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RESUMÉ 

Energinet har anmeldt en tarifmetode for producentbetaling til Forsyningstilsynets god-
kendelse med henblik på en anvendelse pr. 1. januar 2023. 
 
Formålet med den anmeldte tarifmetode for producentbetaling er et mere omkostnings-
ægte tariferingsdesign gennem en udmøntning den ændring af elforsyningsloven, som 
medførte en fjernelse af PSO-systemet, som indtil nu har friholdt producenter af vedva-
rende energi (VE) for at afholde de omkostninger, som de giver anledning til i forbindelse 
med deres nettilslutning. Samtidig indføres mulighed for geografisk differentiering af ind-
fødningstariffer og tilslutningsbidrag for elproduktion. 
 
Hovedelementerne i betalingsdesignet indeholdt i den anmeldte metode er: 
 

- 1) et standard-tilslutningsbidrag som består af  
 

o et stations-tilslutningsbidrag, der er et standardiseret tilslutningsbi-
drag til dækning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energi-
nets station,   

o et standard-tilslutningsbidrag, der er et standardbidrag pr. MW efter 
tilslutningens størrelse til dækning af gennemsnitlige omkostninger i 
det nære net.  

o et transformer bidrag, der er et særligt tilslutningsbidrag for tilslutning 
af distributionstilsluttede anlæg.  

 
- 2) en løbende indfødningstarif, der er en løbende betaling til dækning af det 

bagvedliggende net. 
 

- 3) en supplerende tilslutningsbetaling, som i særlige tilfælde kan blive opkræ-
vet. 
 

Forsyningstilsynet har vurderet den anmeldte metode ud fra de materielle kriterier, der 
er fastsat i dansk ret og EU-retten, og finder, at den anmeldte metode opstiller rimelige, 
objektive, ikke-diskriminerende, gennemsigtige og omkostningsægte kriterier for tarife-
ringen af producenter.    
 
Forsyningstilsynet har som et vilkår en godkendelse af metoden opstillet det vilkår, at 
Energinet fra tidspunktet for, hvornår metoden anvendes fra, dvs. forventeligt fra den 
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1. januar 2023, posterer sine udgifter til netudbygning, som afholdes over nettariffen, 
efter kundekategorier med henblik på at sikre, at de enkelte kundekategorier kun op-
kræves de omkostninger over nettariffen, som de hver især giver anledning til. 
 
Energinets indførelse af producentbetaling på er en væsentlig ændring på tarifområdet 
og rummer – i sagens natur – en række usikkerheder, særligt når det gælder meto-
dens omkostningsægthed, og dermed med metodens overensstemmelse med elforsy-
ningsloven, og elmarkedsforordningen.  
 
Forsyningstilsynet har noteret sig Energinets synspunkt om at, at stabilitet i producen-
ternes rammevilkår tilsiger, at metoden har en varighed på mindst fem år. 
 
Forsyningstilsynet har godkendt den anmeldte metode med det ovennævnte vilkår. For 
at tage hånd om de omtalte usikkerheder, særligt når det gælder metodens omkost-
ningsægthed, og under inddragelse af de omtalte hensyn til stabilitet i producenternes 
rammevilkår har Forsyningstilsynet tidsbegrænset godkendelsen af metoden for en pe-
riode på fem år fra dens ikrafttræden, dvs. indtil udgangen af 2027.  
 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den metode for producentbetaling, som Energinet Sy-
stemansvar A/S (herefter Energinet) har anmeldt til Forsyningstilsynet den 5. septem-
ber 2022.  
 
Forsyningstilsynet stiller som vilkår for godkendelsen af metoden, at Energinet fra tids-
punktet for, hvornår metoden anvendes fra, dvs. forventeligt fra den 1. januar 2023, 
posterer sine udgifter til netudbygning, som afholdes over nettariffen, efter kundekate-
gorier med henblik på at sikre, at de enkelte kundekategorier kun opkræves de om-
kostninger over nettariffen, som de hver især giver anledning til. 
 
Godkendelsen gælder for en femårig periode fra den 1. januar 2023, dvs. indtil udgan-
gen af 2027. 
 
Forsyningstilsynet har ikke forholdt sig til de priser, der er angivet i den anmeldte meto-
des afsnit 10.  
 
Forsyningstilsynet har heller ikke forholdt sig til de mulige fremtidige videreudviklinger 
af producentbetalingen, som Energinet beskriver i metoden i afsnit 9.4. 
 
Denne afgørelse er truffet under henvisning til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 73 
og elmarkedsforordningens artikel 18.  
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 
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SAGSFREMSTILLING  

SAGENS FORLØB 
  
Den 8. april 2022 anmeldte Energinet en tarifmetode for producentbetaling til Forsy-
ningstilsynets godkendelse med henvisning til § 73 a i elforsyningsloven. 
 
Forsyningstilsynet stillede Energinet en række opklarende spørgsmål til metoden. 
Disse spørgsmål dannede baggrund for et møde mellem Energinet og tilsynet den 17. 
maj 2022. 
 
Den 13. juni 2022 anmeldte Energinet en revideret metode til Forsyningstilsynets god-
kendelse.  
 
Forsyningstilsynet stillede den 13. og 14. juni 2022 opklarende spørgsmål til metoden 
anmeldt den 13. juni 2022 til Energinet. Energinet besvarede disse spørgsmål den 14. 
juni 2022.  
 
Efter den offentlige høring1, fremsendte Energinet en revideret anmeldelse af metoden 
den 5. september 2022. 
 
Forsyningstilsynet har ved gennemgang af sagen stillet Energinet uddybende spørgs-
mål til metoden anmeldt den 5. september 2022. Energinet har besvaret disse spørgs-
mål ved mails den 7. oktober 2022, den 3. og den 10. november 2022 og i forbindelse 
med et møde med tilsynet afholdt den 16. november 2022.  

BAGGRUND  
 
Energinet er i gang med en større ændring af sine tarifmetoder. Energinet peger på, at 
ændringerne sker som led i den grønne omstilling og elektrificeringen af samfundet 
med et deraf afledt behov for mere omkostningsægte tarifer, som samtidig sikrer fort-
sat betaling til drift og udvikling af det kollektive elnet samt til de ydelser, der bidrager 
til, at energinet kan opretholde forsyningssikkerheden2.  
 
Formålet med den anmeldte tarifmetode for producentbetaling er et mere omkost-
ningsægte tariferingsdesign gennem en udmøntning den ændring af elforsyningslo-
ven3, som medførte en fjernelse af PSO-systemet, som indtil nu har friholdt producen-
ter af vedvarende energi (VE) for at afholde de omkostninger, som de giver anledning 
til i forbindelse med deres nettilslutning. Samtidig indføres mulighed for geografisk dif-
ferentiering af indfødningstariffer og tilslutningsbidrag for elproduktion.  
 
 

                                                        
1 Se afsnittet ”høring” 
2 Se om energinets arbejde med modernisering af tarifdesignet på Energinets hjemmeside: Modernise-

ring af tarifdesign | Energinet 
3 Lov nr. 2605 af 28. december 2021 om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love 

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Modernisering-af-tarifdesign
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Modernisering-af-tarifdesign
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ANVENDELSESTIDSPUNKT FOR DEN ANMELDTE METODE 
 
Energinet ønsker at metoden skal finde anvendelse pr. 1. januar 2023, dvs. samtidig 
med, at PSO-systemet fjernes. Anlæg, som påbegynder levering af energi til det kol-
lektive elnet pr. 1. januar 2023 vil således være omfattet af de regler om tilslutningsbe-
taling som er indeholdt i metoden.  
 
