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Andel Holding A/S har den 8. juni 2021 indgået en aftale med Norlys Infrastruktur
A/S (Norlys) om overdragelse af alle aktierne i N1 Hillerød A/S (”Hillerød”).
Gennemførelsen af overdragelsen af aktierne i Selskabet er betinget af
Energistyrelsens godkendelse af overdragelsen af bevillingen. Andel Holding A/S
fremsender samtidig med nærværende ansøgning også ansøgning til
Energistyrelsen vedrørende godkendelse af bevillingsoverdragelsen.

cajbs@radiuselnet.dk
Tlf. 20124848

Ved gennemførelsen af overdragelsen vil Andel Holding A/S i henhold til den
indgåede aftale overtage ejerskabet til aktierne i Hillerød.
Samme dag som overdragelsen af aktierne til Andel Holding A/S finder sted, vil
Selskabet blive fusioneret med Radius Elnet A/S (”Radius”) med Radius som det
fortsættende selskab. Den selskabsretlige fusion vil ske ved en beslutning i de
respektive selskaber forventeligt den 1. oktober 2021, dog med regnskabsmæssig
effekt fra 1. januar 2021. Energistyrelsen er som nævnt anmodet om at godkende
en overdragelse og sammenlægning af bevillingen til Radius, og den selskabsretlige
fusion vil ikke finde sted før godkendelsen foreligger, hvorfor der kan blive tale om
en senere dato end 1. oktober 2021.
Både Hillerød og Radius bruger i dag Tarifmodel 2.0 til beregning af tariffer og
abonnementer. Selve metoden til beregning af tariffer og abonnementer er derfor
ens, men niveauet for tarifferne og abonnementerne er forskellige. Dette skyldes
bagvedliggende omkostningsmæssige forskelle i de to netområder og forskelle i
selskabernes indtægtsrammer.
Dansk Energi har anmeldt en ny branchevejledning for netselskabernes tarifering
(Tarifmodel 3.0) til Forsyningstilsynet og afventer, at Forsyningstilsynet tager
Tarifmodel 3.0 til efterretning. Radius forventer at indsende en ansøgning om
Tarifmodel 3.0 kort efter godkendelsen og dermed formentlig i løbet af 2021.
Tarifmodel 3.0 vil erstatte Tarifmodel 2.0, og forbrugerne vil i denne forbindelse
opleve ændringer i priserne. Tarifmodel 3.0 lægger op til en øget tidsdifferentiering,
hvor det blandt andet vil blive billigere at bruge strøm om natten og dyrere på de
tidspunkter, hvor nettet er mest belastet. Samtidig introduceres en
kapacitetsbetaling for store virksomhedskunder baseret på den maksimale effekt,
de trækker fra elnettet. Radius forventer at kunne tage Tarifmodel 3.0 i brug den 1.
juli 2022 – og senest 1. januar 2023.
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Forbrugerne i Hillerød vil derudover opleve en stigning i tarifferne, når de skal
overgå til Radius’ priser. Denne stigning skal varsles fire måneder, før den træder i
kraft. Radius ønsker, at forbrugerne i Hillerøds område kommer til at opleve så få
ændringer som muligt i den kommende tid. Radius ønsker derfor at opretholde
forskellige tariffer frem til, at Tarifmodel 3.0 tages i brug og på dette tidspunkt
harmonisere priserne i det nuværende Radius-bevillingsområde og det nuværende
Hillerød-bevillingsområde.
Radius ansøger derfor Forsyningstilsynet om tilladelse til at opretholde de
eksisterende tariffer i de to nuværende bevillingsområder for Radius og Hillerød i en
overgangsperiode fra den selskabsretlige fusion den 1. oktober 2021 til senest 1.
januar 2023, jf. elforsyningsloven § 73, stk. 1, uanset at selskaberne fusioneres og
bevillingerne sammenlægges.
Ansøgningen er begrundet med, hensynet til forbrugerne i Hillerød samt behovet for
en varslingsperiode af de nye tariffer.
Forbrugerne i Hillerød betaler i dag tarif for det overliggende net i Radius. Tariffen
for det overliggende net bibeholdes og denne del vil i øvrigt være uændret efter en
fusion, idet tarifelementet indgår i de underliggende tarifkategorier, jf.
tariferingsprincipperne.
De nuværende tariffer og abonnementer, der ønskes, opretholdt i en
overgangsperiode, for Radius og Hillerød er angivet i nedenstående tabel. De
angivne niveauer vil dog kunne være genstand for almindelige løbende justeringer.
Ekskl.
moms
C
B lav
B høj

Radius (øre/kWh)
Lav
23,63
6,4
4,51

Høj
0
12,68
9,48

Spids
63,07
19,39
15,01

Hillerød (øre/kWh)
Lav
11,06
5,12
4

Høj
0
7,86
5,79

Spids
32,83
10,65
8,06

Net abonnement
(DKK/år)
Radius
Hillerød
252
312
252
312
2.676
2.904

Radius ønsker desuden en sammenlægning af indtægtsrammerne for de to
bevillingsområder med virkning fra 1. januar 2021 svarende til den
regnskabsmæssige virkningsdato for fusionen.
Såfremt Energistyrelsen ikke har godkendt sammenlægningen af Hillerøds og
Radius’ netbevillinger, inden Forsyningstilsynet træffer afgørelse vedrørende
nærværende ansøgning, har Radius selvfølgelig forståelse for, at en godkendelse
må ske med forbehold for Energistyrelsens godkendelse af
bevillingssammenlægningen. Når Energistyrelsens godkendelse foreligger, vil vi
sørge for at orientere Forsyningstilsynet herom.
Skulle der være spørgsmål til ansøgningen, eller ønsker Forsyningstilsynet
yderligere materiale til behandling af ansøgningen, er vi naturligvis behjælpelig med
dette ligesom vi også meget gerne deltager i møde om sagen, hvis
Forsyningstilsynet måtte ønske dette.
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