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Dansk Energis bemærkninger til høringssvar over Forsyningstilsynets ud-
kast til tilkendegivelse vedr. tarifmodel 3.0 

Forsyningstilsynet har per mail den 08. december fremsendt kopi af høringssvar modtaget i for-

bindelse med den offentlige høring af tilsynets udkast til tilkendegivelse over Dansk Energis 

anmeldelse af Tarifmodel 3.0. 

 

Forsyningstilsynet har i høringsfasen modtaget 12 høringssvar fra hhv. Dansk Fjernvarme, Bet-

ter Energy, Eurowind Energy, EC Power A/S, Dansk Solkraft, European Energy, Dansk Industri, 

Brintbranchen, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Industri, Middelgrundens Vindmøllelaug 

og Bærebo samt Landbrug & Fødevarer og privatperson Bjarne Olsen.  

 

Dansk Energi ønsker at kvittere for muligheden for at afgive bemærkninger til interessenternes 

høringssvar. De fremgår i det følgende. 

 

Indledende bemærkninger til høringssvarene: 

Overordnet noterer vi os, at de indkomne høringssvar ikke afviger væsentligt fra indholdet i inte-

ressenternes fremsendte høringssvar under Forsyningstilsynets indledende høring af Dansk 

Energis anmeldelse. 

 

De væsentligste punkter, der kommenteres på i forhold til tarifmodellen er: 

• Rådighedstariffen og produktionsmåling. 

• Rådighedstariffen og sammenhængen med effektbetaling. 

• Vandfaldsprincippet. 

• Tidsdifferentiering af kWh-tarifferne. 

• Kollektiv måling og borgerenergifællesskaber. 

 

Vi vil behandle hvert af disse punkter nedenfor. Det bemærkes, at idet Dansk Energi har været 

foreholdt en betydelig del af den samme kritik i høringssvarene i Forsyningstilsynets indledende 

høring, vil der i nærværende bemærkninger i visse tilfælde refereres til Dansk Energis tidligere 

fremsendte bemærkninger. 

 

 

Rådighedstariffen og produktionsmåling 

Flere af interessenterne omtaler, at der i fremtiden kan mangle hjemmel til opsætning af ”PSO-

måler”, altså produktionsmåler hos egenproducenter. Den såkaldte PSO-måler har været opsat 

af hensyn til målinger til brug for nettoafregning. Med PSO-ordningens bortfald fra årsskiftet, 
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påpeges det, at der ikke længere er hjemmel i Energinets forskrifter for netselskabernes krav 

om opsætning af PSO-måler til måling af egenproducenternes produktion. Produktionsmåling af 

egenproduktionen er nødvendig for at kunne opgøre afregningsgrundlaget for rådighedstariffen. 

 

Dansk Energi er – som angivet i vores bemærkninger af 23. marts 2021 – opmærksomme på 

forholdende vedrørende PSO-måleren. Dansk Energi har også rejst problemstillingen for Ener-

gistyrelsen med henblik på en afklaring af reglerne for måling efter PSOens ophør.  

 

Dansk Energi er opmærksom på at en ændring af målingsgrænserne kan få betydning for præ-

cist hvilke anlæg omfattes af rådighedstariffen. Målingen af egenproduktion og tarifering af eget-

forbruget følger dog af et fortsat behov for en omkostningsægte tarifering af egenproducenter. 

Dette afhænger ikke af hvorvidt produktionsmålingerne oprindeligt har været opsat af hensyn til 

PSOen. 

 

En eventuel demontering af egenproducenters PSO-målere vil ikke medføre en reduktion af 

netselskabernes omkostninger. Dermed vil dette alt andet lige medføre en overvæltning af om-

kostninger på andre forbrugere. Hertil bør det noteres, produktionsmåling bidrager til såvel 

netselskabernes som samfundets indsigt i egenproducenternes produktion. 

 

Det bemærkes, at Dansk Energi af flere omgange har gjort Energistyrelsen opmærksom på 

behovet for produktionsmåling senest i Dansk Energis høringssvar til nettoafregningsbekendt-

gørelsen af 19. november 2021. Heraf fremgår ligeledes, at Dansk Energi anbefaler en tærskel-

værdi på 50 kW for produktionsmåling fremadrettet. Hvis denne grænse indføres, vil det betyde 

en lille justering af tarifmodel 2.0 og 3.0, idet kun anlæg over 50 kW vil blive pålagt rådighedsta-

riffen. Det betyder at omtrent 75 anlæg der i dag omfattes af rådighedstariffen, i stedet vil blive 

omfattet af rådighedsbetalingen på 65 DKK p.a. Denne justering afventer dog endelig afklaring 

fra Energistyrelsen. 

 

Rådighedstariffen og sammenhængen med effektbetaling 

Flere af høringssvarene fremfører, at rådighedstariffen de facto er en effektbetaling, og at der 

ved tarifering efter såvel effektforbrug som egetforbrug (for egenproducenter med produktions-

måling) skulle ske en dobbeltbetaling. 

 

Dansk Energi henviser til vores bemærkninger af 23. marts 2021 for faglig gennemgang af rå-

dighedstariffen og effektbetalingen isoleret set. 

 

Det er korrekt, at der er en sammenhæng mellem betaling for rådig kapacitet gennem effektbe-

talingen og egenproducenters rådighedstarif. Med den anmeldte model påbegynder netselsk-

aberne en udvikling, hvor behovet for effekt får en større og mere direkte betydning for nogle 

kundes betaling. Den udvikling forventes at fortsætte. Det bemærkes, at da andelen af nets-

elskabernes omkostninger til drift, vedligehold og investering i elnettet, der opkræves over ef-

fektbetalingen er 25%, vurderes en omkostningsægte tarifering af egenproducenter fortsat at 

nødvendiggøre rådighedstarifering. Rådighedstariferingen for A-høj, A-lav og B-høj-kunder er 

nedjusteret for at modsvare effektbetalingens indførelse.  