Forsyningstilsynet har på et møde med Energinet den 16. november 2022 spurgt om 
behovet for varslinger af de tariffer, som Energinet vil kunne oppebære efter en god-
kendelse af den anmeldte metode. Energinet henviste på mødet til, at Energinet den 7. 
september 2022 har offentliggjort tariffer, som Energinet vil kunne oppebære efter en 
godkendelse af den anmeldte metode4. Videre henviste Energinet til, at der ikke gæl-
der nogen lovbestemt frist mht. varsling af produktionstariffer, modsat forbrugstariffer. 
Endelig henviste Energinet til, at de havde haft en tæt dialog med producenter og med 
brancheorganisationen Green Power Denmark om størrelsen af produktionstarifferne.        
 

INDHOLDET AF DEN ANMELDTE METODE  
 
Denne afgørelse omhandler metoden, som Energinet har anmeldt til forsyningstilsy-
nets godkendelse den 5. september 2022.  
 

BETALINGSDESIGN 
 
Hovedelementerne i betalingsdesignet indeholdt i metoden er: 
 

- 1) et standard-tilslutningsbidrag som består af  
 

o et stations-tilslutningsbidrag, der er et standardiseret tilslutningsbi-
drag til dækning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energi-
nets station,   

o et standard-tilslutningsbidrag, der er et standardbidrag pr. MW efter 
tilslutningens størrelse til dækning af gennemsnitlige omkostninger i 
det nære net.  

o et transformer bidrag, der er et særligt tilslutningsbidrag for tilslutning 
af distributionstilsluttede anlæg.  

 
- 2) en løbende indfødningstarif, der er en løbende betaling til dækning af det 

bagvedliggende net. 
 

- 3) en supplerende tilslutningsbetaling, som i særlige tilfælde kan blive opkræ-
vet. 

 
Illustrationen nedenfor viser opdelingen af betalingsdesignet, som de er angivet i meto-
den og skitseret ovenfor.  
                                                        
4 De offentliggjorte tarifer kan tilgås via Energinets hjemmeside: Aktuelle tariffer | Energinet 

  

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Aktuelle-tariffer
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Kilde: Energinets metode anmeldt til Forsyningstilsynet den 5. september 2022   
 

1) STATIONS-TILSLUTNINGSBIDRAG (STANDARD-TILSLUTNINGSBI-
DRAG) 

 
Stations-tilslutningsbidraget vedrører de omkostninger, som Energinet afholder i forbin-
delse med tilslutning af produktionsanlægget i det, som Energinet betegner som statio-
nen, men som ikke er nærmere defineret i metoden. Stations-tilslutningsbidraget er et 
standardiseret bidrag til dækning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energi-
nets station. Bidraget gælder anlæg tilsluttet i transmissionsnettet og gælder derfor 
ikke distributionstilsluttede anlæg. For anlæg, der tilsluttes i distributionsnettet, vil der 
blive opkrævet et transformerbidrag, der skal bidrage til at dække omkostningerne i 
Energinets stationer ved transformation af produktion til transmissionsnettet. Dette 
transformerbidrag differentieres geografisk, da produktionens placering har indflydelse 
på omkostningerne – nærmere herom i punkt 3 nedenfor. 
 
Stations-tilslutningsbidraget differentieres ikke geografisk, da størrelsen af omkostnin-
gerne hertil ikke afhænger af anlæggets placering. Energinet har i metoden angivet, at 
de anvender planlægningspriser til at fastlægge de enkelte omkostninger for standard-
tilslutningsbidragene (stations-tilslutningsbidrag, standard-tilslutningsbidrag og trans-
formerbidrag). 
 
Energinet oplyser hertil, at der er planlægningspriser for alle de større enkeltkompo-
nenter såsom felter, transformere, kabler og reaktorer for forskellige typiske størrelser 
og på de forskellige spændingsniveauer. På baggrund af planlægningspriserne kan 
Energinet opgøre de forventede gennemsnitlige faktiske omkostninger, der er forbun-
det med de enkelte komponenter. 
 
Tillige oplyser Energinet, at planlægningspriserne er fastlagt på baggrund af en kombi-
nation af prisoplysninger fra rammeaftaler for komponenter samt erfaringstal for de 
samlede projektomkostninger til tidligere lignende projekter. En rammeaftale er typisk 
en aftale indgået med et antal leverandører, der byder ind med en maksimumpris per 
komponent for en fastsat periode (typisk 2-3 år). 
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Energinet har oplyst, at de detaljerede planlægningspriser, rammeaftaler og øvrige pri-
ser, der indgår i fastsættelsen af bidragene, indeholder kommercielt følsomme infor-
mationer, som ikke kan offentliggøres af konkurrencehensyn, jf. elforsyningslovens § 
84 a, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at Energinet skal iagttage fortrolighed om 
kommercielt følsomme oplysninger, som de modtager i forbindelse med udøvelsen af 
deres virksomhed, og skal forhindre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. Forsy-
ningstilsynet har i forbindelse med behandlingen af de anmeldte metode modtaget alle 
planlægningspriser, som danner grundlag for fastsættelsen af standard-tilslutningsbi-
dragene.  
 
Energinet beregner et standardiseret stationsbidrag for følgende spændingsniveauer 
på baggrund af de årligt fastsatte planlægningspriser: 
 

• 132-150 kV (standard enkelt afbryderkoncept) 
• 220 kV (standard enkelt afbryderkoncept) 
• 400 kV (standard dobbelt afbryderkoncept) 
 

Der skelnes mellem spændingsniveauer, da omkostningerne særligt på komponentsi-
den adskiller sig væsentligt fra spændingsniveau til spændingsniveau. 
 
Stationsbidraget fastsættes årligt sammen med fastlæggelsen af de øvrige tariffer. Pri-
serne for stationsbidraget, der fastlægges i denne proces, vil være gældende fra 1. ja-
nuar det følgende år og offentliggøres samtidig med de øvrige tariffer for det følgende 
år.  
 
Stationsbidraget for det enkelte produktionsanlæg fastlægges på det tidspunkt, hvor 
Energinet indgår en aftale om nettilslutning med den enkelte producent. Energinet vil 
informere producenten i løbet af processen forud for indgåelse af nettilslutningsaftale 
om de til enhver tid gældende tariffer, herunder stationsbidraget, ligesom disse vil 
være offentligt tilgængelige på Energinets hjemmeside. 
 
Tilslutningsbidraget korrigeres ikke en eventuel over- eller underdækning, der kan 
følge af et prisfald eller en prisstigning i perioden mellem nettilslutningsaftale indgås og 
nettilslutningen gennemføres. Energinet peger på, at en sådan over- eller underdæk-
ning vil være vanskelig at opgøre præcist, når der i metoden er valgt en standardiseret 
tilgang til fastlæggelsen af stationsbidraget, hvor der ikke faktureres for de konkrete 
projektomkostninger. 

2) STANDARD-TILSLUTNINGSBIDRAG PR. MW EFTER TILSLUTNIN-
GENS STØRRELSE (TILSLUTNINGSBIDRAG TIL DET NÆRE TRANS-
MISSIONSNET) 

 
Dette bidrag vedrører de omkostninger, som Energinet afholder til at sikre, at produkti-
onen kan transporteres fra tilslutningspunktet og videre ind i det kollektive net. Bidraget 
består af et standard-tilslutningsbidrag pr. MW efter tilslutningens størrelse (dvs. kapa-
citeten) til dækning af gennemsnitlige omkostninger i det nære transmissionsnet.  
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Dette bidrag gælder alle anlæg og gælder derfor også anlæg tilsluttet i DSO-nettet 
(med en bagatelgrænse på 50 kW).  
 
For at beregne standard-tilslutningsbidraget har Energinet lagt vægt på at alle anlæg – 
både forbrugs- og produktionsanlæg – har hver deres egen nettilslutning. Energinet 
har peget på, at der derfor er behov for at skelne mellem, hvorvidt anlæggene er pla-
ceret i produktionsoverskudsområder eller forbrugsdominerede områder.  

Produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede områder 
 
Der arbejdes med begreberne ”produktionsoverskudsområder” og ”forbrugsdomine-
rede områder” i Energinets metode. Disse områder har Energinet inddelt på et Dan-
markskort, hvor zonerne er angivet.  
 
