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Afgørelse om Radius’ forsøg med af-
regning af fleksibilitet 

 

 

RESUMÉ 

Radius Elnet A/S har den 11. december 2020 anmeldt en metode for forsøg med af-

regning af fleksibilitet, der leveres i selskabets distributionsnet. Metoden er begrænset 

i tid og begrænset til enkelte købergrupper. Anmeldelse er sket i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 a, stk. 2. 

 

Den anmeldte metode vedrører to boligområder, som har installeret egenproduktion 

samt batterikapacitet og varmepumper. Radius Elnet A/S har anmodet Forsyningstilsy-

net om at godkende et forsøg med kollektiv afregning af installationer i to boligforenin-

ger. 

 

Formålet med forsøget er at afdække betydningen af kollektiv afregning af et borger-

energifællesskab på belastningen af elnettet. Det skal undersøges om denne afreg-

ningsform kan tilskynde til adfærdsændringer hos kunderne, som kan reducere belast-

ningen af elnettet og føre til et reduceret behov for udbygning af nettet i takt med den 

forventede elektrificering. 

 

Afregning af nettariffen skal ske via kollektiv afregning på netstationsniveau i en peri-

ode på 1 år. Boligområderne og deres systemer tilknyttet netstationen anses således 

som én kunde (for så vidt angår betaling af Radius’ nettarif) i denne periode. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet kan ikke godkende den anmeldte metode for forsøg med afregning 

af fleksibilitet, der leveres i Radius Elnet A/S’ distributionsnet, da metoden vurderes 

ikke at være forenelig med § 20, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 1, nr. 2, § 72 b, stk. 1, § 72 c, 

stk. 1, § 72 d, stk. 1, § 73, stk. 1, i lov om elforsyning, bekendtgørelsen om fjernaflæste 

elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, bekendtgørelse om VE-fællesskaber 

og borgerenergifællesskaber samt elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, og stk. 7.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 
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SAGSFREMSTILLING  

Radius Elnet A/S har den 11. december 2020 anmeldt metode for forsøg med kollektiv 

afregning af fleksibilitet som kunder, der er tilsluttet i selskabets distributionsnet, kan 

levere. Radius Elnet A/S har den 8. juli 2021 fremsendt supplerende argumentation til 

Forsyningstilsynet.  

 

Endvidere har der været afholdt møder mellem Radius Elnet A/S og Forsyningstilsynet 

den 28. maj 2021 og 2. juli 2021. 

 

Anmeldelsen er sket i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, idet forsøget ønskes 

at vedrøre en begrænset købergruppe (to boligområder) og løbe over et begrænset 

tidsrum (1 år).  

 

Den anmeldte metode vedrører to boligområder, Silergården og Stengården, som har 

installeret egenproduktion i form af solceller samt batterikapacitet og varmepumper. 

Radius Elnet A/S har anmodet Forsyningstilsynet om at godkende et forsøg med kol-

lektiv afregning af installationerne for de to boligområder. 

 

De to boligområder Silergården og Stengården har modtaget støtte fra Landsbygge-

fonden (LBF) til renovering og etablering af hybridanlæg med solceller og batterilager. 

 
Silergården i Brøndby består af samlet 250 boligenheder, fordelt på rækkehuse og lej-
ligheder. Silergården administreres af Bo-Vest.  
 
Stengården i Ølstykke består af 43 rækkehuse, og er administreret af KAB.  
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FIGUR 1 | OVERSIGT OVER SILERGÅRDEN 

 

 

Kilde:  Radius’ anmeldte metode om forsøg med afregning af fleksibilitet, 11. december 2020 
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FIGUR 2 | OVERBLIK OVER STENGÅRDEN 

 

 
 

 

Kilde: Radius’ anmeldte metode om forsøg med afregning af fleksibilitet, 11. december 2020 

 
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM RADIUS’ FORSØG MED AFREGNING AF FLEKSIBILITET 

 

 

 

Side 5/23 

Som det fremgår ovenfor af beskrivelsen af de to boligområder, er begge områders 

ejendomme opdelt i flere separate boligblokke. Hver enkelt blok er tilsluttet det kollek-

tive elnet, men blokkene er ikke internt forbundne til hinanden. 

 
Radius vil undersøge hvordan samspillet mellem elnettet og borgerenergifællesskaber 

påvirkes ved at foretage en kollektiv afregning af boligområderne til erstatning for en 

individuel måling og afregning af installationerne i de to boligområder, dvs. til erstat-

ning af målingerne pr. boligenhed. Boligområderne og deres systemer tilknyttet netsta-

tionen anses således som én kunde.  

 

Et borgerenergifællesskab er en juridisk person, som kan beskæftige sig med 

produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller 

ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine delta-

gere eller kapitalejere.  

 

Deltagelse i et borgerenergifællesskab og ejerskab af kapitalandele i et borgerenergi-

fællesskab er åben og frivillig, og deltagere og kapitalejere i et borgerenergifællesskab 

bevarer deres rettigheder og forpligtelser som elforbrugere, herunder som hushold-

ningsforbruger og aktiv kunde.  

 

Borgerenergifællesskaber er nærmere beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. 67 

af 30. oktober 2020 som implementerer borgerenergifællesskaber i dansk ret. Det føl-

ger af disse, at:  

 

”Et borgerenergifællesskab har det primære formål, at give sine deltagere eller kapitalejere eller de lo-

kalområder, hvor det drives, miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele frem for at 

give økonomisk gevinst. Dette formål kan bl.a. gennemføres, ved at borgerenergifællesskaber leverer 

energi fra en bestemt produktionsteknologi, f.eks. vedvarende energi, snare end at give overskud så-

dan som det er tilfældet for en traditionel elektricitetsvirksomhed. Et borgerenergifællesskab kan ved at 

inddrage forbrugeren direkte fremme brugen af ny teknologi og nye forbrugsmønstre, herunder intelli-

gente net og fleksibelt elforbrug på en integreret måde, samt kan fremme energieffektiviteten.  

 

Borgerenergifællesskabets deling af produceret elektricitet i borgerenergifællesskabet og levering af 

elektricitet til borgerenergifællesskabet vil ske på grundlag af de almindelige markedsregler gennem en 

aftale mellem en elhandelsvirksomhed og et borgerenergifællesskab, hvor elhandelsvirksomheden va-

retager ansvar for både produktion og forbrug i borgerenergifællesskabet. Et borgerenergifællesskab vil 

også selv kunne etablere sig som elhandelsvirksomhed. Borgerenergifællesskabet vil i denne situation 

som udgangspunkt være omfattet af alle almindelige regler for elhandelsvirksomheder.  

 

Selvom elforbrugere, i deres egenskab af medlemmer af- eller partshavere i et borgerenergifællesskab, 

får leveret elektricitet gennem en bestemt elhandelsvirksomhed, påvirker dette ikke den enkelte elfor-

brugers mulighed for at vælge en anden elhandelsvirksomhed, når elforbrugeren får leveret elektricitet 

på et særskilt målepunkt.” 

