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1. Indledning
Energinetanmelderhermeden ny metodefor tarifering af nettoafregnedeegenproducentertil
Forsyningstilsynet
til ikrafttrædelse1. januar2024.
For at sikreen enkelog gennemskueligafregningafslutkunden,har Energinethistoriskset
valgt,at tariferingenafnettoafregnedeegenproducenteraf elektricitet skullefølgemodellen
for opkrævningaf PSO-afgiften.
Det betød,at tariferingsgrundlagetblev beregnetud fra egenproducentensnettoforbrug og ikke det faktiskeforbrug leveret fra elnettet.
Med indførelsenaf øjeblikstariferingskalegenproducenternebetale ud fra den faktiskeleverancefra nettet uden en nettoficeringmed den del af deresproduktion,der leverestil nettet.
Dette betyder,at Energinetharmonisereregenproducenterstarifbetalingmed de øvrigeelkundersbetaling,så alt elforbrugleveret fra nettet tariferesefter de sammeprincipperog diskrimineringaf forskelligeforbrugstyperdermedfjernes.
Med den forventedeændringbringerEnerginettariferingenaf de nettoafregnedeegenproducenterpå linje med de principper,der fremgåraf bådeEU-retligeog nationaleregler,samt den
1
tariferingsmetodesom netselskabernehar fået godkendthos Forsyningstilsynet
.
Netselskaberneanvendertermen ”bruttotarifering” for det sammeopkrævnings-princip
som
Energinetbetegner”øjeblikstarifering”.Energinetsbetegnelselænersig op ad begrebet”øjebliksforbrug”,hvorvedforståsat elforbrugetskersamtidigmed at elektricitetenproducerespå
elproduktionsanlægget,
dvs.elektricitetenhar ikke været sendtud på det kollektiveelforsyningsnet,inden det forbruges.Hervedundgåsmisforståelserom, hvorvidt ”brutto” ligesom
nettobegrebetevt. kunnedækkeover tidsopløsningersom pr time eller pr år.
Ændringener en del af Energinetsigangværendeindsatsfor at moderniseredet samledetarifdesign2 .

2. Baggrundog formål
Den17. november2016indgikden daværenderegering(Venstre)sammenmed Socialdemokratiet, DanskFolkeparti,LiberalAlliance,RadikaleVenstre,SocialistiskFolkepartiog Det KonservativeFolkeparti”Aftale om afskaffelseaf PSO-afgiften”,herefter PSO-aftalen.
PSO-aftalen
betød bl.a.,at Europa-Kommissionen
afsluttedesin undersøgelseaf PSO-afgiften,som EuropaKommissionenhavdeudtrykt bekymringfor kunneværediskriminerendeoverfor udenlandske
producenteraf energisammenlignetmed danskeproducenter(seEuropa-Kommissionens
afgørelseaf 14. december2016 i sagSA.46822(2016/N)–Danmark–Ændringaf finansieringen
af vedvarendeenergi(2017/C83/1)).

1 DanskEnergisanmeldelseaf tariferingsmetodefor kundermed solcelleanlæg.
25. marts 2014
2 https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Modernisering-af-tarifdesign
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Med PSO-aftalenblev aftaleparterneenigeom at ophævePSO-systemet
med udgangenaf
2021og afholdeudgifternetil støtte til vedvarendeenergiover finansloven.
For at kunneophævePSO-systemet
og afskaffePSO-tariffenfra 2022 vurdererministeriet3 , at
en rækkebestemmelserprimært i elforsyningsloven
og i VE-lovenom PSO-systemet
skalop4
hæves,herunderbestemmelser om, at Energinetsomkostningertil netforstærkningog netudbygningaf transmissionsnettetefter elforsyningslovens
§ 67 og efter § 30 i VE-loven,kan PSOfinansieres(efter den såkaldteudligningsordning).
Ophævelsenaf udligningsordningen
er indført i lov nr. 2605 af 28. december2021 om ændring
af lov om elforsyningog forskelligeandrelove.
Ophævelsenaf udligningsordningen
og den danskeklimapolitikhar i høj grad indvirkningpå
Energinetsfremtidigetarif-design.
I dagindregneselsystemetsfaste omkostningeri en gennemsnitstariffor transport.Dette tager
ikke højdefor, om man bruger strøm,når elnettet er hårdt belastet,eller om man brugerelnettet megeteller lidt. Elkundermed en stor maksimaleffektlæggerfx beslagpå mere
kapacitetog driver dervedflere omkostningerend elkundermed lav maksimaleffekt.Tarifmodelleni dag belønnerheller ikke, at elforbrugeter fleksibelt,når elsystemethar behovfor det.
Energinetstarifering skali højeregradsynliggøreomkostningernei elsystemet.Enstørre del af
omkostningerneskalbetalesaf de elkunderog producenter,som giver anledningtil omkostningerne.Samtidigskaltarifferne belønnefleksibleelkunderfor at brugestrøm
på en måde,der reducereromkostningernei elsystemet.
Målet med Energinetstarifdesignændringerer dermedet mere omkostningsægtetarifdesign,
hvor fremtidenstarifbetalerei højeregradbetaler for de omkostninger,de giver anledningtil
og belønnesfor fleksibilitet,der reducererelsystemetssamledeomkostninger.
Enrækkeegenproducenterbliver i dagnettotariferet enten på årsbasiseller på timebasis.
Dette får i nogletilfælde den konsekvens,at en egenproducentslet ikke bidragertil betalingaf
tariffer til Energinet,og de bidragersåledesikke til at dækkede omkostninger,som Energinet
afholder,og som egenproducentenogsåhar nytte af. For at sikreen fair og rimelig tarifbetaling
fra egenproducenternevil Energinetharmoniseretariferingen,såledesat alle øjeblikstariferes
(dvs.betaler ud fra trækket fra nettet uden nettoficering).