Standard-tilslutningsbidraget pr. MW efter tilslutningens størrelse beregnes i det, Ener-
ginet kalder det ”nære net”, som er et net, som primært forbinder forbrugs- og produkti-
onsanlæg lokalt i områderne, og som samtidig giver alle forbrugs- og produktionsan-
læg adgang til det såkaldt dybe net eller bagvedliggende net, som i metoden er define-
ret som hele det kollektive transmissionsnet, der ligger på den anden side af tilslut-
ningspunktet set i forhold til produktionsanlægget.   
 
Det nære net i produktionsoverskudsområder vil lede produktion væk fra det nære net 
og frem til det dybe net, men giver samtidig mulighed for lokalt forbrug, som – set ift. et 
overskud af produktion – aflaster nettet. Yderligere produktion i disse områder vil øge 
behovet for netkapacitet direkte proportionalt med den ekstra produktionseffekt, som 
der skal sikres netadgang for. 
 
Det nære net i forbrugsdominerede områder tjener til at forsyne forbrugerne i området. 
Ekstra produktionskapacitet i området vil derfor i et vist omfang aflaste nettet. I praksis 
er det dog et formasket net, og der skal være tilstrækkelig netkapacitet lokalt til at 
sikre, at nettet ikke bliver overbelastet, når strømmen fordeler sig i nettet væk fra pro-
duktionsanlægget. Det må derfor forventes, at der kan blive behov for lokale forstærk-
ninger til at sikre dette ved nettilslutning af ny produktion. 
 
Kortet vil blive opdateret minimum hvert andet år. Nedenfor ses det kort, som er inde-
holdt i metoden.  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ENERGINETS METODE FOR PRODUCENTBETALING 
 

 
 

Side 8/46 

Kilde: Energinets metode anmeldt til Forsyningstilsynet den 5. september 2022 
 
De blå områder illustrerer produktionsoverskudsområder, hvor ny produktionskapacitet 
i særlig grad vil bidrage til behovet for netudbygning. De lyse områder illustrerer for-
brugsdominerede områder, som der er et behov for at transportere energi frem til. De 
fastlagte geografiske områder tilpasses til den geografiske inddeling i postnumre. Hvis 
snittet mellem områder går gennem og deler et postnummerområde, kategoriseres 
dette som forbrugsdomineret område. 

Metode for beregning af standard-tilslutningsbidraget 
 
Energinet har valgt at beregne en gennemsnitlig afstand fra et VE-projekts nærmeste 
transmissionsstation til en central transmissionsstation til brug for udregning af stan-
dardomkostninger til netudbygninger i det nære net. Datagrundlaget til brug herfor be-
ror på beregninger fra en oversigt over samtlige nye VE-projekter som Energinet har 
kendskab til. Forsyningstilsynet har fået forelagt disse beregninger; Energinet har an-
ført, at oversigten er fortrolig, og har i den sammenhæng henvist til elforsyningslovens 
§ 84 a, stk. 1, som er omtalt ovenfor.  
 
Til brug for beregning af afstande i det nære net udpeges de centrale transmissions-
stationer. Centrale transmissionsstationer defineres på baggrund af mindst ét af føl-
gende kriterier: 
 

- Alle stationer med 400/150 kV- eller 400/132 kV-transformering. 
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- Udvalgte stationer på 132-150 kV-niveau, som udgør centrale og stærke knu-
depunkter i 132-150 kV-nettet. Disse stationer identificeres i forbindelse med 
Energinets planarbejde. 

 
Energinet beregner afstanden særskilt for produktionsoverskudsområder og forbrugs-
dominerede områder, således at der etableres en standardafstand i hver type af om-
råde. Beregningen vil foregå en gang årligt, og Energinet vil udmelde den sammen 
med de årlige tariffer. Nedenfor ses resultaterne af Energinets beregning. Her konklu-
deres det, at der på landsplan i gennemsnit er 21,33 km fra VE-projekternes nærmeste 
station til en central transmissionsstation. Når der opdeles i forbrugsdominerede områ-
der og produktionsoverskudsområder, er der på landsplan i gennemsnit 23,16 km i 
produktionsoverskudsområder og 14,08 km i forbrugsdominerede områder. Energinet 
vil i metoden nedrunde til hhv. 23 km og 14 km.  
 

 
Kilde: Energinets metode anmeldt til Forsyningstilsynet den 5. september 2022 
 
Tilslutningsbidraget til det nære transmissionsnet dækker investeringer i det nære bag-
vedliggende net baseret på en model, og bliver i metoden beskrevet på følgende 
måde.  
 

PNet, j= αjwKap  
 
 

- Hvor Kap er det aftalte indfødningsomfang i MW. Den kapacitet, der skal 
indgå i beregningen af tilslutningsbidraget, vedrører det indfødningsomfang, 
som producenten får adgang til ved tilslutningen. 

- α er en geografisk komponent, der dækker over, at tilslutning af anlægget sker 
i område j. α er en områdespecifik parameter, som vil antage værdier mellem 
0 og 100 % afhængig af, om det er et produktionsoverskudsområde eller et 
forbrugsdomineret område. 

- wj er en komponent til at dække enhedsomkostninger forbundet med det nære 
bagvedliggende net i området og beregnes på baggrund af en standardaf-
stand 

3) TRANSFORMERBIDRAG 
 
Energinet redegør i deres metode for, at produktionsanlæg tilsluttet i distributionsnettet 
også påvirker omkostningerne i transmissionsnettet. Det er derfor, at standard-tilslut-
ningsbidraget også gælder for disse anlæg. Dog skal distributionstilsluttede anlæg ikke 
betale stationstilslutningsbidrag, jf. ovenfor i pkt. 1.  
 
Nettilslutning af produktionsanlæg i distributionsnettet medfører ifølge den anmeldte 
metode øgede krav til transformerkapacitet for Energinets 132-150/10-60 kV-transfor-
mere imellem transmissions- og distributionsnettet.  
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Modsat standard-tilslutningsbidraget gør det sig her gældende, at bidraget ikke afhæn-
ger af, om stationen befinder sig i et produktionsoverskudsområde eller i et forbrugsdo-
mineret område. Det afhænger i stedet kun af balancen imellem forbrug og produktion 
under den enkelte station, da det alene er det, som afgør behovet for transformerkapa-
citet. Energinets områdeopdeling for geografisk differentiering er derfor ikke relevant 
ift. transformerbidraget. 
 
Energinet lægger således derfor det samlede indfødningsomfang til grund for opkræv-
ning af tilslutningsbidrag for transformerbidraget – uafhængigt af om det er med be-
grænset netadgang eller ej.  
 
Hvis produktionen under en transmissionsstation overstiger forbruget med så meget, 
at det er produktionen, der er dimensionerende for transformerkapaciteten i stationen, 
vil al ekstra produktionskapacitet kræve ekstra transformerkapacitet. Energinet henvi-
ser i deres metode til Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling 
af den 25 april 20225. Særligt henviser Energinet til den af Green Power Denmarks  
benyttede geografiske differentiering, da der i branchevejledningen er beskrevet krite-
rier for, om det er produktion eller forbrug, der definerer udbygningsbehovet i distributi-
onsnettet under en station. Metoden angiver, at det er maksimaleffekten, der bestem-
mer behovet. Green Power Denmark har ladet maksimaludvekslingen i en 132-150/10-
60 kV-transformerstation være deres indikator for, hvorvidt det er forbrug eller produk-
tion, der driver behovet for udbygning af distributionsnet under stationen. 
 
I Green Power Denmarks model arbejdes der med tre såkaldte geozoner i modellen 
for producentbetaling; rød (produktionsdomineret), gul (blandet område) og grøn (for-
brugsdomineret). Energinet vil dog kun opkræve transformerbidrag for de stationer, 
som ligger i den røde geozone i Green Power Denmarks branchevejledning for produ-
centbetaling, da der i gul og grøn zone ikke skal allokeres ekstra transformerkapacitet 
til ny produktion.  
 