Radius ønsker at belyse, om det ved at ændre incitamentsstrukturen er muligt at afla-

ste nettet på de mest kritiske tidpunkter, og derved være med til at udsætte eller undgå 

investeringer i nettet. Den kollektive afregning skal ske via den nettarif, som kunderne 

betaler til Radius for transporten af el, mens alle øvrige dele af tariferingen fortsat skal 

ske på baggrund af de individuelle målinger i de enkelte installationer (dvs. på bag-

grund af målinger hos de enkelte beboere). Dette gælder for begge boligområder, der 

er med i forsøget. 
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Det følger af anmeldelsen, at det for kunderne kan være en fordel, at der sker en kol-

lektiv afregning af elforbruget, fordi der hermed opnås en fordel ved at samtidigt for-

brug og produktion bag målerpunktet vil blive nettofiseret, hvorved den samlede leve-

rede mængde el fra nettet reduceres for kollektivet. Hermed reduceres den variable 

betaling af elnettariffen. 

 

Metoden ønsker at undersøge, i hvilket omfang elnetkunderne ud fra økonomiske inci-

tamenter vil ændre på deres elforbrug, og om det har betydning at kunderne er organi-

seret i et energifællesskab. 

 

Projektet skal tilvejebringe information om mulighederne for en reduceret belastning af 

det kollektive elnet, og hvilken rolle ”tariferingen” spiller i den forbindelse. Dette er cen-

tral information, der skal bruges til at udvikle virkemidler til at skabe øget fleksibilitet i 

en fremtid med et forventet højere elforbrug og et markant større effektbehov. 

 

Kollektiv afregning 

For at gennemføre en kollektiv afregning af Silergården og Stengården for eldistributi-

onsydelsen (Radius’ nettarif) vil Radius opsætte målere i netstationer, således at om-

råderne i en periode på et år afregnes kollektivt for så vidt angår nettariffen. 

 

Afregningen af de enkelte installationer vil fortsat følge den normale procedure og blive 

håndteret og afregnet individuelt via Datahub. Forsøget griber således ikke ind i elmar-

kedet – og de enkelte kunder i boligområderne vil ingen ændring opleve. Den kollek-

tive afregning af nettarifbetalingen vil foregå via en manuel efterkorrektion mellem Ra-

dius og boligselskaberne Bo-Vest og KAB, som administrerer de to boligområder. På 

baggrund af målingerne i netstationerne vil det således blive beregnet, hvad den leve-

rede mængde har været i dette punkt. Mængden vil være mindre end summen af de 

leverede mængder til de enkelte installationer. Differencen vil blive opgjort, og den vil 

danne grundlag for en opgørelse af, hvor meget der skal tilbagebetales til boligselska-

berne. Tilbagebetalingen vil ske direkte til boligselskaberne i form af en refusion.  

 

Boligselskaberne vil således fortsat betale abonnementer for de individuelle installatio-

ner. 

 

Den kollektive afregning af nettariffen vil omfatte alle installationer i Silergården og 

Stengården inkl. solceller, batterier og varmepumper. Forsøget vil fokusere på at af-

dække, om den kollektive nettoafregning ændrer på belastningen i nettet og dermed 

over tid potentielt på omkostningerne ved at forsyne boligområderne. 

 

Radius vurderer, at det vil være værdifuldt at få testet, om der ændres adfærd, som 

medfører mindre belastning på nettet. Som en del af forsøget vil Radius inddrage data 

og viden fra den generelle udvikling af prissætning og tarifering. Det vil således blive 

overvejet og analyseret om alternative afregnings-/tariferingsmetoder eventuelt vil 

kunne give mere omkostningsægte prissignaler og evt. medvirke til at reducere belast-

ning og omkostninger over tid. 

 

Yderligere oplysninger fra Radius Elnet A/S 
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Som led i tilsynets sagsbehandling har Forsyningstilsynet og Radius Elnet A/S afholdt 

møder den 28. maj 2021 og den 2. juli 2021 omkring den anmeldte metode.  

 

Ved møde den 28. maj 2021 har Radius Elnet A/S givet en uddybende forklaring af sin 

anmeldelse, og klarlægger, at den samtidighed (fleksibilitet) som metoden ønsker at 

teste, ikke nødvendigvis skal leveres af et borgerenergifællesskab. Dette uanset, at det 

anmeldte materiale flere steder henviser til borgerenergifællesskaber. Det centrale for 

metoden er den sparede belastning af det kollektive elnet. En sådan besparelse kan 

også leveres af andre kunder end et borgerenergifællesskab.  

 

Ved møde den 2. juli 2021 drøftes rækkeviden af elforsyningslovens § 73 a, stk. 2. Ra-

dius har på denne baggrund fremsendt supplerende beskrivelse af den anmeldte me-

tode i mail af 8. juli 2021. Radius argumenterer for, hvorledes Radius vurderer, at me-

toden overholder bestemmelserne i elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 4, og § 22, stk. 

1, nr. 2, samt § 20, stk. 2, og bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget.   

 

Radius anfører, at alle målinger og målepunkter opretholdes med metoden, og alle 

data sendes uden ændringer eller afvigelser til datahubben som for alle andre kunder. 

I forsøget etablerer Radius en ny ekstra måling, som alene vil skulle anvendes til brug 

for afregning af eldistributionsydelsen. Målingen vil blive brugt til at lave en kollektiv 

måling og afregning af boligområdernes samlede udveksling med det kollektive elnet, 

der hvor udvekslingen rammer det punkt i det kollektive elnet, som også betjener an-

dre kunder. Afregningen vil i metoden ske som en refusion af, hvad der måtte være be-

talt for meget af eldistributionsydelsen via de eksisterende målerpunkter bag det frem-

skudte målerpunkt. 

 

Radius vurderer, at projektet er foreneligt med kravene i elforsyningslovens § 20, stk. 

1, nr. 4, og § 22, stk. 1, nr. 2, samt § 20, stk. 2, og bekendtgørelsen om fjernaflæste el-

målere og måling af elektricitet i slutforbruget. Det skyldes, at Radius mener, at disse 

bestemmelser ikke rummer en forpligtelse ift. selve afregningen. At Radius skal måle 

energien i et bestemt punkt, betyder således ikke nødvendigvis, at Radius skal afregne 

Radius’ eldistributionsydelser i dette punkt. Det er i øvrigt kernen i forsøget, at Radius 

ønsker at teste effekten af en afregningsmetode, som baserer sig på en alternativ må-

ling, som sker kollektivt et andet sted i nettet. Metoden kompromitterer ikke de eksiste-

rende målinger og afregningspunker, og etablerer ikke et formelt kollektivt afregnings-

punkt, som sendes til datahubben. 

 

Radius gør opmærksom på, at der er praksis for at selve målingen ikke altid sker lige 

præcis i snitfladen mellem det kollektive elnet og kundens installation. Det gælder 

f.eks. for hovedparten af de private parcelhuse i Danmark, hvor kunderne selv ejer 

stikledningen til netselskabets kabelskab. Her sker målingen i kundens eltavle og ikke i 

kabelskabet. Men det gælder også for andre større installationer, hvor tekniske forhold 

eller andre forhold begrunder, at målingen foretages et andet sted end i snitfladen – og 

hvor det vil medføre uproportionalt høje omkostninger at etablere en ny måling netop i 

snitfladen. Efter Radius’ opfattelse findes der en række sager, hvor afvigelser er blevet 

godkendt og accepteret af myndighederne. Radius har hertil fremsendt Energiklage-

nævns afgørelse af 17. december 2007 (J.nr.: 11-408). Radius vurderer, at der for-

mentlig vil kunne findes flere lignende sager. 
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Radius har endelig oplyst, at den anmeldte metode er en metode som overvejes ind-

ført, hvis resultater fra forsøget understøtter og taler for dette. Det kan f.eks. være, hvis 

forsøget viser, at afregningsformen medvirker til at reducere udvekslingen med det kol-

lektive elnet og den maksimale belastning i udvekslingen med overliggende net. I det 

tilfælde vil Radius sammen med branchen overveje at indføre afregningsformen per-

manent for nærmere afgrænsede fællesskaber, som er fysisk sammenhængende. Der 

vil desuden skulle overvejes praktiske forhold omkring afregningen, men det er Radius’ 

vurdering, at afregning vil kunne lade sig gøre med baggrund i de nugældende regler 

og bestemmelser i elforsyningsloven. 