 

Vandfaldsprincippet 

Nogle høringssvar kommenterer på vandfaldsprincippet. Det fremføres, at den decentrale pro-

duktion betyder, at strømmen ikke længere ”løber ned”, men i højere grad bevirker, at strøm-

mens retning ”vendes”.  
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Som det fremgår af Dansk Energis bemærkninger til Forsyningstilsynets høring i foråret, forhol-

der det sig stadig således, at omtrent halvdelen af forbruget dækkes af transmissionstilsluttet 

produktionskapacitet. Den resterende halvdel er typisk tilsluttet på de høje niveauer i distributi-

onsnettet, hvorfor strømmen stadig i langt hovedparten af tiden fortsat vil løbe ”nedad”. Dette 

giver anledning til overvejelse om den fremtidige tarifering i snittet mellem TSO og DSO, hvilket 

der pågår et arbejde om i samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet. Dette arbejde ligger 

dog udenfor rammerne af tarifmodel 3.0, som alene drejer sig om distributionsselskabernes 

tarifering. 

 

Vandfaldsprincippet sikrer endvidere, at kunder der er tilsluttet på de højere spændingsniveau-

er, og dermed har egne transformere mv. ikke betaler til de dele af distributionsnettets aktiver, 

disse kunder ikke gør brug af. 

 

Det anføres ligeledes, at vandfaldsprincippet ikke finder relevans for eksempelvis borgerenergi-

fællesskaber. Dansk Energi er ikke bekendt med konkrete analyser, der påviser, at vandfalds-

princippet skulle være misvisende for disse og lignende kundekonstellationer. Dansk Energi 

forholder sig afventende i forhold til Energistyrelsens Cost/benefit-analyse af borgerenergifæl-

lesskaber. 

 

 

Tidsdifferentiering af kWh-tarifferne 

Brintbranchen, Landbrug & Fødevarer og privatperson Bjarne Olsen anfører bekymring for at 

tidsdifferentiering af tarifferne medfører nye ”peaks”. Endvidere er der bekymring om de forskel-

lige profiler på tidsdifferentieringen afhængig af om der er tale om A/B-kunder eller C-kunder 

skulle diskriminere A- og B-kunderne. 

 

Dansk Energi er ikke bekendt med at der er eksempler fra Danmark eller internationalt på at en 

tidsdifferentiering af nettariffer skulle medføre deciderede nye ”peaks”. Implementeringen af 

tidsdifferentierede tariffer med Tarifmodel 2.0 har medført ændring af forbruget – andelen af 

forbruget i ”kogespidsen” er faldet, hvorimod andelen uden for kogespidsen er steget. Dette er 

intentionen med prissignalet, men bevægelsen er slet ikke af en størrelse, der tilsiger, at tidsdif-

ferentieringen vil medføre nye ”peaks”. Tidsdifferentieringen er kalibreret af hensyn til at give 

det kraftigste incitament til placering af fleksibelt forbrug, herunder særligt elbiler og varmepum-

per, om natten, hvor belastningen i elnettet generelt er lav, og hvor der generelt vil være plads 

til dette fleksible forbrug. Hvis dette mod forventningen over tid ændrer belastningsbilledet radi-

kalt, vil en sådan ændring skulle indarbejdes ved genbesøg af tarifmodellens forudsætninger 

efter senest 5 år. 

 

Det er en misforståelse at der skulle ske diskrimination af de store kunder på baggrund af de 

forskellige lastzoneinddelinger. Modellens tidsdifferentiering følger generelt belastningsbilledet i 

elnettet, og dette er forskelligt for C-kundernes og A- og B-kunderne. Dette påvirker ikke forde-

lingen af omkostninger mellem kundegrupperne. 

 

Spidslastzonerne for C-kunderne giver et endnu kraftigere til at flytte forbrug væk fra disse timer 

– snarere end at lade C-kunderne slippe ”billigere” i de resterende dagtimer. 

 

Kollektiv måling og borgerenergifællesskaber 

BL – Danmarks Almene Boliger, Middelgrundens Vindmøllelaug og Bærebo giver udtryk for en 

uklar retstilstand i forhold til muligheden for at opnå ret til kollektiv afregning af almene bolig-

ejendomme. Retten skulle sidestille almene boliger med individuelle og private boligudlejere 
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hvad angår muligheden for i elmarkedet at optræde som en elkunde med fælles målepunkt og 

muligheden for at opsætte solceller på boligejendommene. Dansk Energi er meget enig i at det 

ville være hensigtsmæssigt, at reglerne for kollektiv afregning tydeliggøres af Energistyrelsen, 

så eventuelle forskelle i administrationspraksis undgås.  

 

Hertil fremføres det, at den anmeldte tarifering ikke skulle være relevant for fx borgerenergifæl-

lesskaber. Hvad en eventuel særlig tarifering af borgerenergifællesskaber angår, afventer 

Dansk Energi Energistyrelsens analyser af de costs og benefits disse fællesskaber medfører. 

 

 

Øvrige forhold 

Det anføres i høringssvar fra EC Power, at det daværende Energitilsyn ikke skulle have taget 

rådighedstariffen til efterretning for andre produktionsteknologier end solceller. Dansk Energi 

har i bemærkningerne til høringssvarene indkommet under Forsyningstilsynets indledende hø-

ring afgivet bemærkninger til samme kritik. 

 