Transformerbidraget pr. MW for produktionsanlæg i distributionsnettet opgøres på ba-
sis af planlægningsprisen for en 160 MVA-transformer (inkl. alle dele – felt på primær-
siden, projektering, mv.) divideret med dens såkaldte MVA-rating, dvs. transformerens 
tilsyneladende effekt.  

4) INDFØDNINGSTARIF 
 
Indfødningstariffen er betalingsdesignets løbende betaling. Efter metoden vil alle pro-
ducenter, der føder energi ind på nettet, blive opkrævet en indfødningstarif. Det gælder 
også eksisterende anlæg, der føder ind på nettet. Anlæg omfattet af aftagepligten er 
dog undtaget fra enhver form for indfødningstarif, jf. § 52, stk. 2, i lov om fremme af 
vedvarende energi, hvorefter mindre elproducenter ikke kan pålægges omkostninger 
ved indfødning.  
 

                                                        
5 Forsyningstilsynet tog denne branchevejledning til efterretning den 24. juni 2022 (journalnummer 

22/00445) 
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Energinet vil i metoden for opkrævning af indfødningstariffer gøre brug af den geografi-
ske differentiering ift. om anlægget er placeret i produktionsoverskudsområder eller 
forbrugsdominerede områder.  
 
Energinet tager udgangspunkt i tre hovedtyper af omkostninger til at estimere netom-
kostningerne til at løse transportopgaven i det dybe net: 
 

- Opretholdelse af det eksisterende net 
- Drift af transmissionsnettet 
- Øvrige omkostninger 

 
I metoden er beskrevet, hvorledes de enkelte elementer er approksimeret. Der er et 
loft over de maksimale niveau for tarifering af indfødning. Energinet har fastsat loftet 
under henvisning transmissionsafgiftsforordningen. Metoden hæver indfødningstrarif-
fen i produktionsoverskudsområder til 0,9 øre/kWh og bibeholder indfødningstariffen 
på 0,3 øre/kWh i forbrugsdominerede områder.  
 
I metoden anfører Energinet, at ændringerne i indfødningstariffen vil give en mere om-
kostningsægte model for den løbende tarifering, samtidig med at den giver et geogra-
fisk incitament. Energinet anfører videre, at Energinets kommende evaluering af meto-
den skal tjene til at vurdere behovet for justeringer i indfødningstariffer i produktions- 
eller forbrugsdominerede områder.  
 
Forsyningstilsynet har den 20. oktober 2022 stillet Energinet en række opklarende 
spørgsmål til, hvorledes indfødningstariffen er fastsat, og til dens overensstemmelse 
med transmissonsafgiftsforordningen.  
 
Energinet har besvaret disse spørgsmål den 3. november 2022. Det fremgår af sva-
rene, at Energinet ikke har anvendt konkrete tal ved angivelsen i metoden af, hvad om-
kostningerne til at løse transportomkostningerne vil andrage, ligesom Energinet ikke er 
gået langt ned i detaljeringen af omkostningerne. Som en forklaring herpå har Energi-
net anført, at hvis omkostningerne blev fordelt på hele produktionsgrundlaget, ville lof-
tet i transmissionsafgiftsforordningen blive overskredet med 200 pct. Videre har Ener-
ginet anført, at jævnstrømsforbindelser, og ilandføringsanlæg ikke er inddraget i bereg-
ningen. Energinet har peget på, at flaskehalsindtægterne ikke kun i dag, men også 
fremover i høj grad må forventes at dække Energinets omkostninger med at sikre han-
delskapacitet i udladet. Desuden har Energinet oplyst, at en særskilt tarifering af nettab 
som en del af producentbetalingen ville forudsætte en selvstændig analyse, som Ener-
ginet ikke har foretaget. Endelig har Energinet oplyst, at en nytilsluttet producent ikke 
kommer til at betale for drift og vedligehold af de eksisterende net to gange.  
 

5) SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBETALING 
 
Energinet indfører i metoden en supplerende tilslutningsbetaling. Det drejer sig om op-
krævning af et ekstra bidrag i tilfælde, hvor producenten fravælger den tilslutningsløs-
ning, der har de laveste omkostninger.  
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Dette bidrag vedrører tilslutning af VE-producenter efter nettilslutningsbekendtgørel-
sen.  
 
Energinet peger på, at de i forbindelse med tilslutninger af nye produktionsanlæg for-
pligtet til at angive det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau, som har de 
lavest samlede omkostninger efter nettilslutningsbekendtgørelsens § 3. I de tilfælde, 
hvor tilslutningspunktet efter § 3 ligger længere væk fra anlægget end den nærmeste 
eksisterende station på det relevante spændingsniveau, opstår efter § 4 i nettilslut-
ningsbekendtgørelsen to muligheder for tilslutning:  
 

1. Dispensationsløsning  
2. Energinet fremfører nyt net.  

 
Ad 1) Dispensationsløsning 
 
I de tilfælde, hvor et produktionsanlæg opnår dispensation fra afstandskravet i § 4, af-
holdes omkostningerne ved nettilslutning af anlægget og frem til tilslutningspunktet af 
producenten selv.  
 
Såfremt en producent opnår dispensation af Energistyrelsen efter reglerne i nettilslut-
ningsbekendtgørelsen, skal producenten betale: 
 

1. Stationsbidrag 
2. Standardtilslutningsbidrag 
3. Supplerende tilslutningsbetaling 
4. Løbende indfødningstarif.  

 
Producenten opnår dog en besparelse i standardtilslutningsbidrag. Enhedsprisen for 
standardbetalingen pr. MW som beskrevet i pkt. 2 ovenfor bliver derfor reduceret, så-
fremt producenten er omfattet af den supplerende tilslutningsbetaling.  
 
Ad 2) Energinet fremfører nyt net.  
 
Såfremt producenten vælger at lade Energinet fremføre nyt net, vil betalingen blive 
overvæltet til producenten. Producenten skal i et sådant tilfælde betale: 
 

1. Stationsbidrag 
2. Standardtilslutningsbidrag 
3. Supplerende tilslutningsbetaling 
4. Løbende indfødningstarif.  

 
Producenten opnår dog en besparelse i standardtilslutningsbidrag. Enhedsprisen for 
standardbetalingen pr. MW som beskrevet i pkt. 2 ovenfor bliver derfor reduceret, så-
fremt producenten er omfattet af den supplerende tilslutningsbetaling.  
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UNDTAGELSE FRA OPKRÆVNING AF TILSLUTNINGSBIDRAG 
 
Green Power Denmark fastsætter i deres branchevejledning for producentbetaling 
af 25. april 2022 en undtagelse for opkrævning af tilslutningsbidrag for små lav-
spændingstilsluttede anlæg, hvis kunden er egenproducent6.  
 
Energinet vil anvende samme metode som netselskaberne og vil ikke opkræve til-
slutningsbidrag af små lavspændingstilsluttede anlæg, hvor netselskaberne heller 
ikke gør det. 

SÆRLIGT VEDRØRENDE VE-ANLÆG ETABLERET I FORBINDELSE MED 
STATSLIGE UDBUD 
 
Energinet redegør i deres metode for, at VE-anlæg etableret i forbindelse med 
statslige udbud skal være omfattet af de almindelige vilkår i den anmeldte metode.  
Dog er tidligere afholdte udbud, hvori der er taget stilling til koncessionsvinders 
betaling for Energinets transmissionsnetomkostninger, ikke omfattet af tilslutnings-
betalingen i denne metode. 
 