 

Den anmeldte metode har således både et perspektiv som handler om Radius’ egen 

metodeudvikling, men har samtidig et bredere samfundsmæssigt perspektiv, idet me-

toden også har til formål at generere viden for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige 

rammer. 

 

SAGENS PARTER 

 

Som part anses den som har en direkte, individuel og væsentlig interesse i sagens af-

gørelse.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Radius Elnet A/S som anmelder og ejer af det i meto-

den benyttede distributionsnet, har en direkte, individuel og væsentlig interesse i sa-

gens behandling og afgørelse. Radius Elnet A/S vurderer herefter som part i sagen. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at boligselskabet Bo-Vest har en direkte, individuel og væ-

sentlig interesse i sagens behandling og udfald. Tilsynet lægger vægt på, at boligsel-

skabet stiller den i forsøget forudsatte fleksibilitet til rådighed, og at en afregning for 

denne fleksibilitet – i form af sparet nettarif – skal afregnes mellem Radius Elnet A/S 

og boligselskabet. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at den anmeldte metode vedrø-

rer en begrænset købergruppe (to boligområder), hvilket bevirker, at boligområdet Si-

lergården kan anses for individuelt berørt af metoden.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at boligselskabet KAB har en direkte, individuel og væ-

sentlig interesse i sagens behandling og udfald. Tilsynet lægger vægt på, at boligsel-

skabet stiller den i forsøget forudsatte fleksibilitet til rådighed, og at en afregning for 

denne fleksibilitet – i form af sparet nettarif – skal afregnes mellem Radius Elnet A/S 

og boligselskabet. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at den anmeldte metode vedrø-

rer en begrænset købergruppe (to boligområder), hvilket bevirker, at boligområdet 

Stengården kan anses for individuelt berørt af metoden.  

 

For så vidt angår beboerne, som er bosiddende i Silergården henholdsvis Stengården, 

vurderer tilsynet, at beboerne er direkte og væsentligt berørt af den anmeldte metode.  

 

Tilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metode vedrører et forsøg med den fleksibi-

litet, som beboerne i de to boligområder kan levere. Tilsynet lægger endvidere vægt 
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på, at det er den leverede fleksibilitet, som giver grundlag for en afregning mellem Ra-

dius Elnet A/S og boligselskaberne. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at den en-

kelte beboer, er økonomisk berørt af den anmeldte metode. 

 

Forsyningstilsynet vurderer dog, at den enkelte beboer ikke er individuelt berørt af den 

anmeldte metode. Tilsynet lægger ved sin vurdering vægt på, at den anmeldte metode 

vedrører i alt 293 beboere, som alle er kunder hos Radius Elnet A/S. Tilsynet vurderer 

på denne baggrund, at den enkelte beboer ikke i fornødent omfang kan anses som in-

dividuelt berørt af den anmeldte metode. Det forhold, at beboerne ikke er ligeligt fordelt 

mellem de to boligselskaber, vurderer tilsynet ikke ændrer på, at der er tale om en og 

samme metode, som er anmeldt at skulle gælde for 293 kunder tilsluttet Radius distri-

butionsnet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor samlet, at beboerne i Silergården og Stengården 

ikke er parter i nærværende sag. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet sendte udkast til afgørelse om Radius’ forsøg med afregning af flek-

sibilitet i høring hos sagens parter den 2. september 2021 med frist for bemærkninger 

den 1. oktober 2021. Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Radius Elnet A/S 

den 1. oktober 2021. 

 

Radius er ikke enig i grundlaget for afslaget og mener fortsat, at der er hjemmel til en 

godkendelse. 

 

Radius finder, at forsøget vil skabe værdifuld viden til potentiel gavn for alle elforbru-

gere. Radius finder desuden, at forsøget har bred samfundsmæssig interesse og at 

der ikke er tabere eller potentielt forurettede elnetkunder ved forsøget. Radius er af 

den opfattelse, at disse vigtige og centrale hensyn burde have været en del af den 

samlede vurdering af forsøget.  

 

Radius anfører endvidere, at forsøget ikke vil kompromittere § 20, stk. 1, nr. 4, og § 22, 

stk. 1, nr. 2, i elforsyningsloven, idet der ikke ændres på målingerne af levering og af-

tag af elektricitet i nettet. Der sker således fortsat en måling af den elektricitet, der 

transporteres igennem Radius’ net, og den elektricitet, der leveres til elforbrugere eller 

aftages fra elproducenter inden for Radius’ netområde. 

 

Radius bemærker, at betegnelsen borgerenergifælleskaber er anvendt som et mere 

generelt udtryk og ikke i den juridiske betydning, som senere blev fastlagt af Energisty-

relsen i lovgivningen som udmønter EU-reglerne. Der er reelt ikke tale om et borger-

energifællesskab i medfør af bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021, men blot en 

kollektiv gruppe af kunder med fysisk sammenhæng.  

 

Radius finder derfor at bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber ikke har betyd-

ning for anmeldelsen.  
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Radius bemærker, at §§ 72 b, stk. 1, 72 c, stk. 1, 72 d, stk. 1, og 73, stk. 1, i lov om el-

forsyning, regulerer dataudveksling, kommunikation og fakturering mellem elhandels-

virksomhederne og netvirksomhederne og Energinet. Radius er enig i, at procedurer 

fra bestemmelserne er centrale og skal anvendes for alle kunder. 

 

Radius anfører i denne forbindelse, at den måling som Radius foretager i netstationen 

ikke vil blive oprettet som et egentligt målerpunkt og derfor ikke skal tilgå datahubben, 

jf. elforsyningslovens § 72 c, stk. 1. Endvidere anfører Radius, at betalingsstrøm mel-

lem Radius og boligforeningerne ikke skal anses som en egentlig fakturering, hvorfor 

elforsyningslovens § 72 d, stk. 1, ikke kompromitteres. 

 

Afslutningsvis er Radius uenig i tilsynets vurdering, af hvorvidt metoden er omkost-

ningsægte. Radius bemærker, at det ikke forekommer rimeligt, at afvise forsøget med 

henvisning til manglende omkostningsægthed og kompromittering af Elmarkedsforord-

ningen, da det netop er dette som forsøget sigter efter at undersøge og evt. implemen-

tere. 

 

 

RETSGRUNDLAG 

 

 LOV OM ELFORSYNING, LOVBEKENDTGØRELSE NR. 984 AF 12. MAJ 2021 

 
 

Definitioner 

 

§ 5, stk. 1. Aftagenummer: Et nummer, der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af 

netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4. 
 