3. Retsgrundlag
Energinetstariffer har hjemmeli offentlig regulering.Energinetkan aleneopkrævetariffer, såfremt Energinethar opfyldt kriteriernei den offentligeregulering,herunder

3 AlmindeligebemærkningerL53til lov nr. 2605af 28. december2021 om ændringaf lov om elforsyningog forskelligeandrelove
4 Elforsyningslovens
§ 8, stk. 1, nr. 5

Dok.20/06982-22

Offentlig/Public

4/14

At Energinethar det fornødnehjemmelgrundlagtil at opkrævetariffer.
At Energinethar udsendtmetodeforslagi offentlig høringfor opkrævningenaf tarifferne
At metodeforslager anmeldtog godkendtaf Forsyningstilsynet,
førend Energinetkan
opkrævetarifferne.
5 , elmarkedsforordningen
6 og transmissionsafPåEU-niveauer det isærelmarkedsdirektivet
giftsforordningen7 , der dannergrundlagfor de nationaleregler for tarifopkrævningen.

3.1 Elmarkedsdirektivet
Elmarkedsdirektivet
fastslår,at de nationaleregulerendemyndighederskalsikre,at tarifferne
udarbejdesi overensstemmelse
med princippernei elmarkedsforordningen:
Ikke-diskriminerende
Transparente
Afspejlerde faktiskeomkostninger
Tagerhensyntil behovetfor netsikkerhedog fleksibilitet
Ikkevirker hæmmendefor egenproduktion,egetforbrugeller deltagelsei fleksibelt
elforbrug
Desudenskaltarifferne anvendesuden forskelsbehandling,
og de må ikke væreafstandsbestemte.Dogskaltarifferne, når det er passende,udsendelokaliseringsfremmende
signalerog
tagehensyntil omfangetaf nettab, kapacitetsbegrænsninger
og investeringsomkostninger.
EU-reglernefra elmarkedsdirektiveter på nationalt niveauimplementereti elforsyningslovens
§ 73 og fastsætternærmereregler om, hvorledespriserfastsættessamtfordelingenaf disse.
Efter Traktatenom DenEuropæiskeUnionsfunktionsmåde(TEUF)artikel 288, er en forordning
almengyldigog umiddelbartgældendei hver medlemsstatog må ikke gennemføresi national
ret, hvorfor elmarkedsforordningen
skalanvendesi sin EU-retligeform af Energinet.
8 § 73, stk. 1, skalde kollektiveelforsyningsvirksomheders
Efter elforsyningslovens
prisfastsættelseaf deresydelserefter §§ 69-71skeefter rimelige,objektiveog ikkediskriminerende
kriterier for, hvilkeomkostningerde enkeltekategorieraf netbrugeregiveranledningtil i overensstemmelsemed artikel 18 i Europa-Parlamentets
og Rådetsforordningom det indre marked
for elektricitet.Prisdifferentieringpå baggrundaf en geografiskafgrænsninger tilladt over for
5 Europa-Parlamentets
og Rådetsdirektiv 2019/944/EUaf 5. juni 2019 om det indre markedfor elektricitet (omarbejdning).Direktivet

er herefter benævntelmarkedsdirektivet.Elmarkedsdirektivet,
som trådte i kraft den 4. juli 2019,fastsætteren rækkekrav til medlemsstaterneselmarkedsregulering.
6

Europa-Parlamentets
og Rådetsforordning2019/943af 5. juni 2019om det indre markedfor elektricitet (herefter benævntelmar-

7

Kommissionens
forordning(EU)nr. 838/2010af 23. september2010 om retningslinjerfor ordningenfor kompensationmellem trans-

kedsforordningen).Elmarkedsforordningen
fastsætteren rækkekrav til medlemsstaterneselmarkedsregulering.
missionssystemoperatører
og en fællesfremgangsmådefor reguleringaf transmissionsafgifter
8 Lovbekendtgørelse
nr. 984 af 12-05-2021om elforsyningmed senereændringer.Bestemmelsener senestændret ved lov nr. 2605 af