VE-anlæg etableret i forbindelse med statslige udbud er fortsat forpligtet til at be-
tale de løbende tariffer, medmindre de er omfattet af en lovfastsat undtagelse. Det 
ændrer ikke derpå, at der sker ændringer i den løbende tarifering, f.eks. ved at 
indfødningstariffen hæves eller geografisk differentieres eller evt. på sigt ændres 
til hel eller delvis kapacitetsbetaling. 
 

EVALUERING AF DEN ANMELDTE METODE 
 
Energinet anfører i metoden, at de planlægger at evaluere senest tre år efter, at den 
finder anvendelse fra, dvs. senest den 1. januar 2026. Evalueringen skal tjene til at, 
Energinet kan vurdere, om der er behov for justeringer i metoden.  
 
Forsyningstilsynet spurgte på et møde med Energinet den 16. november 2022 om, 
hvordan Energinet nærmere forestiller sig en sådan evaluering, herunder i sammen-
hæng med en eventuel justering af metoden affødt af de indhøstede erfaringer. Energi-
net pegede på, at indføringen af producentbetaling er en væsentlig ændring på tarif-
området, og at et hensyn til stabilitet i producenternes rammevilkår tilsiger, at metoden 
har en varighed på mindst fem år.  

 
AFGRÆNSNING I FORHOLD TIL ANDRE TARIFMETODER 
 
Den anmeldte metode har berøringsflader til andre metoder på tarifområder. Der rede-
gøres herom i det følgende.  
 

                                                        
6 Anlæg på 50 kW eller mindre. 
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METODE FOR SYSTEMTARIFFEN 
 
Det fremgår af den anmeldte metode, at metoden alene vedrører ændringer i forhold til 
de omkostninger, der indgår i Energinets pulje af netomkostninger og ikke vedrører 
puljen af systemomkostninger. Energinet har anmeldt en metode for systemomkostnin-
ger til Forsyningstilsynets godkendelse den 23. juni 2022. Sagen er under behandling 
hos tilsynet7. Nærværende afgørelse vedrører således ikke metoden anmeldt den 23. 
juni 2022 
 

VE-ANLÆG ETABLERET I FORBINDELSE MED ENERGI-ØER 
 
Energinet redegør i deres metode for, at VE-anlæg etableret i forbindelse med 
energiøer skal være undtaget fra den anmeldte metode om producentbetaling, idet 
det forventes, at der vil blive udarbejdet særlige regler, herunder for tariferingen 
omkring energiøer. Forsyningstilsynet forventer, at Energinet i 1. kvartal 2023 an-
melder en metode om tariferingen i forbindelse med energiøer til tilsynets godken-
delse. Nærværende afgørelse omhandler ikke tariferingen i forbindelse med nettil-
slutning af på eller i tilknytning til energiøer.  
 

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet anser Energinet Systemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som part i 
sagen i forvaltningsretlig forstand, idet Energinet Systemansvar A/S som sit forret-
ningsområde bl.a. har fastsættelse og opkrævning af tariffer efter metoder godkendt af 
Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet lægger dertil vægt på, at en afgørelse om meto-
den giver Energinet Systemansvar A/S ret til at anvende metoden i forhold til de produ-
center, som er omfattet af metoden, ligesom tilsynet lægger til grund, at Energinet Sy-
stemansvar A/S vil oppebære de tarifindtægter, som opkræves på baggrund af den an-
meldte metode til afholdelse af udgifter, der tilsvarende afholdes af Energinet System-
ansvar A/S. 
 
Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at Myndighedsenheden hos 
Energinet, som er en del af Energinets koncernmoderselskab som selvstændig offent-
lig virksomhed (CVR nr. 28980671), er partsrepræsentant for Energinet Systemansvar 
A/S. 

HØRING OVER DEN ANMELDTE METODE  

I perioden fra den 13. juni 2022 til den 25. juli 2022 har Forsyningstilsynet haft den 
metode, som Energinet den 10. juni 2022 anmeldte til tilsynets godkendelse, i of-
fentlig høring på tilsynets hjemmeside. Det har givet alle interessenter mulighed 
for at komme med bemærkninger til den anmeldte metode. 
 
Green Power Denmark. Dansk Industri, Cerius, Radius, Dansk Erhverv, Eurowind 
Energy, Dansk Fjernvarme, Ørsted, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, European 
                                                        
7  Forsyningstilsynets sagsnummer 22/01446 
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Energy, Dansk Vindenergi, Better Energy, Nordic Solar, GreenGo Energy og 
Dansk Solcelleforening har afgivet høringssvar. 
 
Forsyningstilsynet har den 28. juli 2022 hørt Energi over de modtagne høringssvar 
og har modtaget Energinets bemærkninger dertil den 5. september 2022.  
 
Høringssvarene og Energinets bemærkninger dertil kan opdeles i de emner, der er 
omtalt nedenfor.  
 
I afsnittet ”Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen” har tilsynet forholdt sig 
til de modtagne høringssvar og til Energinets bemærkninger dertil, for så vidt som 
tilsynet anser dem for relevante for, om tilsynet kan godkende den anmeldte me-
tode. 

PRÆMISSEN OM PRODUCENTBETALING 
 
En stor del af høringssvarerne er kritiske over for selve præmissen om at indføre 
producentbetaling. Det anføres bl.a., at en producentbetaling kraftigt vil reducere 
udbygningen af VE i Danmark, og at den dermed er i modstrid med det samfunds-
mæssige mål om en grøn omstilling og elektrificering af det danske samfund. End-
videre påpeges det, at processen har været unødvendigt forhastet. 

MANGELFULD METODE OG ANMODNING OM AFVISNING 
 
Flere høringssvar finder ikke, at metoden er fyldestgørende og uden noget analytisk 
grundlag for Energinets omkostningsstruktur og de juridiske rammer i EU-lovgivningen 
på området. Det anføres tillige, at ikrafttrædelsestidspunktet for metoden ikke bør være 
1. januar 2023, da Energinet aldrig har gjort brug af udligningsordningen, som udløber 
pr. 31. december 2022.  Flere høringssvar anmoder i den forbindelse, at Forsyningstil-
synet afviser Energinets anmeldte metode. Hertil har Energinet svaret, at Energinet 
ikke har brugt udligningsordningen, og at det er fjernelsen af PSO-systemet, der er ud-
slagsgivende for behovet for indførelse af ny producentbetaling.  

OMKOSTÆGTHEDEN I BETALINGSDESIGNET 
 
Flere høringssvar finder ikke, at metoden er omkostningsægte. Dette på flere forskel-
lige punkter som gennemgået nedenfor.  

TRANSFORMERBIDRAG 
 
Flere høringssvar påpeger, at størrelsen på transformerbidrag er ualmindeligt højt, og 
at Energinet ikke har redegjort fyldestgørende for transformerbidragets sammensæt-
ning. Hertil har Energinet svaret, at transformerbidraget udgør en forholdsmæssig an-
del af prisen pr. MW for en transformer i de stationer, hvor behovet for transformerka-
pacitet defineres af mængden af elproducerende anlæg i det underliggende distributi-
onsnet. Energinet peger på, at den konkrete størrelse på det beregnede eksempel i 
metoden er en funktion af metoden for fastlæggelsen. Energinet tilføjer, at de er af den 
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opfattelse af den angivne metode er beskrevet klart og at den er retvisende for de gen-
nemsnitlige omkostninger til transformerkapacitet i snitfladen mellem distributions- og 
transmissionsnet. 

INDFØDNINGSTARIFFER 
  
Et høringssvar er kritisk over for den forhøjede indfødningstarif på 0,9 øre/kWh i pro-
duktionsbelastede områder. Interessenten henviser til, at det er uklart, hvilken omkost-
ningsfordeling i det dybe net der reelt lægges til grund for vurderingen, om de 0,9 
øre/kWh er inden for lovgivningens kriterier. Tillige er interessenten skeptisk overfor, 
hvordan en stigning i indfødningstariffen vil få indflydelse på den geografiske placering 
af nye anlæg, da placeringen efter deres vurdering bliver bestemt af muligheden for at 
opnå en lokalplan og jordpriser.  
 