Med den anmeldte metode ønsker Radius Elnet A/S at etablere et afregningspunkt ved 

nærmeste (under)station, som forbinder det respektive boligområde med det øvrige 

kollektive elnet. I den forbindelse skal grundlaget for at etablere et sådant afregnings-

punkt vurderes af Forsyningstilsynet. Elforsyningslovens bestemmelser om netvirk-

somhedernes måleforpligtigelser udgør en del af dette grundlag. 
 

Elforsyningslovens § 20 og § 22 fastsætter krav til de kollektive elforsyningsvirksomhe-

der, herunder at de har til opgave, at foretage målinger af den elektricitet der leveres til 

og aftages fra det kollektive elnet. 
 

Krav til kollektiv elforsyningsvirksomhed 

 

§ 20, stk. 1. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig 

og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 

 

(…)  

 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 

 

(…) 

 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat 

udvalg fastsætte regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende elmålere til fjernaflæste 

målere. 
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(…) 

 

§ 22.  En netvirksomhed skal 

 

(…) 

 

2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elektricitet, der le-

veres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde. 

 

(…) 

 

Med den anmeldte metode ønsker Radius Elnet A/S at benytte det etablerede afreg-

ningspunkt i nærmeste (under)station, til at foretage en afregning af Radius nettarif i 

forhold til de to boligselskaber, som administrerer de to boligområder, der indgår i for-

søget. I den forbindelse har Radius oplyst, at måledata fra de etablerede afregnings-

punkter, ikke vil tilgå datahubben. Den anmeldte metode skal i den forbindelse vurde-

res i forhold til elforsyningslovens regler om brug af datahubben.   

 

Elforsyningslovens § 72 b, § 72 c og § 72 d, indeholder bl.a. bestemmelser om elhan-

delsvirksomhedernes forpligtigelse til at fakturere forbrugerne samt regler om brug af 

datahubben som grundlag for udveksling af data der vedrører et konkret aftagenum-

mer. Endvidere indeholder bestemmelserne en beskrivelse af forholdet mellem netvirk-

somheden og elhandleren i forhold til fakturering af netvirksomhedens ydelser. 

 

Priser og betingelser for kollektive elforsyningsvirksomheder og registrerede elhandelsvirksomhe-

der på detailmarkedet 

 

§ 72 b, stk. 1. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og 

Energinet. Elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet, herunder net- 

og systemydelser, jf. § 8, stk. 2 og 3, omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, elafgif-

ter i henhold til lov om afgift af elektricitet og moms i henhold til momsloven. Elafgifter og betaling 

af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, viderefaktureres uændret til det relevante 

aftagenummer. Endvidere viderefaktureres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsæt-

telser uændret til de relevante aftagenumre. 

 

(…) 

 

§ 72 c, stk. 1. Kommunikation mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhederne og Energi-

net om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter 

udstedt af Energinet i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13. I særlige tilfælde, der fastlægges i Energinets 

forskrifter i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog 

vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser el.lign., vil der kunne 

ske direkte kommunikation om enkelte aftagenumre, der involverer både en elhandelsvirksomhed 

og en netvirksomhed. 

 

(…) 

 

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug og tarifoplysnin-

ger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhandelsvirksomheden. 

Elhandelsvirksomheden kan endvidere indhente oplysning om det summerede forbrug og om den 

samlede betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed og Energinet. Forbruget af elektricitet opgø-

res ud fra målte eller beregnede data. 

 

(…) 

 

§ 72 d, stk. 1. Netvirksomheden og Energinet fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser 

ud fra det samlede forbrug i en måned og betalingen på elhandelsvirksomhedens aftagenumre. 

Netvirksomheden fakturerer ligeledes elhandelsvirksomheden for elafgift, som netvirksomheden 

skal svare efter lov om afgift af elektricitet. Energinet fakturerer endvidere elhandelsvirksomheden 
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for betaling for omkostninger i medfør af § 8, stk. 1, og for elafgift, som Energinet skal svare efter 

lov om afgift af elektricitet, for elforbrugere, som er direkte tilsluttet transmissionsnettet. 

 
(…) 

 

§ 73, stk. 1. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 

69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parla-

mentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på baggrund 

af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.  

 

Den anmeldte metode vedrører forsøg med afregning af to boligområder. Priser og be-

tingelser, som anvendes af en netvirksomhed skal anmeldes og godkendes af Forsy-

ningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, og elforsyningslovens § 73 

a, stk. 2, giver mulighed for at gennemføre forsøg med priser og betingelser som led i 

netvirksomhedernes metodeudvikling af metoder, som efter forsøgets afslutning kan 

anmeldes i medfør af § 73 a, stk. 1.   

 

§ 73 a, stk. 2 er indsat i elforsyningslovens ved lov nr. 87 af 31. marts 2011. Af be-

tænkningen til loven fremgår vedrørende § 73 a, stk. 2, at:  

 

”[Bestemmelsen] giver Energitilsynet mulighed for at kunne godkende metoder til brug for forsøg med 

nye tariferingsprincipper og nye principper for allokering af omkostninger. Dette skal ske som led i ud-

vikling af nye tariferingsmetoder, f.eks. med henblik på at fremme et intelligent elforbrug. Godkendel-

sen kan også gives i tilfælde, hvor sådanne forsøg indebærer en prisdifferentiering inden for de enkelte 

køberkategorier og dermed går ud over de grundlæggende principper om ikkediskrimination i § 73, stk. 

1, 1. pkt. Det er en forudsætning for godkendelsen, at forsøgene er tidsbegrænsede, og at antallet af 

berørte forbrugere er begrænset. Energitilsynet vil kunne sætte vilkår for godkendelsen, herunder f.eks. 

om frivillighed for forbrugerne og om offentliggørelse af resultaterne. 

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions og distributionsnet fastsættes af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-

tilsynet. 

 

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et be-

grænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstilsy-

net kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 

 

 

 BEKENDTGØRELSE NR. 1069 AF 30. MAJ 2021 OM VE-FÆLLESSKABER OG BORGER-

ENERGIFÆLLESSKABER OG FORHOLDET MELLEM VE-FÆLLESSKABER OG BORGER-

ENERGIFÆLLESSKABER OG ELHANDELSVIRKSOMHEDER OG KOLLEKTIVE ELFORSY-

NINGSVIRKSOMHEDER 

 

Den anmeldte metode vedrører forsøg med afregning af fleksibilitet. Fleksibilitet kan 

f.eks. leveres af et borgerenergifællesskab, og den anmeldte metode henviser til, at de 

to boligområder som leverer fleksibilitet, etableres som borgerenergifællesskaber.  

 

Bekendtgørelsen om borgerenergifællesskaber udgør det lovgivningsmæssige grund-

lag for hvordan et borgerenergifællesskab skal behandles i forholdet mellem borger-

energifællesskabet, dets medlemmer og de kollektive elforsyningsvirksomheder.  
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VE-fællesskabers og borgerenergifællesskabers aktiviteter vedrørende elektricitet og adgang til 

elektricitetsmarkeder 

 

§ 8. VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber kan beskæftige sig med produktion, levering, 

forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til opladning af elektri-

ske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller kapitalejere. 

 

(…) 

 

§ 10, stk. 2. Et VE-fællesskab og et borgerenergifællesskab skal etableres som elhandelsvirk-

somhed eller som aggregatorvirksomhed og omfattes af alle respektive regler herfor for at del-

tage direkte i elmarkedet. 