28. december2021om ændringaf lov om elforsyningog forskelligeandrelove
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elproducenter.Prisdifferentieringpå baggrundaf en geografiskafgrænsninger kun tilladt i
særligetilfælde over for elkunder.
Efter elforsyningslovens
§ 5, nr. 11, skalen kollektivelforsyningsvirksomhed
forstås,som en offentlig eller privatejetelforsyningsvirksomhed
med bevillingsamt elforsyningsvirksomhed,
der
varetagesaf Energineteller dennevirksomhedshelejededatterselskaberi medføraf § 2, stk. 2
og 3, i lov om Energinet,som på offentligt reguleredevilkår har til formål at udføre aktiviteter
som net-, transmissions-,eller systemansvarlig
virksomhed.Energinetspriserskalsåledesfastsættesefter nærmerefastsatterammer og offentliggøres.
Kollektiveelforsyningsvirksomheder
skalstille deresydelsertil rådighedfor elforbrugernepå
gennemsigtige,objektive,rimeligeog ikkediskriminerendevilkår,jf. elforsyningslovens
§ 6 d.
De kollektiveelforsyningsvirksomheder
skalsåledesved deresprisfastsættelseiagttagekravet
om gennemsigtighed,
objektivitet, rimelighedog ikke-diskrimination.
9
Det følger af § 73, stk. 3 i elforsyningsloven
, at Energinetsomkostningerpåhvilerde netbrugere,der modtagervirksomhedensydelser,og opkrævesgennemEnerginetstariffer, medmindre omkostningerneer finansieretpå andenmåde,herunderstatsmidler.

Priserog betingelserfor anvendelseaf transmissions-og distributionsnetfastsættesaf de kollektiveelforsyningsvirksomheder
efter offentliggjortemetoder,som er godkendtaf Forsyningstilsynet,jf. elforsyningslovens
§ 73 a. Efter elforsyningslovens
§ 76, stk. 1, nr. 1, skalde kollektive elforsyningsvirksomheder
anmeldetariffer til Forsyningstilsynet.
Efter elforsyningslovens
§ 73 a, stk. 3, kan Klima-,Energi-og Forsyningsministeren
fastsætte
regler om indholdetaf de metoder,der anvendestil at beregneeller fastsættebetingelserog
vilkår,herundertariffer/priser. Ministerensbeføjelserefter elforsyningslovens
§ 73 a, stk. 3, er
delegerettil Energistyrelsen
i medføraf delegationsbekendtgørelsen.
Dette betyder,at ministerensadgangtil at fastsættenærmereregler om indholdetaf metoderder anvendestil at
beregnepriser,er delegerettil Energistyrelsen.
Bestemmelsener udmønteti bekendtgørelsenr. 1085 af 20. september2010 om netvirksomheders,regionaletransmissionsvirksomheders
og Energinet.dk’smetoder for fastsættelseaf
tariffer m.v. (metodebekendtgørelsen).
Bekendtgørelsen
er fastsatmed hjemmeli § 73 a, stk.
2, i lov om elforsyningnr. 516 af 20. maj 2010,som fremgåraf nugældende§ 73 a, stk. 3.
Efter § 1, stk. 1 og stk. 2, i metodebekendtgørelsen,
skalbådenetvirksomhederog Energinet
anmeldede metoder,der anvendestil at beregneeller fastsættebetingelserog vilkårfor ydelser,herundertariffer og priser,til Forsyningstilsynets
godkendelse.

9 Lovnr. 2605 af 28. december2021om ændringaf lov om elforsyningog forskelligeandrelove
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10 i nationallovgivning
11 blev principperfor tariVedimplementeringenaf Elmarkedsdirektivet
12 til elforsyningsloven.
fering berørt i de almindeligebemærkninger
Under afsnittet om ”afreg13
ningsmetoder” blev der angivetfølgende:

” [….]Lovom elforsyning§ 73, stk. 1, 1. pkt., angiver,at de kollektiveelforsyningsvirksomheders
prisfastsættelseaf deresydelserefter §§ 69-71 skalskeefter rimelige,objektiveog ikkediskriminerendekriterier for, hvilkeomkostningerde enkeltekøberkategoriergiveranledningtil.
Ministerietfortolker dennebestemmelsesåledes,at kravetom, at tarifferne skalværeomkostningsægtebevirker,at ydelsernesomudgangspunktskalbruttoafregnes.Bruttoafregningbevirker i denneforbindelse,at der skeren særskiltopgørelsefor den elektricitet,der leverestil nettet, og den elektricitet,der forbrugesfra nettet. Ministerietvurderer,at dette er i overensstemmelsemed kraveti elmarkedsdirektivets
artikel 15, stk. 2, litra e.
I danskret er der dog to ordninger,der ikkehar særskiltopgørelseaf den elektricitet,der leverestil nettet, og den elektricitet,der forbrugesfra nettet for så vidt angår elafgiftenog PSOtariffen. De to ordningermed afgiftsfritagelseindebærerfrem til og med den 19. november
2032henholdsvisen timebaseretnettoopgørelseog en årsbaseretnettoopgørelse.
Reglerom nettoafregningaf PSO-tariffenligger i nettoafregningsbekendtgørelsen.
Det fremgår
af nettoafregningsbekendtgørelsen
§§ 20-23,at reglerneom årsnettoafregninger lukketfor tilgang.
Nettoafregningaf elafgiftener regulereti elafgiftsloven.Bådeden årsbaseredeog den timebaseredeafgiftsfritagelsefor elafgift af elektricitetkan ikkelængereopnåsaf nyeanlæg.Ændringen til øjebliksafregningaf alle nyeanlæger sketfra 1. april 2018,hvor Energinet.dkhar udarbejdetdet nødvendigeregisterfor at kunneadministrereordningen.
Ministerietbemærkerdesuden,at den tidsmæssigedetaljeringsgradaf den bruttoafregning,
der finder stedi overensstemmelse
med lov om elforsyning§ 73 øgesvedudrulningaf fjernaflæsteelmålere.”
I ovenståendegennemgangaf bemærkningernefremgårdet, at ministerietsfortolkningaf §
73, stk. 1, 1. pkt. betyder,at tariffer som udgangspunktskalbruttoafregnes,dog med den undtagelse,at der alleredei danskret er to ordninger,som ikke har en særskiltopgørelseaf den
elektricitet,der leverestil nettet, og den elektricitet,der forbrugesfra nettet for såvidt, angår
elafgiftenog PSO-tariffen.

10

EUROPA-PARLAMENTETS
OGRÅDETS
DIREKTIV
(EU)2019/944af 5. juni 2019om fællesreglerfor det indre markedfor elektricitet
og om ændringaf direktiv 2012/27/EU

11 LOVnr. 2196af 29. december2020om ændringaf lov om elforsyning
12

2020/1 LSF67 Forslagtil lovom ændringaflovom elforsyning(Gennemførelse
af elmarkedsdirektivet,ensretningafudløbsdatoer fornetbevillinger m.v.),afsnit 3.1.4.Aktivekunder

13 2020/1 LSF67 Forslagtil lovom ændringaflovom elforsyning(Gennemførelse
af elmarkedsdirektivet,ensretningafudløbsda-

toer fornetbevillinger m.v.),afsnit 3.1.4.3.2.Afregningsmetoder
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Samletset betyderdet, at der lovgivningsmæssigt
ikke er mulighedfor at fastholdeog/eller
etablereen særordningaf tariferingsgrundlagetfor de nettoafregnedeegenproducenter.
Endeligvil øjeblikstariferinglæggesigop ad det bruttotariferingsprincip,som netselskaberne
har anvendtfor deresnettarif siden2014-201514 ,hvor de nettoafregnedeegenproducenter
har betalt nettarif af den målte leveredemængdeelektricitet fra nettet.
3.2 Elmarkedsforordningen
Derudoverfastsætterelmarkedsforordningens
artikel 18 de fælleseuropæiske
rammerog prin15
cipperfor brugerneaf transmissions-og distributionsnettene.Elforsyningslovens
bestemmelser om fastsættelseaf priser skalfortolkesi overensstemmelse
med artiklensbestemmelser,jf.
elforsyningslovens
§ 73, stk. 1, 1. pkt.
16
Det følger af lovbemærkningerne
til bestemmelsen,at elmarkedsforordningens
artikel 18
fastsætternærmerebestemmelserom, hvorledesprisfastsættelsenaf de kollektiveelforsyningsvirksomheders
ydelseskalske,og ændringenpræciserer,at der i medfør af elmarkedsforordningensartikel 18 skaltagesstilling til flere forhold ved fastsættelsenaf nye metodeanmeldelserend hvadder følger af elforsyningslovens
bestemmelser.Dette kan betyde,at fordelingen af prisen,herundertariffen på de forskelligekøberkategorierefter en ny metodeanmeldelseefter elmarkedsforordningens
artikel 18, kan varierefra fordelingeni dag.