Der peges også på, at dansk elproduktion er i konkurrence med andre landes elpro-
duktion, og at disse landes elproducenter ikke betaler indfødningstariffer i Danmark. 
Hertil har Energinet henvist til den amledte metode og tilføjet: 
 

”Ift. om den geografisk differentierede indfødningstarif får indflydelse på den geografiske place-
ring af nye anlæg, så finder Energinet, ligesom for tilslutningsbetalingen, ikke, at det er Energi-
nets opgave at påvise, at nye anlæg placeres anderledes end de ellers ville have været. Place-
ringsbeslutninger bygger på en lang række faktorer, som anlægsejer må træffe en beslutning ud 
fra. Det, som har været Energinets opgave, har været at sikre, at anlægsejere fremover må tage 
omkostningerne i transmissionsnettet i betragtning ved placeringsbeslutningen. Hvis anlæg fort-
sat placeres i produktionsoverskudsområder, vil disse fremadrettet således dække en større del 
af de omkostninger, som de giver anledning til”. 

REDUKTIONSFAKTOR I TILSLUTNINGSBIDRAGET TIL DET NÆRE NET 
 
En aktør undrer sig over, hvorfor tilslutningsbidraget kun reduceres med 50 pct. i for-
brugsdominerede områder, da nettet i disse områder må antages at være tilstrækkeligt 
udbygget, da det i de pågældende områder forventes at være forbruget, der er dri-
vende for netudbygningen. Hertil har Energinet svaret: 
 

”Der vil også i forbrugsområderne være behov for at udbygge på baggrund af tilslutning af pro-
duktionsanlæg, da der kan være stor forskel på det maksimale forbrug i de enkelte stationer. Om-
fanget kan afhænge af den konkrete placering, men tilsvarende i produktionsoverskudsområ-
derne, så har Energinet ønsket at anvende en standardiseret tilgang, hvor bidraget er stabilt i ste-
det for at variere fra projekt til projekt på stationsniveau”. 

AFSTANDSSATSER I STANDARDTILSLUTNINGSBIDRAGET 
 
En række interessenter anfører, at Energinet har fremhævet, at det i høj grad er VE-
projekternes afstand til transmissionsnettet, der er omkostningsdrivende. 
 
I et høringssvar anføres, at det ikke fremgår, hvordan Energinet har taget højde for 
havvindprojekter og projekter, hvor dispensationsmuligheden i nettilslutningsbekendt-
gørelsens § 4 anvendes. Hertil har Energinet svaret: 
 

”Energinet har i den endelige beregning af standard-afstand medregnet konkrete kystnære parker 
samt de havvindmølleanlæg der er besluttet eller forventes sendt i udbud frem mod 2030, med de 
umiddelbart forventede tilslutningspunkter. I forhold til VE-anlæg, hvor dispensationsmuligheden i 
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nettilslutningsbekentgørelsen er benyttet, og alle potentielle VE-anlæg generelt, så opdateres 
pipeline-listen løbende med nyeste viden, herunder også tilslutningspunkt. 

 
For så vidt angår havvindprojekter, så skal det bemærkes, at Energinet ikke forholder sig til af-
standen fra produktionsanlægget til tilslutningspunktet, men kun til en gennemsnitlig afstand fra 
nettilslutningspunktet til den nærmeste centrale transmissionsstation. På den baggrund er der 
ikke grund til at tage særligt højde for havvindmølleparker, da det under alle omstændigheder kun 
er havvindprojekters nettilslutningspunkt, der skal tages hensyn til, og det sker derfor efter præcis 
samme metode som for alle andre VE-anlæg”. 

TARIFMODEL IKKE I OVERENSTEMMELSE MED TRANSMISSIONSAFGIFTSFOR-
ORDNINGEN  
 
I et høringssvar anføres, at Energinet i metoden ikke har redegjort for transmissionsaf-
giftsforordningens kategorisering af omkostninger, og hvilke dele af Energinets om-
kostninger, der er omfattet af loftet. I høringssvaret hedder det, at Energinets anven-
delse af tilslutningsbidraget til at finansiere kollektiv infrastruktur i transmissionsnettet i 
det ”nære net” kan være i strid med forordningen, da finansiering af kollektiv infrastruk-
tur i transmissionsnettet, som ikke er fysiske aktiver tilknyttet tilslutningen, er indeholdt 
i den generelle indfødningstarif, som er underlagt loftet på 0,9 øre/kWh. 
 
Tillige mener andre interessenter i et andet høringssvar, at tilslutningsbidraget til det 
nære net strider imod transmissionsforordningens bestemmelser, idet finansiering af 
kollektiv infrastruktur i transmissionsnettet, som ikke er fysiske aktiver tilknyttet tilslut-
ningen, allerede er indeholdt i den generelle indfødningstarif, som er underlagt det loft 
på 0,9 øre/kWh, som er fastsat i forordningen. Hertil har Energinet svaret: 
 

”Energinet [har] stået med valget mellem enten at opkræve de faktiske omkostninger, som ville 
udløses ved den enkelte tilslutning, eller som alternativ at vælge et standardiseret tilslutningsbi-
drag. Da transmissionsnettet ofte udbygges i større trin, er en standardiseret betaling også den 
metode, som Energinet vurderer bedst sikrer den langsigtede omkostningsægthed og ikke intro-
ducerer et element af diskrimination, der vedrører et anlægs tidsmæssige placering i en kontinu-
erlig udbygning. I nogle tilfælde ville dækning af de faktiske omkostninger være så store, at de 
formentligt vil være prohibitivt dyre ift. at gennemføre investeringen i det produktionsanlæg, der 
udløser investeringerne, samtidig med at investeringen vil gavne efterfølgende produktionsanlæg. 
Green Power Denmarks metode vedrørende tilslutningsbidrag er også bygget på en standardise-
ret betaling af hensyn til dette forhold. 

 
[…] 

 
Undtaget fra loftet i transmissionsafgiftsforordningen er [..]bl.a.: ”fysiske aktiver, der er nødven-
dige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindelsen”. [Det] fremgår [… ] af lovbemærk-
ningerne til ændringerne i elforsyningsloven, at denne undtagelse fra loftet: ”inkluderer omkost-
ninger forbundet med forstærkning af det bagvedliggende net, som er nødvendig i forbindelse 
med tilslutning.” Energinets tilslutningsbidrag er netop fastlagt således at det er disse nødvendige 
omkostninger i forbindelse med tilslutningen, der dækkes via stationsbidraget (eller transformerbi-
draget, hvis anlægget er distributionstilsluttet) og tilslutningsbidraget til det nære transmissions-
net. Omkostninger til det bagvedliggende nære transmissionsnet er nødvendige for at sikre net-
kapacitet til altid at kunne bringe energien fra anlægget fra den tilsluttede station og videre ind i 
det kollektive net. Energinet finder derfor at den fremlagte tarifmetode både er i overensstem-
melse med ordlyden af transmissionsafgiftsforordningens regler, samt den forståelse heraf, som 
også er beskrevet i lovbemærkningerne. […]  

 
Energinet vil desuden henlede opmærksomheden på, at en del af de høringsparter, som sætter 
spørgsmålstegn ved overensstemmelsen med transmissionsafgiftsforordningen, i deres argu-
mentation kun citerer den del af undtagelsen om fysiske aktiver, der hedder ”fysiske aktiver, der 
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er nødvendige for tilslutning til systemet”, mens de undlader at medtage den sidste del af citatet 
”eller opgradering af forbindelsen””. 