 

(…) 

 

Deling af elektricitet 

§ 12. Et VE-fællesskab og et borgerenergifællesskab kan, inden for VE-fællesskabet og borger-

energifællesskabet via det kollektive net, foranstalte deling af elektricitet, der produceres på de af 

VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet ejede elproduktionsanlæg, eller på elproduktions-

anlæg ejet af deltagere eller kapitalejere, i VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet. 

 

Stk. 2. Deltagerne eller kapitalejerne kan forsynes med elektricitet fra produktionsanlæggene in-

den for et borgerenergifællesskab uden at være i direkte fysisk nærhed af elproduktionsanlægget. 

Kapitalejere eller deltagere der er beliggende i nærheden af de projekter for elproduktion, der 

ejes og udvikles af VE-fællesskabet, kan forsynes med elektricitet fra produktionsanlæggene in-

den for VE-fællesskabet. 

 

Stk. 3. Hvis elektricitet deles af et VE-fællesskab eller et borgerenergifællesskab mellem dets del-

tagere eller kapitalejere, finder de gældende nettariffer og afgifter i forbindelse med disse elektri-

citetsstrømme anvendelse. 

 

(…) 

 

Tarifering 

§ 16. Hvis VE-fællesskabers og borgerenergifællesskabers brug af nettet giver anledning til be-

sparelser for de kollektive elforsyningsvirksomheder skal tariferingen af VE-fællesskaber og bor-

gerenergifællesskaber udarbejdes ud fra de kollektive elforsyningsvirksomheders vurdering af for-

delene for de kollektive elforsyningsvirksomheder ved VE-fællesskabers og borgerenergifælles-

skabers brug af nettet. Metoden til udarbejdelse af tariffer efter 1. pkt. godkendes af Forsyningstil-

synet, jf. elforsyningsloven § 73 a. 

 

Undtagelse fra leveringspligten 

§ 17, stk. 1. En elhandelsvirksomheds elprodukt, som udelukkende består i leveringen af elektrici-

tet til deltagere eller kapitalejere i et VE-fællesskab og et borgerenergifællesskab, der alene er 

produceret på elproduktionsanlæg, der er ejet af VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet 

eller af deltagere eller kapitalejere i VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet, er ikke omfat-

tet af pligten til levering af elektricitet efter elforsyningsloven § 6 b, stk. 1, jf. § 6 b, stk. 4, 5 og 8, 

selvom en eller flere deltagere eller kapitalejere i VE-fællesskabet og borgerenergifællesskabet er 

husholdningsforbrugere 

 

 

 BEKENDTGØRELSE NR. 75 AF 25. JANUAR 2019 OM FJERNAFLÆSTE ELMÅLERE OG 

MÅLING AF ELEKTRICITET I SLUTFORBRUGET 

 

Radius Elnet A/S ønsker med den anmeldte metode, at etablere et afregningspunkt 

ved nærmeste (under)station, som forbinder det respektive boligområde med den øv-

rige kollektive elnet. I den forbindelse skal grundlaget for at etablere et sådant afreg-

ningspunkt vurderes af Forsyningstilsynet. Bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere 

og måling af elektricitet i slutforbruget udgør en del af dette grundlag. 
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Bekendtgørelsen udgør lovgrundlaget for at udrulle fjernaflæste elmålere til samtlige 

slutforbrugere. Bekendtgørelsen er udsted bl.a. med hjemmel i elforsyningslovens § 

20, stk. 2.  

 
Anvendelsesområde 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på netvirksomheders fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet hos slutbrugere. 

 

Stk. 2. Ved slutbruger forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, hvis levering 

eller aftag af elektricitet i nettet er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag 

af elektricitet i nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning. 

 

(…) 

 

Idriftsættelse af fjernaflæste elmålere 

§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste 

elmålere hos alle slutbrugere. 

 

 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 AF 5. JUNI 2019 OM 

DET INDRE MARKED FOR ELEKTRICITET 

 

Artikel 18 i forordning 2019/943 (herefter benævnt elmarkedsforordningen) indeholder 

en række bestemmelser om netvirksomhedernes fastsættelse af priser for adgangen til 

og brugen af distributionsnettet. Bestemmelsen regulerer bl.a., hvad der indgår i fast-

sættelsen af prisen, og hvorledes beløbet fordeles blandt brugere. Elforsyningslovens 

bestemmelser om fastsættelse af priser skal derfor fortolkes og anvendes i overens-

stemmelse hermed, jf. også henvisningen til forordningen i elforsyningslovens § 73, stk. 

1.  

 

Forordning 2019/943 (elmarkedsforordningen) finder anvendelse fra den 1. januar 2020. 
 

Forordningens artikel 18, stk. 1, og stk. 7, er sålydende: 

 
Netafgifter og flaskehalsindtægter 

 

Artikel 18 

 

Afgifter for netadgang samt brug og styrkelse af net 

 

 

1. Afgifter, der opkræves af netoperatører for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til net, 

afgifter for brugen af net og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af net, skal afspejle om-

kostningerne, være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og af-

spejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenligne-

lig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. Disse afgifter omfatter ikke 

ikkerelaterede omkostninger, der støtter ikkerelaterede politiske målsætninger.  

 

Uden at det berører artikel 15, stk. 1 og 6, i direktiv 2012/27/EU og kriterierne i bilag XI til nævnte 

direktiv, skal den metode, der anvendes til at bestemme netafgifterne, på neutral vis understøtte 

systemets samlede effektivitet på længere sigt i kraft af prissignaler til kunder og producenter og 

navnlig anvendes på en måde, der ikke indebærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem 

produktion forbundet på distributionsniveauet og produktion forbundet på transmissionsniveauet. 

Netafgifterne må hverken indebære positiv eller negativ forskelsbehandling af energilagring eller 

aggregering og må ikke virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller deltagelse i fleksi-

belt elforbrug. Uden at det berører denne artikels stk. 3, må disse afgifter ikke være afstandsrela-

terede.  
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(…) 

 

7. Distributionstariffer skal afspejle omkostninger under hensyntagen til systembrugeres, herun-

der aktive kunders, brug af distributionsnettet. Distributionstariffer kan indeholde elementer med 

relation til nettilslutningsmuligheder og kan differentieres på grundlag af systembrugeres for-

brugs- eller produktionsprofiler. Hvor medlemsstaterne har iværksat indførelsen af intelligente 

målersystemer, skal de regulerende myndigheder overveje tidsdifferentierede nettariffer, når de 

fastsætter eller godkender transmissions- og distributionstariffer eller metoder for disse, i over-

ensstemmelse med artikel 59 i direktiv (EU) 2019/944, og tidsdifferentierede nettariffer kan, hvor 

det er hensigtsmæssigt, indføres til at afspejle anvendelsen af nettet på en for slutkunden gen-

nemsigtig, omkostningseffektiv og forudsigelig måde.  

 

 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/944 AF 5. JUNI 2019 OM 

FÆLLES REGLER FOR DET INDRE MARKED FOR ELEKTRICITET OG OM ÆNDRING AF 

DIREKTIV 2012/27/EU 

 
Definitioner 

Artikel 2, nr. 29. »distributionssystemoperatør«: en fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for 

driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af distributionssystemet i et givet om-

råde samt i givet fald dets sammenkoblinger med andre systemer og for at sikre, at systemet på 

lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af elektricitet 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om Radius Elnet A/S anmeldte metode for forsøg med afregning 

af fleksibilitet, der leveres i selskabets distributionsnet.  

