
1/5 
 

Dok. 21/03557-111 Offentlig/Public 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 39 31 49 59 

Dato: 
22. september 2022 
 
Forfatter:  
JSS/JSS 

 

 
 
 
 
 
 

NOTAT 

SVAR PÅ FORSYNINGSTILSYNETS SPØRGSMÅL TIL 
METODE FOR SYSTEMTARIF 
 
 
 
Forsyningstilsynet har den 9. september stillet en række uddybende spørgsmål til Energinets 
anmeldelse af metode for systemtarif af 23. juni 2023. Svarene på spørgsmålene er angivet ne-
denfor, hvor henvisninger til afsnit, tabeller og figurer referer til metodeanmeldelsen. Spørgs-
mål og svar kan indgå som et supplement til metoden i den videre behandling af metoden. 
Energinet ønsker ikke at anmelde en revideret metode på baggrund af spørgsmål og svar. 
 

1. Generelle spørgsmål til metoden 
 

a) Resulterer dækningen af omkostninger via systemtariffen i et overskud på den nugæl-
dende tarif for så vidt angår brugere over 100 GWh? 
Svar: Det er vurderingen, at nuværende tarifindtægter fra elkunder med elforbrug 
over 100 GWh er højere end de omkostninger, som kunderne giver anledning til, og 
det er en af bevæggrundene for den nye metode.  
 

b) Hvordan fungerer betaling for overskuds el generelt? Hvilken betydning vil ændringen 
på tariffen have på de pågældende brugeres omkostninger?  
Svar: Afregningen af ubalancer er beskrevet i afsnit 4.5. Ubalanceafregningen påvirkes 
ikke af ny metode for systemtarif, jævnfør også figur 4 i metodeanmeldelsen. 
 

c) Hvad vil betydningen være af ændringer i størrelsen af de enkelte omkostningskatego-
rier fra år til år, f.eks. faldende omkostninger til systemydelser – alt andet lige – affødt 
af integreringen af balancemarkederne i EU og Norden, eller en stigning i antallet af 
storforbrugere? Og tilsvarende, hvad vil konsekvenserne være af den forventede nye 
økonomiske regulering af Energinet?  
Svar: Systemtariffen (energitariffen) vil afspejle de ændrede omkostninger fra år til år 
udover almindelig prisudvikling, mens abonnementsbetalingen vil være upåvirket, da 
denne alene pristalsreguleres med udviklingen i nettoprisindekset, jævnfør afsnit 5.2. 

 
d) I forhold til det kollektive net bedes Energinet besvare følgende:  

a. Hvor stor en del af systemtariffen dækker reservekapacitet? Og hvilken betydning 
vil et større behov for reservekapacitet have på en ny tarif? 
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Svar: Systemydelser (overvejende reservekapacitet) udgør 57 % af den nuværende sy-
stemtarif, jævnfør figur 2 i metodeanmeldelsen. I den nye systemtarif (energidelen) vil 
systemydelser udgøre 80% som illustreret i figur 4. Et større behov for reservekapaci-
tet vil ved uændret pris for reservekapacitet medføre en højere systemtarif. Såfremt 
et forøget forbrug fra nye storforbrugere bydes ind i regulerkraftmarkedet, kan det 
dog på den anden side reducere både behov for og pris for reservekapacitet, samtidig 
med at det øgede forbrug vil medføre, at tarifgrundlaget forøges. Derfor kan disse fak-
torer alle på den anden side medføre en lavere systemtarif. (Se også svaret på spørgs-
mål 3.e)  
 
b. Er storforbrugere tilsluttet N1-sikkert? Hvordan påvirker dette omkostninger til 
vedligeholdelse af det kollektive net? 
Svar: Storforbrugere i transmissionsnettet er typisk tilsluttet N-2 sikkert. Spørgsmålet 
vedrører omkostninger, som afholdes i nettariffen og er ikke relevant for systemtarif-
fen. 
 
c. Jo tættere man kommer på sin maximale kapacitet, desto mere slides på nettet. 
Store forbrugere må vel forventes at benytte deres maksimale kapacitet meget, hvil-
ket har betydning for, hvor ofte nettet skal vedligeholdes. Hvilke overvejelser har 
Energinet haft i den forbindelse?  
Svar: Så længe nettet ikke overbelastes, er der i praksis ingen forskel på vedligeholdel-
sesomkostningerne i elnettet. Det har derfor ikke betydning for vedligeholdelsesom-
kostningerne, hvorvidt en storforbruger benytter sin maksimale kapacitet lidt eller 
meget. Spørgsmålet vedrører omkostninger, som afholdes i nettariffen og er ikke rele-
vant for systemtariffen. 
 