TILSLUTNINGSBIDRAG FOR ANLÆG TILSLUTTET DIREKTE I 400KV STATIO-
NER 
I et høringssvar anføres, at det ikke er omkostningsægte, at producenter, som tilslutter 
sig direkte i 400 kV-stationer, skal betale fuldt standardtilslutningsbidrag, da produktio-
nen af dette anlæg ikke giver anledning til yderligere behov for net for at føre strøm-
men frem til det dybe net. Hertil oplyser Energinet, at de har valgt en standardiseret til-
gang til tilslutningsbetalingen, hvilket skal sikre, at der i gennemsnit dækkes de om-
kostninger, et anlæg giver anledning til i det umiddelbare nære net. Selvom et anlæg 
tilsluttes i en central transmissionsstation, kan det ifølge Energinet medføre et udbyg-
ningsbehov ift. at bringe energien videre i nettet. Energinet peger videre på, at der ikke 
er skarp skillelinje mellem dybt og nært net, men derimod en nuancering af nettet efter 
lokale forhold. 

 

METODENS BETYDNING FOR PROJEKTANLÆG 
  
I flere høringssvar udtrykkes bekymring for, at der i fremtiden vil komme færre projekt- 
og testmøller, da den høje producentbetaling medføre en uforholdsmæssig stor mer-
omkostning for hvert enkelt projekt. Hertil oplyser Energinet: 
 

”Som for ordinære VE-anlæg er producentbetalingen betaling for en konkret indfødningskapacitet 
til elnettet. Projekt-anlæg, f.eks. de nationale testcentre, får dermed en indfødningskapacitet, som 
de frit kan disponere over. Udskiftning af møller på de enkelte teststande udløser altså ikke en 
særskilt producentbetaling. 

 
Energinet kan konstatere, at de eksisterende nationale vindmølle-testcentre i praksis driftes på en 
måde, som tilsvarer en ordinær vindmøllepark. Projekt- og testmøller medfører altså omkostnin-
ger på samme måde som andre nettilslutninger. 

 
Disse omkostninger skal dækkes ved elnettets brugere, og Energinet kan ikke se grundlag for at 
disse omkostninger ikke skulle dækkes af det pågældende projekt”. 

ENERGINETS GEOGRAFISKE DIFFERIENTERING 
  
I flere høringssvar fremføres kritik over for Energinets inddeling i geografiske zoner un-
der henvisning til, at inddelingen er ikke er gennemsigtig. Ydermere anføres, at energi-
udveksling ikke nødvendigvis er retvisende for udbygningsbehovet, og at inddelingen i 
de geografiske zoner ikke kan anvendes som grund for investeringer i VE, som har en 
planlægningshorisont på mere en fem-syv år. Hertil oplyser Energinet: 
 

”Eltransmissionsnettet udbygges som udgangspunkt ift. de maksimale kapaciteter, der i de en-
kelte driftstimer skal transporteres mellem forbrug, produktion og handelsforbindelser, og ikke de 
årsenergier, der observeres i en given station. Årsagen til at kapaciteten dog ikke direkte kan be-
nyttes som indikator for udbygningsbehovet er, at der er vidt forskellige krav og forventninger til 
leveringssikkerhed afhængig af kundetypen. Dog er der en fornuftig sammenhæng mellem års-
energiproduktionen fra produktionsanlæg med lav leveringssikkerhed, og forbrugs-anlæg med høj 
forsyningssikkerhed. VE-produktionsanlæg kan f.eks. til enhver tid nedreguleres for at afhjælpe 
overbelastninger i elnettet, hvilket typisk sker i forbindelse med første udkobling (n-1). (En sådan 
nedregulering er ikke nødvendigvis gratis; afhængig af vilkårene for nettilslutningen kan nedregu-
leringen ske med eller uden kompensation, og i nogle tilfælde kan en kompensering ske mar-
kedsbaseret i et lokalt marked for fleksibilitet.) Til sammenligning skal et forbrugsanlæg med fuld 
netadgang fortsat kunne forsynes efter udkobling af to vilkårlige netkomponenter (n-2). Tre kabler 
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med en kapacitet på hver 100 MW kan altså enten forsyne 100 MW forbrug eller 300 MW VE-an-
læg. Et solcelleanlæg har i den sammenhæng 1.300-1.400 fuldlasttimer om året, men det klassi-
ske forbrugs fuldlasttimer (aggregeret på systemniveau) er ca. 3 gange højere. 

 
Energinet mener derfor, at den årlige energiudveksling inden for områderne er den mest retvi-
sende indikator for udbygningsbehovet. Det er klart at der kan ske justeringer i områderne efter-
hånden som nye projekter tilsluttes. Men ift. robusthed for de geografiske inddelinger, så er det 
Energinets vurdering at dette opnås med den anmeldte metode med store sammenhængende 
geografiske områder”. 

 
I et andet høringssvar opfordres Energinet til at genoverveje det standardiserede til-
slutningsbidrag. Det foreslås således, at lade tilslutningsbidraget afhænge af den fakti-
ske afstand til elnettet. Dette vil ifølge interessenten give anlægsejer incitament til at 
placere sig tæt på det eksisterende net, og i højere grad afspejle Energinets faktiske 
omkostninger.  I et høringssvar ønskes yderligere dokumentation for de angivne af-
standssatser i standardtilslutningsbidraget. Hertil oplyser Energinet: 
 

”Energinet har i metoden valgt at opdele eltransmissionsnettet i ”nært net”, som har karakter af 
lokalt opsamlingsnet, og ”dybt net”, som er elnet der hovedsageligt benyttes til transport af energi 
over længere afstande. Der er defineret en metode for hvor denne skilleflade metodemæssigt kan 
identificeres nemlig ved de centrale transmissionsstationer. Standardafstanden er den gennem-
snitlige afstand mellem et givent anlægs tilslutningspunkt i eltransmissionsnettet og nærmeste 
centrale transmissionsstation. Energinet forholder sig derimod ikke til afstanden mellem det givne 
anlæg og tilslutningspunktet i eltransmissionsnettet, da anlægsejer allerede afholder disse om-
kostninger. 

 
Energinet har, i dialog med markedsaktørerne, valgt at benytte en standardiseret tilgang til produ-
centbetalingen, herunder også ift. nettilslutningsbidraget”. 

SÆRTILFÆLDE I FORBINDELSE MED NETSTILSLUTNING 
 
Flere høringssvar er kritiske over for Energinets opkrævning af supplerende tilslut-
ningsbetaling under henvisning til, at Energinets metode ikke er i overensstemmelse 
med nettilslutningsbekendtgørelsens § 4, stk. 2.  
 
I et høringssvar anføres, at håndteringen af den supplerende tilslutningsbetaling falder 
uden for ACER’s rapport om bedste praksis for metoderne for transmissionstariffer 
med henvisning til artikel 18, stk. 10 i elmarkedsforordningen, hvorefter de nationale 
myndigheder skal tage behørigt hensyn til ACER’s rapport, når de fastsætter tarifmo-
deller. Hertil oplyser Energinet: 
 

”Energinet mener, at bevæggrunden for særtilfældene er uddybende beskrevet i metodebeskri-
velsens kapitel 8, herunder om sammenhængen til nettilslutningsbekendtgørelsen. Energinet har 
ved udviklingen også været opmærksom på ACERs rapport”. 

DISKRIMINATION MELLEM DSO- OG TSO-TILKNYTTEDE ELPRODUCENTER 
 
Et høringssvar er kritisk over for, at Energinet i metoden ikke forholder sig tilstrækkeligt 
til ikkediskrimination for, hvad vedrører DSO- og TSO-tilknyttede elproducenter. Herun-
der mener en interessent, at Energinet ikke har taget klar stilling til, om et distributions-
tilsluttet anlæg på samme måde som et transmissionstilsluttet anlæg giver anledning til 
forstrækning og udbygning i ”det nære net”. Hertil oplyser Energinet: 
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”Ift. tilslutningsbidraget til det nære net har placeringen af udlandsforbindelserne ikke den store 
betydning, da de alle er tilsluttet i centrale transmissionsstationer og de påvirker således ikke be-
hovet for netforstærkninger frem til disse – dvs. i det nære net.”. 