Af de almindeligebemærkningerfremgårblandt andet:
Baggrundenfor den foreslåedeindsættelseaf en henvisningtil elmarkedsforordningens
artikel
18 i § 73, stk. 1, 1. pkt., er, at elmarkedsforordningens
artikel 18 fastsætternærmerebestemmelserom, hvorledesprisfastsættelsen
af de kollektiveelforsyningsvirksomheders
ydelseskal
ske.Vedindsættelseaf en henvisningtil artikel 18 i elmarkedsforordningen,
gøresdet således
klart, at den nærmerereguleringaf prisfastsættelsen
reguleresvedelmarkedsforordningen.
[...]
Vedden foreslåedeændringforventesdet, at de kollektiveelforsyningsvirksomheders
priser,
herundertariffer i høj grad vil beståuændret.Ændringenvil betyde,at der somfølgeaf elmarkedsforordningens
artikel 18, vil skulletagesstilling til flere forhold vedfastsættelsenaf nye
metodeanmeldelser.
Dette kan betyde,at fordelingenaf prisen,herundertariffen på de forskellige køberkategorierefter en ny metodeanmeldelse
efter elmarkedsforordningens
artikel 18,
kan varierefra fordelingeni dag. [...]
Det følger af elmarkedsforordningens
artikel 18, at tarifferne skalværegennemsigtige,tage
hensyntil behovetfor netsikkerhedog fleksibilitetog afspejlede faktiskeomkostninger,for så

14

Det daværendeEnergitilsyntilkendegavi hhv. 2014(kun småsolcelleanlæg)og 2015 (Tarifmodel2.0, alle småegenproducenter),at
DanskEnergisanmeldelserom, at alle småegenproducenterskullebetalenettarif på baggrundaf den målte leveredemængde
elektricitet (bruttoafregning),var i overensstemmelse
med elforsyningslovens
bestemmelser.

15

Henvisningentil artikel 18 i § 73 i elforsyningslovener indsati ved lov nr. 2196 af29. december2020om ændringaf lov om elforsyning.

16 Bemærkningerne
i 2020/1 LSF67 til lov nr. 2196af 29. december2020om ændringaf lov om elforsyning
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vidt dissesvarertil en effektiv og struktureltsammenlignelignetoperatørsomkostningerog anvendesudenforskelsbehandling.
Somdet fremgår,skalEnerginetstarifering afspejlede omkostninger,de enkeltenetbrugere
giveranledningtil. Dette krav om at afspejleomkostningerneindebærer,at de brugereaf nettet, der ønskerat benytte det kollektivenet til at transportereelektricitet,skalsvareen betaling, der afspejlerde omkostninger,deresbrug af nettet giver anledningtil.
17
Det fremgåraf de almindeligebemærkningertil elforsyningsloven
, at der i den engelskeversionaf bådeelmarkedsforordningen
og elmarkedsdirektivet
anvendesbegrebet”cost-reflective”. I den danskeoversættelseaf elmarkedsdirektivet
anvendesbegrebet”omkostningsægte”,
mensder i den danskeoversættelseaf elmarkedsforordningen
anvendesbegrebet”afspejler
omkostningerne”.Denneforskelskalsåledesudelukkendesessomet udtryk for sprogligvariation i de forskelligeEU-retsakter,og der kan dermedikkeudledeset materielt forskelligtindhold
af de to begreber[….].

Omkostningsægthed
indebærer,at der i de kollektiveelforsyningsvirksomheders
tarifmetoder
tilstræbesen så tæt sammenhængsommuligt mellemtarifferne,herundertilslutningsbidrag,
og de omkostninger,forskelligebrugereaf nettet giver anledningtil, og somskaldækkesgennemtarifferne.
”Det er såledesikkeomkostningsægte,
at producenterpåførerelnettet omkostningeri forbindelsemed eksempelvistilslutning,behovfor forstærkningaf og udbygningaf det kollektivenet,
løbendedrift og vedligeholdaf nødvendigenetkomponenter,udenat de samtidigskaldække
dissegennemen eller andenform for betaling.”
Det følger endvidereaf stk. 1, at den metode,der anvendestil at bestemmepriserne,på neutral vis skalunderstøttesystemetssamledeeffektivitet på længeresigt i kraft af prissignalertil
kunderog producenterog navnliganvendespå en måde,der ikke indebærerpositiveller negativ forskelsbehandling
mellemproduktionforbundet på distributionsniveauetog produktion
forbundet på transmissionsniveauet.
Netafgifternemå hverkenindebærepositiv eller negativ
forskelsbehandling
af energilagringeller aggregeringog må ikke virke hæmmendefor egenproduktion,egetforbrugeller deltagelsei fleksibeltelforbrug.Dissepriser må ikke væreafstandsrelaterede.
Det følger af stk. 2, at tarifmetoder/priserskalafspejletransmissionssystemoperatørers
faste
omkostningerog tilvejebringepassendeincitamentertil transmissionssystemoperatører
på
bådekort og langsigt for at øgeeffekten,herunderenergieffektiviteten,fremme markedsintegrationenog forsyningssikkerheden,
understøtteeffektiveinvesteringer,understøttede dermed forbundneforskningsaktiviteterog lette innovationeni forbrugeresinteresseinden for
områdersåsomdigitalisering,fleksibilitetsydelser,og samkøringslinjer.