 

Radius Elnet A/S har til Forsyningstilsynet anmeldt, at afregning af Radius’ nettarif skal 

ske via kollektiv afregning på netstationsniveau i en periode på 1 år. Kunderne og de-

res systemer tilknyttet netstationen anses således som én kunde (for Radius’ nettarif) i 

denne periode. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 2. 

 

Anmeldelsen af metoden er sket i medfør af elforsyningsloven § 73 a, stk. 2.  

 

Tilsynet bemærker, at § 73 a, stk. 2, er en undtagelse til bestemmelsen i § 73 a, stk. 1. 

Udgangspunktet er, at den anmeldte metode skal overholde de krav, der følger af § 

73, stk. 1, med de undtagelser som § 73 a, stk. 2 giver mulighed for. 

 

Ved en godkendelse af en tarifmetode i medfør af § 73 a, stk. 1, skal Forsyningstilsy-

net vurdere, om en anmeldt metode er inden for rammerne af sektorlovgivningen, her-

under elforsyningslovens krav om at være rimelig, objektiv, ikkediskriminerende og 

omkostningsægte i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver an-

ledning til i medfør af elforsyningslovens § 73, stk. 1.  

 

Anmeldelsen skal ligeledes vurderes i forhold til elmarkedsforordningens artikel 18, da 

der er tale om et nyt prisprodukt.  

 

Elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, giver mulighed for at fravige kravet om ikkediskrimi-

nation ved at tillade, at en metode alene gælder for en begrænset købergruppe og for 
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et begrænset tidsrum. Formålet med bestemmelsen er, at give Forsyningstilsynet mu-

lighed for at kunne godkende metoder til brug for forsøg med nye tariferingsprincipper 

og nye principper for allokering af omkostninger. Dette skal ske som led i udvikling af 

nye tariferingsmetoder, f.eks. med henblik på at fremme et intelligent elforbrug. God-

kendelsen kan også gives i tilfælde, hvor sådanne forsøg indebærer en prisdifferentie-

ring inden for de enkelte køberkategorier og dermed går ud over de grundlæggende 

principper om ikkediskrimination i § 73, stk. 1, 1. pkt. Det er en forudsætning for god-

kendelsen, at forsøgene er tidsbegrænsede, og at antallet af berørte forbrugere er be-

grænset1 

 

Radius har anmeldt, at der ved forsøget oprettes et kollektivt afregningspunkt på net-

stationsniveau, således at hvert af boligområderne anses som en kunde, i den periode 

som forsøget varer.  

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund vurderet, hvorvidt den anmeldte fremgangs-

måde med etablering af et kollektivt afregningspunkt er i overensstemmelse med elfor-

syningslovens regler og bestemmelser udstedt i medfør heraf samt elmarkedsforord-

ningens artikel 18.  

 

For en vurdering af et kollektivt afregningspunkt finder tilsynet det relevant at tage net-

virksomhedernes målerforpligtigelser i betragtning. Disse er reguleret i elforsyningslo-

vens § 20, stk. 1, nr. 4, og § 22, stk. 1, nr. 2. Endvidere er der med hjemmel i elforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, udstedt bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget2. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at også bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber3 har 

betydning for vurderingen af den anmeldte metode, herunder muligheden for etable-

ring af et kollektivt afregningspunkt. 

 

Bestemmelsen i elmarkedsforordningens artikel 18 angår prisfastsættelse i bred for-

stand. Den drejer sig både om tarifering, tilslutningsbidrag, gebyrer mv. 

 

Den overordnede bestemmelse efter elmarkedsforordningens artikel 18 er stk. 1, der 

angår afgifter, der opkræves af netoperatører for netadgang, herunder afgifter for til-

slutning til net, afgifter for brugen af net og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af 

net. Forsyningstilsynet forstår begrebet ”netoperatør” som svarende til både ”distributi-

ons-operatør”, som defineret i artikel 2, nr. 29, i eldirektivet.  

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund overvejet hvilke bestemmelser i artikel 18, der 

er relevante i forhold til vurderingen af den anmeldte metode. Forsyningstilsynet finder, 

at det navnligt drejer sig om artikel 18, stk. 1 og stk. 7. 

 

                                                        
1 Der henvises til betænkning til lovforslag nr. 87 af 31. marts 2011.  

2 Bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019 

3 Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021 
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Efter elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, skal afgifter/priser, der opkræves af 

netoperatører for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til net, afgifter for bru-

gen af net og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af net, afspejle omkostnin-

gerne, være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og 

afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt 

sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. 

Disse afgifter omfatter ikke ikkerelaterede omkostninger, der støtter ikkerelaterede po-

litiske målsætninger. 

 

Det følger endvidere af stk. 1, at den metode, der anvendes til at bestemme priserne, 

på neutral vis skal understøtte systemets samlede effektivitet på længere sigt i kraft af 

prissignaler til kunder og producenter og navnlig anvendes på en måde, der ikke inde-

bærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distribu-

tionsniveauet og produktion forbundet på transmissionsniveauet. Netafgifterne må 

hverken indebære positiv eller negativ forskelsbehandling af energilagring eller aggre-

gering og må ikke virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller deltagelse i 

fleksibelt elforbrug. Disse priser må ikke være afstandsrelaterede, dog med forbehold 

for stk. 3 om lokaliseringsbestemte prissignaler. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at bestemmelsen i stk. 1, overordnet fastlægger et princip 

om, at tariferingen skal være omkostningsægte. Dette kriterie følger også af elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1, 1. pkt. Forsyningstilsynet finder derfor, at bestemmelsen i el-

markedsforordningens artikel 18 overordnet svarer til bestemmelsen i elforsyningslo-

vens § 73, stk. 1, 1. pkt. 

 

Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at det af artikel 18, stk. 1, fremgår, at tarif-

ferne skal afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og 

strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger. 

 

Artikel 18, stk. 7, bestemmer, at distributionstariffer skal afspejle omkostninger under 

hensyntagen til systembrugeres, herunder aktive kunders, brug af distributionsnettet. 

Distributionstariffer kan indeholde elementer med relation til nettilslutningsmuligheder 

og kan differentieres på grundlag af systembrugeres forbrugs- eller produktionsprofiler, 

jf. stk. 7. Fordelingen af distributionstariffen afhænger således af køberens brug af di-

stributionsnettet. 

 

Netvirksomhedernes måleforpligtelser 

Radius Elnet A/S har argumenteret for, at Radius’ målerforpligtigelse, som følge af el-

forsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 4, og § 22, stk. 1, nr. 2, og bekendtgørelsen om fjern-

aflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, ikke rummer en forpligtelse ift. 

selve afregningen. Radius har anført, at selvom Radius skal måle energien i et be-

stemt punkt, betyder det således ikke nødvendigvis, at Radius skal afregne Radius’ el-

distributionsydelser i dette punkt. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det af § 8, stk. 1, i bekendtgørelsen om fjernaflæste 

elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget fremgår, at netvirksomhederne skal 

indsende timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbru-
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gere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere. Bekendtgørelsen om fjernaflæste el-

målere og måling af elektricitet i slutforbruget er udstedt med hjemmel i bl.a. elforsy-

ningslovens § 20, stk. 2, der vedrører regler om måling af elektricitet. 

 

Elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet i medfør af el-

forsyningslovens § 72 b, stk. 1. 