d. Brugen af en tilslutning på maksimal effekt må betragtes som en bedre investering 
end brugere med store forbrugsudsving ud fra en marginal omkostningsbetragtning? 
Svar: Energinet vurderer, at spørgsmålet vedrører udnyttelse af kapaciteten i nettet. 
Det vedrører omkostninger, som afholdes i nettariffen og er ikke relevant for system-
tariffen. 

 
e) Punkt 4.1 (side 9) henviser til marked/system. Hvilken del af omkostningsfordelingen 

på figur 2 (samme side) hører denne post til?  
Svar: Systemansvar. 
 

f) Forventes ændringen at spille ind på DSO-tariffen? I så fald, hvordan?  
Svar: DSO’erne betaler systemtarif af nettabet i deres net.  Da systemtariffen alt andet 
lige bliver lavere med indførelsen af et abonnementselement, så vil DSO’ernes om-
kostninger til nettab derfor falde lidt på grund af en lavere pris på systemtarif for net-
tab. Derudover forventes ændringen ikke at spille ind på DSO-tarifferne. 
  

g) Affald Varme Århus og Dansk Fjernvarme angiver i deres høringssvar, at der med for-
del kunne laves et knæk på fuldlasttimer i stedet. Hvorfor baseres dette ikke på fuld-
lasttimer?  
Svar: Se svaret til spørgsmål 3.c nedenfor. 
 

h) I metodens afsnit 3 omtales andre stykker i elmarkedsforordningens artikel 18 end 
stk. 1. I Energinets vurdering af de juridiske grundlag for hhv. abonnementselementet 
(afsnit 5.4) og den nye køberkategori (afsnit 6.5) gennemgås alene stk. 1 i artikel 18. 
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Vurderer Energinet ikke at de andre stykker er relevante?  
Svar:  Energinet har i afsnit 4 og 5 indirekte inddraget artikel 18, stk. 2 og foreslået en 
model, der bedre afspejler de faste omkostninger ligesom de mulige dynamiske effek-
ter af tarifmodellen er beskrevet – eksempelvis understøtte effektive investeringer og 
øget energieffektivitet (se også svar på spørgsmål 2.a) og fremme forsyningssikkerhe-
den (se også svar på spørgsmål 3.e). Beklageligvis har Energinet ikke fået dette frem-
hævet i afsnit 5.4 og 6.5.  
Energinet vurderer, at stk. 3, 4, 5 og 6 ikke indeholder bestemmelser, som det er rele-
vant at inddrage ift. systemtariffen og at stk. 7 og 8 henviser til distributionstariffer, 
hvorfor de ikke er relevante for Energinets metode.  
 

i) Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af, hvem der er part(er) i sagen i forvalt-
ningsretlig forstand bedes Energinet oplyse, dels hvilke selskaber i Energinet-koncer-
nen, der vurderes at blive væsentligt og individuelt berørt af den anmeldte metode, 
dels hvilke kunder der vurderes at få kategori af storkunder, og hvilke kunder, der vil 
have et forbrug, der lige akkurat ikke er på de anmeldte 100 GWh pr. målerpunkt? 
Svar: Det er Energinet SOV, der er ansvarlig for metoden og dermed part i sagen. Føl-
gende fremgår af § 2, stk. 6 i bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020 af lov om 
Energinet: ”Myndighedslignende opgaver og fastlæggelse af de overordnede retnings-
linjer for den samlede virksomhed kan ikke varetages i datterselskaber.” 
 
Bemærkninger til lov nr. 494 af 1. maj 2019 om Lov om ændring af lov om Energinet, 
lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, 2018/1 LSF 178, link: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/494 og https://www.retsinfor-
mation.dk/eli/ft/201812L00178  
 
Det følger af bemærkningerne til lov om Energinet, at ”generelle regler, forskrifter og 
afgørelser skal udstedes og træffes af moderselskabet, ligesom tilsynet hermed skal 
udføres af moderselskabet. I det omfang Energinet som led i udførelsen af sine myn-
dighedslignende opgaver fastsætter, hvad der er ret i form af forvaltningsakter, vil 
disse opgaver skulle placeres i Energinets myndighedsenhed i moderselskabet. Denne 
sagsbehandling vil skulle ske under iagttagelse af forvaltningslovens regler og princip-
per, herunder af princippet om ligebehandling og princippet om saglig forvaltning. 
Myndighedsenheden vil have ansvaret for de regler, som de faglige enheder i Energi-
nets datterselskaber anvender i deres virksomhed. Datterselskaberne vil derfor skulle 
bidrage til myndighedsenhedens arbejde ud fra deres praktiske erfaring med regler-
nes anvendelse, hvorimod opgaverne vil blive udført af moderselskabet som udsteder 
af forvaltningsakterne, og opgaven i det væsentligste beholdes i moderselskabet.” 
 