17 Bemærkningertil LSF53til lovnr. 2605af 28/12/2021
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Størrelsenaf producenttariffereller slutkundetariffer,skal,hvor det er hensigtsmæssigt,
udsendelokaliseringsbestemte
signalerpå EU-planog tage hensyntil omfangetaf nettab og kapacitetsbegrænsninger
og investeringsomkostninger
for infrastrukturen,jf. stk. 3.
Det følger af stk. 10, at Forsyningstilsynet
skaltage behørigthensyntil ACERS
rapport18 om
bedstepraksisfor metodernefor transmissions-og distributionstariffer,når de fastsættereller
godkendertransmission-og distributionstariffer.
3.3 ACERpracticereport on transmissiontariff methodologiesin Europe
Det fremgåraf ACERs
rapport, at hovedformåletmed tarifferne er omkostningsdækning,
men
at der ved fastsættelsenaf tarifferne ogsåskalinddragesandre hensyn,herundertil forudsigelighed:
“(13) Electricitytariff design,in general,aimsat recoveringthe costsincurredby a monopolistic
systemoperatorwhile stimulatingefficiency.Costsrecoveryis the coreobjectiveof tariffs. Efficiencymainlyrelatesto cost-reflectivityand the economicsignalssentto the networkusersfor
optimal useof the network.
(14) Otherprinciples,suchas non-discrimination,transparency,non-distortion,simplicity,stability, predictabilityand sustainability,are usuallyalsopursued.In practice,it is difficult to meet
all of the principlessimultaneouslyto their full extent.Therefore,the NRAsshouldaim to
achievea balancebetweentheseprinciplesand sometimesthey haveto makecertaintradeoffs accordingto their priorities,while alsorespectingthe legalboundaries.

4. Nuværendetarifering af egenproducenter
Energinetsopkrævningafsystem- og nettarifhos nettoafregnedeegenproducenter,der er
godkendti nettoafregningsgruppe
1, 2 og 6, følger af historiskeårsagermodellenfor den tidligere opkrævningaf PSO-afgiften(nettoafregning).
Nettoafregninger en ordning,hvor en egenproducentkan fritageshelt eller delvistfor at betale beløbtil dækningaf offentligeforpligtelser(PSO),herunderbetalingtil dækningaf pristillægtil miljøvenligelektricitet for den del af dereselforbrug,som egenproducentenselvproducerer (egetforbrug)inden for hhv. en time (timebaseretnettoafregning)eller et år (årsbaseret
nettoafregning).Pr. 1. januar2022er det ikke længeremuligt at blive helt eller delvistfritaget
for betalingaf PSO.
Nettoafregningbetydersåledesgrundlæggende,
at det aleneer en egenproducentsnettoelforbrug trukket fra nettet, der pålæggesden fulde PSO-tarif.Egenproducentermed et mindre anlægafregnesderfor på baggrundaf en nettoopgørelse,hvor nettoelforbrugetopgøressom det
18

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Practice%20report%20on%20transmission%20tariff%20methodologies%20in%20Europe.pdfog
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20DTariff%20Methodologies.pdf
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totale elforbrugleveret fra nettet, fratrukket mængdenaf el, der producerespå elproduktionsanlæggetog leverestil nettet. (Nettoelforbrug= kWh leveret fra elnettet –kWh leverettil nettet). For egenproducentermed et størreanlægberegnesden delvisefritagelsepå baggrundaf
målinger.
Nettoafregninger muligtfor kunder,som producererelektricitet eller varmeog elektricitet
med henblikpå at dækkeeget energiforbrug(egenproducenter).
Opgørelsertil brug for nettoafregningberegnes-på baggrundaf data i EnerginetsDataHubfor
målt produktionaf elektricitet og målt leveringaf elektricitet til og fra elforsyningsnettet.Med
henblikpå at implementerenettoafregningi det generellemarkedsdesign
har Energinetinddelt egenproducenternei forskelligegrupper:
Timebaseretnettoafregning
Gruppe1
Direkteog installationstilsluttedeproduktionsanlæg,hvissamledeelproduktionsælgestil kommercielleaktører,fx for at kunneindgåi markedetfor regulerkraft.
Gruppe2
Direkteog installationstilsluttedeproduktionsanlæg,hvor kun overskudsproduktion
sælges.
Forskellenmellemnettoafregningsgruppe
1 og 2 er derfor energimængderne,
der købesog
sælgesi elmarkedet.
Årsbaseretnettoafregning
Gruppe6
InstallationstilsluttedeVE-produktionsanlæg,
der ved anmodningtil Energistyrelsen
har opnået
19
nettoafregningpå årsbasis,jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen§ 10.
Til brug for opgørelseaf nettoafregningskalbrugeset antal målinger.Målingstyperneer beskrevetfornedenog fremgåraf figur 1 for direkte tilsluttede anlægog figur 2 for installationstilsluttede anlæg.
Definitioner:
M1 = målt produktion.Dennemålingskalforefindessom et D05målepunkti DataHub.
M2 = målt leverancetil det kollektiveelforsyningsnet.Dennemålingskalforefindessom et D06
målepunkti DataHub.
M3 = målt forbrug fra det kollektiveelforsyningsnet–både egetforbrugunder stilstandog almindeligtforbrug. Dennemålingskalforefindessom et D07målepunkti DataHub.