 

Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug, og forbrug af 

elektricitet opgøres ud fra målte eller beregnede data jf. elforsyningslovens § 72 c, stk. 

5. Forsyningstilsynet bemærker, at de målte data tilvejebringes via netvirksomheder-

nes fjernaflæste elmålere, jf. bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget, herunder § 8, stk. 1, hvorefter måledata i slutforbruget skal 

tilgå datahubben.  

 

Kommunikation mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhederne om forhold, 

der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben. Dette fremgår af elforsy-

ningslovens § 72 c, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at kravene i elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 4, 

og § 22, stk. 1, nr. 2, samt bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af 

elektricitet i slutforbruget udstedt i medfør af bl.a. elforsyningslovens § 20, stk. 2, med-

fører, at målinger af elektricitet i slutforbruget, skal danne grundlag for afregningen af 

en slutkunde, og at målingerne skal ske i det punkt i elnettet, hvor slutkunden aftager 

eller leverer elektricitet til det kollektive elnet.  

 

Aftag henholdsvis levering af elektricitet til det kollektive elnet sker efter tilsynets vur-

dering i snitfladen mellem det kollektive elnet og kundens installation/private opsam-

lingsnet.  

 

Radius Elnet har den 8. juli 2021 anført, at der er praksis for, at selve målingen ikke al-

tid sker lige præcis i snitfladen mellem det kollektive elnet og kundens installation. Det 

gælder f.eks. for hovedparten af de private parcelhuse i Danmark, hvor kunderne selv 

ejer stikningen til netselskabets kabelskab, og hvor afregningsmålingen foretages i 

kundes eltavle. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i denne sammenhæng, at parcelhuse er omfattet af be-

kendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget. Bekendt-

gørelsen definerer ikke begrebet slutforbruget, og begrebet er heller ikke defineret i el-

forsyningsloven. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at en afregningsmåling umiddelbart før kundens installa-

tion kan være i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav om måling i slutforbru-

get. 

 

Radius Elnet A/S har fremsendt Energiklagenævnets afgørelse af 17. december 2007 

(J.nr.: 11-408). Tilsynet skal hertil bemærke, at sagen vedrører målinger mellem sy-

stemoperatører. Det er Forsyningstilsynets forståelse, at den anmeldte metode vedrø-
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rer afregning af C-kunder tilsluttet i Radius’ distributionsnet. På denne baggrund vurde-

rer tilsynet, at den fremsendte afgørelse ikke har præjudikatsværdi for nærværende 

sag.  

 

Endelig anfører Radius i sit høringssvar af 1. oktober 2021, at forsøget ikke vil kompro-

mittere § 20, stk. 1, nr. 4, og § 22, stk. 1, nr. 2, i elforsyningsloven, idet der ikke æn-

dres på målingerne af levering og aftag af elektricitet i nettet. Der sker således fortsat 

en måling af den elektricitet, der transporteres igennem Radius’ net, og den elektricitet, 

der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for Radius’ netområde. 

 

Det fremgår af den anmeldte metode, at den kollektive afregning foretages ved at bo-

ligselskaberne bliver tilbagebetalt via en efterkorrektion, der består af differencen mel-

lem målingerne på netstationsniveau og de leverede mængder til de enkelte installatio-

ner bag det fremskudte målerpunkt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke i elforsyningsloven eller bekendtgørelse om 

fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget er bestemmelser, der 

hjemler adgang til at foretage en afregningsmåling på et helt andet sted i det kollektive 

elnet end i snitfladen mellem det kollektive elnet og kundens installation/private op-

samlingsnet.  

 

Pilotprojekter i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 2 

Det følger af § 73 a, stk. 2, at Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begræn-

sede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirk-

somheders metodeudvikling. 

 

Det følger således af § 73 a, stk. 2, at tilsynet kan godkende særskilte metoder for be-

grænsede købergrupper og for en begrænset periode. Bestemmelsen giver ikke tilsy-

net hjemmel til at godkende metoder, som ud over disse tilfælde ikke opfylder lovens 

krav til sådanne metoder.  

 

Tilsynet vurderer, at Radius’ anmeldelse vedrører en begrænset kundegruppe, ligesom 

Radius’ metode er anmeldt at skulle gælde i et begrænset tidsrum. Disse betingelser i 

§ 73 a, stk. 2, vurderer tilsynet således for opfyldt. 

 

Borgerenergifællesskaber 

Radius har angivet, at forsøget skal undersøge hvordan samspillet mellem elnettet og 

borgerenergifællesskab påvirkes ved at foretage en kollektiv afregning af boligområ-

derne.  

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund taget bekendtgørelse om borgerenergifæl-

lesskaber i betragtning4.  

 

Et borgerenergifællesskab er en juridisk person, som kan beskæftige sig med 

produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller 

ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine delta-

gere eller kapitalejere.  

                                                        
4 Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021. 
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Deltagelse i et borgerenergifællesskab og ejerskab af kapitalandele i et borgerenergi-

fællesskab er åben og frivillig, og deltagere og kapitalejere i et borgerenergifællesskab 

bevarer deres rettigheder og forpligtelser som elforbrugere, herunder som hushold-

ningsforbruger og aktiv kunde. Dette fremgår af bekendtgørelse om borgerenergifæl-

lesskaber § 5, stk. 1 og stk. 2.  

 

§ 10, stk. 2, i bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber, fastsætter, at et borger-

energifællesskab skal etableres som en elhandler eller aggregator.  

 

Et borgerenergifællesskab kan, inden borgerenergifællesskabet via det kollektive net, 

foranstalte deling af elektricitet, der produceres på de af borgerenergifællesskabet 

ejede elproduktionsanlæg, eller på elproduktionsanlæg ejet af deltagere eller kapital-

ejere, i borgerenergifællesskabet jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1. 

 

Hvis elektricitet deles af et borgerenergifællesskab mellem dets deltagere eller kapital-

ejere, finder de gældende nettariffer og afgifter i forbindelse med disse elektricitets-

strømme anvendelse. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 12, stk. 3. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber ikke giver 

mulighed for, at en flerhed af kunder kan sammenlægges og betragtes som en samlet 

forbruger i forhold til betaling for brug af det kollektive elnet. Tilsynet lægger ved sin 

vurdering vægt på bekendtgørelsens § 12, stk. 1 og stk. 3. 

 

Det forhold, at bekendtgørelsens § 16 giver mulighed for en særlig tarifering af et bor-

gerenergifællesskab ændrer efter tilsynets vurdering ikke herpå.  

 

Forsyningstilsynet har ikke kunnet identificere regler, hvorefter en flerhed af kunder i 

afregningsmæssig sammenhæng kan sammenlægges med det formål, at betragte en 

flerhed af kunder som en samlet kunde.  

 

Efter det for Forsyningstilsynet oplyste, er de to boligselskaber KAB og Bo-Vest ikke 

etableret som selvstændige juridiske personer, der har til formål at beskæftige sig med 

produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller 

ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine delta-

gere eller kapitalejere. Det er endvidere ikke oplyst for Forsyningstilsynet, at de to bo-

ligselskaber er etableret som elhandlere eller aggregatorer. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at hverken KAB eller Bo-Vest opfylder 

kravene til at være et borgerenergifællesskab. De enkelte beboere i de to boligområder 

Silergården og Stengården kan herefter ikke anses som deltagere i et borgerenergifæl-

lesskab.  