Energinet bemærker, at det er Forsyningstilsynets afgørelse og dermed Forsyningstil-
synet, der har kompetence til at vurdere, hvem der derudover er part i sagen.   
Der var i 2021 7 eksisterende elkunder, der har et forbrug over 100 GWh på individu-
elle leveringspunkter. Nye kunder, der kan få forbrug over 100 GWh, forventes pri-
mært at være datacentre og PtX-anlæg. Der er 2 eksisterende elkunder, som har et 
elforbrug lige over 80 GWh på individuelle leveringspunkter.  
Oplysninger om kundernes elforbrug er fortrolige og kunderne kan derfor ikke oplyses 
i dette svar, da Forsyningstilsynet har tilkendegivet, at det offentliggøres. Oplysnin-
gerne kan fremsendes separat, hvis Forsyningstilsynet ønsker dette. 
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2. Særligt om abonnementsbetalingen 
a) Hvordan understøtter modellen prissignaler for mere effektiv udnyttelse af elnettet? 

(elmarkedsforordningen artikel 18, stk. 2). Hvor stor vurderes risikoen at være for, at 
der bruges mere strøm på nettet af samtlige brugere? 
Svar: Energinet vurderer, at modellen i højere grad afspejler den underliggende om-
kostningsstruktur, og at modellen derved nedbringer de forvridningseffekter, der er 
ved at opkræve alle systemomkostningerne på energibetalingen. Der forventes en 
øget elektrificering i de kommende år og Energinet vurderer, at den foreslåede tarif-
model sender et mere korrekt prissignal, og den må forventes over tid at bidrage til 
flere og hurtigere investeringsbeslutninger for øget elektrificering. Det er derfor ikke 
en ”risiko”; tværtimod understøtter det - på omkostningsægte vis - en forventet øget 
elektrificering, hvor der vil blive brugt mere strøm på nettet af samtlige forbrugere. 
 

3. Særligt om ”storforbrugere” kategorien 
a) Det fremgår af anmeldelsen (s. 18-19), at der er en vis proportionalitet i forhold til 

maksimalt effekttræk og omkostningerne til systemydelser hertil, om end ikke 1:1 i 
forhold til kWh. Hvordan er forholdet mellem mindre forbrugere og storforbrugere i 
maksimalt effekttræk?  
Svar: Fuldlasttimer beregnes som forholdet mellem årligt forbrugt energi og maksimal 
kapacitet. Kunder med større maksimaleffekt har typisk flere fuldlasttimer end kun-
der med mindre maksimaleffekt – i hvert fald op til et vist niveau. Det betyder, at 
kunder med større maksimaleffekt har en relativ mindre maksimaleffekt set ift. deres 
energiforbrug end kunder med mindre maksimaleffekt, idet de har flere fuldlasttimer.  
- Små elkunder op til 20 kW har typisk 500-1.500 fuldlasttimer. 
- Mellemstore elkunder fra 20 kW op til 2 MW har typisk 2.000-5.000 fuldlasttimer. 
- Store elkunder med høj maksimaleffekt har typisk enten relativt få fuldlasttimer 
(<1.000) eller over 4-5.000 fuldlasttimer. 
Det vil typisk være kunder fra den sidste kategori, der vil kunne falde indenfor katego-
rien ”storforbrugere” i denne anmeldelse.  
 

b) Kan det godtgøres, at den betalte fuld-pris tarif op til 100 GWh dækker hele den for-
holdsmæssige omkostning til udgifterne for nettet henset til deres maksimale effekt-
træk og forventede ekstra træk i relation til slitagen på nettet fra fuld træk? 
Svar: Spørgsmålet om omkostninger til udgifterne for nettet vedrører omkostninger, 
som afholdes i nettariffen og er ikke relevant for systemtariffen. Fsva. spørgsmålet 
om forøget slitage på nettet henvises desuden til kommentaren i svaret på spørgsmål 
1 d) underspørgsmål c). 
 