19 BEKnr.2657 af 28/12/2021
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Figur 1

Figur 2

M1, M2, og M3 repræsentererde fysiskemålepunkteri en installation.D05,D06og D07oprettes altid som child målepunktertil forbrugsmålepunkter,som altid i DataHuber oprettet som
typen E17,jf. EnerginetsForskriftI: Stamdata.
Nettoficeringenbetyder,at den elmængde,egenproducenterneleverertil nettet, modregnesi
den leveredeelmængdefra nettet, inden tariffen beregnes.Nettoficeringenskerhhv. på timebasisfor nettoafregningsgruppe
1 og 2 og på årsbasisfor nettoafregningsgruppe
6.
Konsekvensen
af nettoficeringener, at egenproducenterneikke på lige fod med de øvrigeelkunderbidragertil de omkostninger,Energinethar til transmissionsnettetog systemdriften,
hvilket udmøntesi hhv. transmissions-og systemtariffen.

5. Indførelseaf begrebet”øjeblikstarifering”
Øjeblikstariferingbetyder,at egenproducenterneskalbetale tariffer ud fra den samledeleverancefra/til elnettet, uden modregningmellemforbruget og den del af deresproduktion,der
leverestil nettet.
5.1 Overensstemmelse
med Elforsyningslovens
kriterier
Energinetspriserskalefter elforsyningslovens
bestemmelserbaseresigpå de følgendefem
grundlæggendekrav:
- Priserneskalvære1) omkostningsægte
i forhold til hvilkeomkostninger,de enkelte
kategorieraf netbrugeregiver anledningtil, jf. elforsyningslovens
§ 73, stk. 1.
- Priserneskalvære2) rimelige,3) objektive,4) ikkediskriminerende
og 5) gennemsigtige, jf. elforsyningslovens
§ 73, stk. 1, og § 6 d.
Omkostningsægte
tarifering:
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Kategorienaf netbrugere,som bådeer elkunderog samtidigselvproducereren del af deres
egetforbrug,er hidtil blevet tariferet for deresnettoforbrug af el, uansettidsmæssigforskydning mellemforbrug og egenproduktion.Energinetsopkrævningaf tariffer til dækningaf netog systemomkostningerne
har som udgangspunkt,at alle forbrugerebetaler for deresbrug af
nettet i forbrugsøjeblikket.Nettoafregningenaf egenproducenterbetød,at dissenetbrugere
fik lov til at ”betale” tariffen for deresøjeblikkeligeforbrug med produktiontil nettet på et andet tidspunkt.Datariffen for indfødningpå elnettet udgørca. 3 pct. af net- og systemtariffen
for forbrug, har alle andre netbrugerebetalt den fulde tarif og dermeddækketnogleaf de netomkostninger,egenproducenternehar påført systemeti forbrugsøjeblikket.
Rimeligtarifering:
Forsyningstilsynet
har i sin tilkendegivelseom DanskEnergisTariferingsmodel3.0 angivet,at:
”Forsyningstilsynet
vurderer,at rimelighedskravetisærbør fortolkesud fra et forbrugerbeskyttendehensynog formålsbestemmelsen
i elforsyningsloven.”
[s. 21]
Energinetvurderer,at øjeblikstariferinger rimelig,idet det vil betyde,at alle elkunderbetaler
sammepris for den sammeydelsei form af eltransportog forsyningssikkerhed
fra det kollektive elnet. Nettoficeringmed produktionog leverancetil nettet på andretidspunkterer urimelig i forbrugsøjeblikket,hvor de andreelkundersåbetaler for egenproducenternes
adgangtil
ydelsernefra det kollektiveelnet.
Det sammetariferingsgrundlagfor alle elkundersikreren båderimelig og objektiv metode,
hvor alle bidragertil at dækkeomkostningernefor deresrespektivebrug af det kollektiveelforsyningsnet.
Objektiv,ikke-diskriminerende
og gennemsigtigtarifering:
Energinetvurderer,at øjeblikstariferinger objektiv og ikke-diskriminerende,
idet metodenfjerner en særordning,der har favorisereten bestemtgruppeaf netbrugere,og dermedindfører
sammebetalingfor sammeydelsefor alle elkunder.
Energinethar inddragetaktørernei processenfrem mod dennemetodeanmeldelse,herunder
afholdt aktørmødersamt haft metodeni offentlig høring,jf. vedlagtehøringsnotat.Efter Forsyningstilsynetsgodkendelseaf tarifændringen,offentliggøresmetodeni god tid inden ikrafttrædelsepå Energinetshjemmeside,såde berørteparter har tid til at disponereog eventueltombyggeeksisterendeinstallationerinden ordningensimplementering.
5.2 Overensstemmelse
med Elmarkedsforordningen
Elmarkedsforordningens
artikel 18 beskriveren rækkekriterier, der bør inddragesi tariffastsættelsen,herunderat der ved tariffastsættelsenskaltageshensyntil, at prisfastsættelsenpå
”neutral vis[skal] understøttesystemetssamledeeffektivitet på længeresigt i kraft af prissignaler til kunderog producenter”.