 

Radius bemærker i sit høringssvar til afgørelsen, at betegnelsen borgerenergifælleska-

ber er anvendt som et mere generelt udtryk og ikke i den juridiske betydning som se-

nere blev fastlagt af Energistyrelsen i lovgivningen som udmønter EU reglerne fra den 

såkaldte Vinterpakke. Der er reelt ikke tale om et Borgerenergifællesskab i medfør af 

bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021, men blot en kollektiv gruppe af kunder med 

fysisk sammenhæng.  
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Forsyningstilsynets har ved vurdering af anmeldelsen også inddraget overvejelser om 

hvorvidt der kunne findes hjemmel til metoden i bekendtgørelsen om borgerenergifæl-

lesskaber, da Radius’ metode kan omfatte fælleskaber som nævnt i bekendtgørelsen, 

selvom der ikke stilles krav herom i Radius’ metode. 

 

Benyttelse af datahubben 

Forsyningstilsynet bemærker, at Radius har oplyst, at selskabet vil afregne boligsel-

skaberne på baggrund af målinger i de kollektive målerpunkter. Et målepunkt som be-

nyttes til afregning skal have et aftagenummer. Et aftagenummer er i elforsyningslo-

vens § 5, stk. 1, nr. 1, defineret som et nummer, der entydigt identificerer et målepunkt, 

som er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i 

nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.  

 

Forsyningstilsynet forstår den anmeldte metode sådan, at det vil være pligtigt for Ra-

dius at benytte de kollektive målerpunkter som et afregningspunkt. På denne baggrund 

vurderer tilsynet, at et sådant kollektivt målerpunkt vil være omfattet af netvirksomhe-

dens målerforpligtigelse i medfør af § 20, stk. 1, nr. 4, og derfor skal tildeles et aftage-

nummer.  

 

Et kollektivt målerpunkt vil herefter skulle tildeles et aftagenummer, med det formål, at 

data, der knytter sig til det enkelte aftagenummer, skal tilgå datahubben i medfør af el-

forsyningslovens § 72 c, stk. 1. 

 

Radius har den 8. juli 2021 samt i sit høringssvar af 1. oktober 2021 oplyst, at data fra 

de kollektive målerpunkter ikke er tiltænkt at skulle tilgå datahubben, da Radius ikke vil 

oprette et egentlig målerpunkt til brug for den kollektive afregning. Tilsynet forstår et 

målepunkt som det sted i nettet, hvor energi måles. Radius har oplyst, at afregning af 

boligselskaberne foretages på baggrund af målinger fra de målere som Radius vil op-

sætte på netsstationsniveau. Det er derfor tilsynets vurdering, at Radius’ målinger til 

brug for den kollektive afregning udgør faktiske målepunkter.  

 

På baggrund af ovenstående er Forsyningstilsynet vurdering, at Radius’ fremgangs-

måde ikke er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser om aftage-

nummer og brug af datahubben.  

 

Afregning i forhold til boligselskaberne 

Radius har oplyst, at Radius vil benytte det kollektive afregningspunkt til at foretage en 

afregning i forhold til boligselskaberne. 

 

Radius har i sit høringssvar anført, at den betalingsstrøm der vil være mellem Radius 

og boligforeningerne ikke skal anses som en egentlig fakturering og er derfor heller 

ikke en kompromittering af elforsyningslovens § 72 d, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden fakturerer elhandleren for deres 

ydelser jf. elforsyningslovens § 72 d, stk. 1.  

 

Det følger modsætningsvist af § 72 d, stk. 1, at det ikke tilkommer en netvirksomhed at 

fakturere andre aktører for netvirksomhedens ydelser. 
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Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at en særskilt afregning af tarifering 

mellem boligselskaberne og Radius Elnet A/S ikke er i overensstemmelse med elforsy-

ningslovens § 72 d, stk. 1. Høringssvaret fra Radius har af samme grund ikke givet til-

synet anledning til at nå en anden vurdering. 

 

Afregning af slutkunden 

Radius har oplyst, at den anmeldte metode ikke vil påvirke de individuelle målinger, 

der foretages i de enkelte boligenheder, der er beliggende i Silergården og Stengår-

den. Afregning vil blive foretaget i forhold til boligselskaberne. 

 

Når den sparede belastning på det kollektive elnet afregnes i forhold til boligselska-

berne, vurderer Forsyningstilsynet, at den anmeldte metode medfører, at den enkelte 

beboer ikke vil blive afregnet i lige forhold til den sparede belastning af det kollektive 

elnet, som den enkelte beboer måtte have givet anledning til.   

 

I medfør af elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, skal de afgifter som en netopera-

tør opkræver, afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv 

og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger. Endvidere skal distributions-

tariffer afspejle omkostninger under hensyntagen til systembrugeres, herunder aktive 

kunders, brug af distributionsnettet jf. artikel 18, stk. 7. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte tarifering ikke er udtryk for en omkost-

ningsægte tarifering i medfør af elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1 og stk. 7 

samt elforsyningslovens § 73, stk. 1, da metoden fraviger et grundlæggende princip 

om afregning af slutkunden på baggrund af slutkundens brug af elnettet.  

 

Slutkundens brug af elnettet opgøres på baggrund af målinger foretaget i slutkundens 

målepunkt, og disse data er til rådighed for Radius Elnet A/S.  

 

I den anmeldte metode vil der ikke være overensstemmelse mellem den måling, som 

ligger til grund for den enkelte beboers betaling til Radius, og den måling, som ligger til 

grund for det beløb, som Radius endeligt opkræver. Differencen mellem disse to beta-

linger vil ikke gå tilbage til den enkelte beboer, som har betalt ydelsen til Radius, men 

vil i stedet tilfalde boligselskabet. 

 

Når slutkundens målte forbrug af det kollektive elnet således ikke ligger til grund for ta-

riferingen af slutkunden, vurderer Forsyningstilsynet, at tariferingen af slutkunden ikke 

afspejler den brug af det kollektive elnet, som slutkunden har haft.  

 

Radius har i sit høringssvar anført, at: 

 

”Det forsøg som Radius gennemfører har til formål at undersøge om der er grundlag 

for at en ændret afregning af et kollektiv af kunder (ikke nødvendigvis afgrænset til VE-

fællesskaber og Borgerenergifællesskabet). Det er således målet at undersøge om der 

er grundlag for en mere omkostningsægte afregning af kunder som kan ”styre” forbrug 

og produktion i et kollektiv.”  
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Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet behandler og afgør sager efter sektorlovgiv-

ningen, jf. lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2. Forsyningstilsynet bemærker endvi-

dere, at den Radius’ metode er anmeldt efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 2. Som 

nævnt ovenfor udgør elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, en undtagelse til bestemmelsen 

i § 73 a, stk. 1. 

 

Udgangspunktet er, at Radius’ anmeldte metode skal overholde de krav, der følger af 

§ 73, stk. 1, med de undtagelser som § 73 a, stk. 2 giver mulighed for. Tilsynet bemær-

ker, at Elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, ikke giver mulighed for at fravige kravet om 

omkostningsægthed. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den anmeldte metode ikke er i 

overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, og stk. 7, samt el-

forsyningslovens § 73, stk. 1. 

 

 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om lov om elforsyning. Klage skal 

være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikola Mitrovic-Jovanovic 

Fuldmægtig 

Tlf +45 29488113 

nijo@forsyningstilsynet.dk  

 