c) Hvilken betydning ville det have for kategorien, hvis prisen blev opgjort på fuldlastti-
mer? Kan Datahubben håndtere den type data?  
Svar: Fuldlasttimer beregnes som forholdet mellem årligt forbrugt energi og maksimal 
kapacitet. Datahub kan godt modtage oplysninger om maksimal kapacitet, men oplys-
ningen er ikke en obligatorisk del af de målepunktsrelaterede stamdata, som netvirk-
somhed og Energinet skal registrere i Datahub, jævnfør Energinet’s forskrift I om 
stamdata. I det omfang, at der måtte være tilknyttet maksimal kapacitet til det en-
kelte målepunkt i Datahub, så er denne oplysning derfor ikke afregningsvalid. Hvis ta-
riffen blev opgjort på fuldlasttimer, vil det kræve, at alle cirka 3,5 mio. målepunkter 
bliver ajourført med oplysning om maksimal kapacitet, for at sikre, at alle elkunder 
behandles ens og får mulighed for at blive afregnet efter en pris baseret på 
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fuldlasttimer. En sådan tariferingsmodel vil derfor pålægge netvirksomhederne en lø-
bende administrativ byrde, for at Energinet vil kunne opkræve korrekte tariffer. 
Hvis kategorien skulle baseres på fuldlasttimer i stedet for energiforbrug, så ville det 
betyde, at selv de mindste kunder kunne blive omfattet af kategorien udelukkende 
fordi de benytter nettet i mange timer med en ensartet belastning. Det vil dog ikke 
være korrekt at betegne dem som ”storforbrugere” af den årsag, da både energifor-
brug og maksimaleffekt kan være meget småt. Det er Energinets vurdering, at dette 
ikke vil være en meningsfuld definition af kundekategorien, da den netop skal om-
fatte store kunder – med stor maksimaleffekt og et stort energiforbrug. 
 

d) Energinet redegør i metoden på s. 17ff for baggrunden for snittet for storforbrugere 
på 100 GWh. Har Energinet overvejet flere knæk, f.eks. et på 80 GWh og et på de 100 
GWh, og hvad ville konsekvenserne heraf være?  
Svar: Energinet har overvejet flere knæk. Et knæk på f.eks. 80 GWh ville først og frem-
mest resultere i en større reduktion i betalingen for de kunder, der også forbruger 
over 100 GWh fsva. den del af deres forbrug, der ligger imellem 80 GWh og 100 GWh, 
og herudover ville 2 yderligere elkunder få en reduceret betaling på mindre end 
200.000 kr. Dette vil samtidig – alt andet lige – resultere i, at den reducerede betaling 
for disse 9 elkunder skulle opkræves fra alle de øvrige elkunder. 
 

e) Såfremt der kommer storforbrugere, som det af anmeldelsen fremgår er ønsket, vil 
der så skulle justeres i modellen igen, henset til at udgifterne til systemydelserne risi-
kerer at stige med mange storforbrugere/et større behov for reserve kapacitet?  
Svar: Energinet forventer ikke, at der skal justeres i modellen, såfremt der kommer 
flere storforbrugere, da den foreslåede metode forventes at være mere omkostnings-
ægte end den nuværende, da marginalomkostningen til systemydelser er aftagende, 
jævnfør afsnit 6.1 og 6.5. Energinet forventer, at nogle af de nye storforbrugere, fx 
elektrolyseanlæg, vil kunne agere fleksibelt i elsystemet og derved kunne deltage i sy-
stemydelsesmarkederne. Alt andet lige vil det medføre øget konkurrence i disse mar-
keder, hvilket på sigt også burde kunne bidrage til nedbringelse af omkostningerne til 
systemydelser til gavn for alle elsystemets forbrugere. Mere omkostningsægte tarif-
fer kan desuden medføre et højere elforbrug, som vil øge tarifgrundlaget og dermed 
føre til en generel reduktion i den samlede betaling for alle forbrugergrupper. (Også 
jf. svaret på spørgsmål 1 d) 
 

4. Spørgsmål til revision af den pågældende metode 
a) Skal ønsket om modellens revision efter 4 år (s. 25) forstås sådan, at der ønskes en 

tidsbegrænset afgørelse, og at en ny anmeldelse vil ske inden udgangen af 2028? 
Svar: Energinet ønsker ikke en tidsbegrænset godkendelse, og Energinet har af samme 
årsag heller ikke beskrevet en tidsbegrænset metode, men kun at vi vil evaluere om 
systemtariffen kan fastsættes endnu mere omkostningsægte, når vi har opnået erfa-
ringer med abonnementselement samt håndtering af en stor mængde storforbrugere 
i elsystemet. Der er risiko for, at en tidsbegrænset afgørelse øger usikkerheden hos 
eksterne aktører, når de skal foretage deres investeringsbeslutninger. 

 