Dok.20/06982-22

Offentlig/Public

13/14

Udoverdet ovenfor nævntevedrørendeat sikreet omkostningsægtetarifdesign,er dette hensyntil at understøttesystemetssamledeeffektivitet på længeresigt megetvæsentligfor Energinet. Energinetvurderer,at der med implementeringenaf øjeblikstariferinggivesgenerelle
prissignaler,der understøtteren mere optimal udnyttelseaf det eksisterendenet og sikrer,at
alle elkunderyder forholdsmæssigtsammebidragtil netsikkerhedog fleksibilitetved samme
brug afeltransmissionsnettet.
5.3 Konsekvenser
Overgangentil øjeblikstariferingvil havekonsekvenserfor de egenproducenter,som er nettoafregnet(gruppe1, 2 og 6). Altsåde egenproducenter,der, inden PSO-tariffenblev udfasetpr1. januar2022,var helt eller delvistfritaget for at betalebeløbtil dækningaf offentlige forpligtelser(PSO).Herunderogsåbetalingtil dækningaf pristillægtil miljøvenligelektricitet for den
del af dereselforbrug,som egenproducentenselvproducerer(egetforbrug)inden for hhv. en
time (timebaseretnettoafregning)eller et år (årsbaseretnettoafregning).
Timebaseretnettoafregning
Cirka4.500anlæger nettotimeafregnedeog tallet dækkerover bådevirksomhedsejede
og privatejedeproduktionsanlæg.1 % af disseanlæger tilsluttet direkte til nettet med egenmåler
(figur 1), mensde resterende99 % er såkaldtinstallationstilsluttedeanlæg,altsåtilsluttet bag
ved den nettilsluttedemåler (figur 2).
Overgangenfra nettotarifering til øjeblikstariferingville i 2021 havebetydet en merbetalingfor
de cirka45 direkte tilsluttede produktionsanlægpå:
Op til 100.000DKKfor ca. 21 anlæg
Mellem 100.00–500.000 for ca. 10anlæg
Mellem 500.000og 1 mio. DKKfor ca. 4anlæg
Mellem 1 -6 mio. DKKfor ca. 10anlæg
Anlægsejerkan,hvisdet er relevant,undersøgemulighedernefor at ombyggeinstallationenog
dervedskabemulighedfor i højeregrad at udnytte sin egenproduktion.Herunderogsådialog
med den pågældendenetvirksomhedom at nedlæggenettilslutningspunketfor produktionsanlægget,når det er blevet til en installationstilslutning.
Årsbaseretnettoafregning
Dennegruppebeståraf nettoårsafregnedesmåVE-anlægsom husstandssolceller
og -vindmøller og tæller næsten85.000installationstilsluttedeanlæg.
Overgangenfra nettotarifering til øjeblikstariferingvil haveen mindre konsekvensfor alle anlægog for næstenalle berørte anlægbetydeen gennemsnitligmerbetalingpå ca. 475 kr./år
inkl. moms.

6. Høringog ikrafttrædelse
Energinetlæggerstor vægtpå at inddrageaktøreri udarbejdelsenaf nye metoder og vilkår,
hvilket er beskreveti vedlagtehøringsnotat(dok. 20-06982-21).Metoden har været i høring
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blandt interessenterog berørte parter fra den 4. juni 2021 til den 2. juli 2021 ligesomden har
ligget tilgængeligpå Energinetshjemmesideunder ’Høringer’.
Høringenhar ikke givet anledningtil ændringeraf selvemetoden,som i alt væsentligthandler
om at nugældendelovgivningefterleves.Doghar Energinettaget til efterretning,at de mest
berørte aktørerønskermulighedfor at ombyggeegenproduktionsanlægget
fra et direkte tilsluttet til et installationstilsluttetanlæg,inden metodensikrafttræden.Derfor foreslåsmetoden udskudtfra forventet ikrafttrædelsesdato1. januar2023 til 1. januar2024,under forudsætningaf Forsyningstilsynets
godkendelse
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