ENERGINETS UDLANDSFORBINDELSER 
 
Flere høringssvar indeholder kritik over for Energinets manglende håndtering af ud-
landsforbindelser i den anmeldte under henvisning til, at der er tale om diskrimination. 
Kritikken uddybes med anførsel af, at mange af udlandsforbindelserne er placeret i de 
produktionsdominerede områder, og at indfødning fra disse forbindelser på samme 
måde som ny produktionskapacitet udgør en transportopgave for Energinet i forhold til 
at forsyne forbrugerne i de forbrugsdominerede områder. Hertil oplyser Energinet: 

 
”Det er ikke korrekt at samtlige udlandsforbindelser/samarbejdsforbindelser er placeret i produkti-
ons-overskuds-områder. 
 
- Sverigesforbindelsen fra Sjælland til Skåne udgår fra Nordsjælland, som er et forbrugs-domine-
reret område. 
- Storebæltsforbindelsen – som er en samarbejdsforbindelse imellem budzonerne DK1 og DK2, 
men ikke en udlandsforbindelse – udgår i den ene ende fra Fyn, som også er et forbrugsdomine-
ret område. 
 
For så vidt angår synspunktet om, at udlandsforbindelserne medfører en transportopgave for 
Energinet i forhold til at forsyne forbrugerne i de forbrugsdominerede områder, så er det – set iso-
leret – korrekt. Men det er kun en del af helhedsbilledet. I de situationer, hvor der er overskud af 
VE-produktion, består transportopgaven – ift. udlandsforbindelser/samarbejdsforbindelser – der-
imod for en stor del i at transportere energi fra VE-anlæggene – og primært VE-anlæggene i pro-
duktionsoverskudsområderne – frem til udlandsforbindelserne/samarbejdsforbindelserne. Herved 
får VE-anlæggene adgang til elmarkedet i andre lande/budzoner og til en højere pris end der ville 
være i Danmark, hvis der ikke havde været mulighed for at eksportere et overskud af energi. Der 
er altså tale om en synergigevinst, hvor det bagvedliggende dybe net tjener flere formål – hvilket 
er en central del af i det hele taget at have et kollektivt elforsyningsnet – og hvor både producen-
ter og forbrugere har gavn af det. Energinet betragter det derfor som rimeligt, at producenter i 
produktionsoverskudsområder også betaler en højere tarif for brug af det bagvedliggende net”. 

FLEKSIBEL TILSLUTNINGSLØSNING 
 
Nogle aktører peger på at, det var ønskeligt, om Energinet tilbød en fleksibel tilslut-
ningsløsning, hvorefter producenter kunne tilsluttes hurtigere og billigere. I et hørings-
svar opfordres f.eks. til, at der arbejdes for at tilvejebringe det tekniske grundlag for et 
afbrydelighedsprodukt for derved at understøtte en optimal balancering i elnettet. Ener-
ginet oplyser hertil: 
 

”Energinet har igangsat et internt analysearbejde ift. at undersøge om det vil være muligt at til-
byde en sådan løsning. Energinet forventer at afholde et aktørmøde i september/oktober måned 
med henblik på at kunne gå i dialog med branchen om fordele og ulemper mv. ved dette. Såfremt 
det vurderes at være muligt at tilbyde en fleksibel tilslutningsløsning, vil Energinet foretage en se-
parat anmeldelse heraf. 

 
Særligt ift. DI’s kommentar om, at det vil understøtte en optimal balancering af elnettet, er det et 
af de temaer, som Energinet ser som potentielt meget problematisk. Energinet har i forbindelse 
med Forsyningstilsynets høring vedrørende Green Power Denmarks metode for begrænset net-
adgang for elproduktionsanlæg afgivet høringssvar om netop denne problemstilling. Der henvises 
til den nærmere beskrivelse i Energinets høringssvar til Forsyningstilsynet fra 8. august 2022 
(dok.nr. 21/03559-121), men her kan det blot nævnes, at nedregulering af produktion medfører 
ubalancer, som skal håndteres, og det kan blive en udfordring at finde tilstrækkeligt med forbrug 
til reduktion og/eller produktion til opregulering på den anden side af flaskehalse i nettet og sær-
ligt, hvis der bliver tale om store mængder, der ikke er udbygget net til”. 
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HØRING OVER FORSYNINGSTILSYNETS UDKAST TIL AFGØ-
RELSE  

I perioden fra den 23. november 2022 til den 8. december 2022 har Forsyningstil-
synet haft et udkast til denne afgørelse i partshøring hos Energinet.  
 
I perioden fra den 24. november 2022 til den 8. december 2022 har Forsyningstil-
synet haft det omtalte afgørelsesudkast ledsaget af den metode, som Energinet 
har anmeldt til tilsynets godkendelse den 5. september 2022, i offentlig høring på 
tilsynets hjemmeside. Det har givet alle interessenter mulighed for at komme med 
bemærkninger til den anmeldte metode. 
 
Energinet svarede på partshøringen den […] 
 
Den offentlige høring resulterede i høringssvar fra […]   
 
Forsyningstilsynet har partshørt Energinet over de høringssvar, som tilsynet mod-
tog ved den offentlige høring. Tilsynet modtog Energinets partshøringssvar den 
[dato] 
 
[Gengivelse af høringssvar og af Energinets bemærkninger dertil] 
 
I afsnittet ”Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen” har tilsynet forholdt sig 
til de modtagne høringssvar og til Energinets bemærkninger dertil, for så vidt som 
tilsynet anser dem for relevante for, om tilsynet kan godkende den anmeldte me-
tode. 
 

RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de bestemmelser i lovgivningen der er relevante for Forsy-
ningstilsynets vurdering af den anmeldte metode om producentbetaling.  

FORSYNINGSTILSYNETS GODKENDELSER AF METODER 
 
Energinet skal udarbejde og offentliggøre metoder for prisfastsættelsen af deres ydel-
ser. Metoderne skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, inden metoderne 
tages i brug af netvirksomhederne.  
 
Af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, fremgår følgende:  
 

§ 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. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 
der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 
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Forsyningstilsynet skal vurdere den anmeldte metode i forhold til såvel elforsyningslo-
vens § 73 som elmarkedsforordningens artikel 18.  

ELFORSYNINGSLOVEN8 
 
De kollektive elforsyningsvirksomhedernes, dvs. bl.a. Energinets, fastsættelse af priser 
er reguleret i § 73 i elforsyningsloven, hvoraf det bl.a. fremgår, at priserne skal være 
rimelige, objektive og ikkediskriminerende. 
Elforsyningslovens § 73: 
 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-
kelte kategorier af netbrugere giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på bag-
grund af en geografisk afgrænsning er tilladt over for elproducenter. Prisdifferentiering på bag-
grund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde over for elkunder. 

 
Kriterierne i elforsyningslovens § 73 skal fortolkes i overensstemmelse med artikel 18 i 
elmarkedsforordningen, idet en EU-forordning er almengyldig, bindende i alle enkelthe-
der og gælder umiddelbart i hver medlemsstat, jf. artikel 288, 2. pkt., i Traktaten om 
Den Europæiske Unions Funktionsmåde. I tilfælde af modstrid mellem de to bestem-
melser, er det ifølge fast og langvarig praksis fra EU-domstolen EU-bestemmelsen, her 
artikel 18, der har forrang. Se nærmere om artikel 18 nedenfor. 
 
Henvisningen i elforsyningslovens § 73, stk. 1, til elmarkedsforordningen er indsat i el-
forsyningsloven ved lov nr. 2196 af 29. december 2020 om ændring af lov om elforsy-
ning. Af lovbemærkningerne til ændringsloven fremgår, at elmarkedsforordningens arti-
kel 18 fastsætter nærmere bestemmelser om, hvorledes prisfastsættelsen af de kollek-
tive elforsyningsvirksomheders ydelse skal ske. Af de almindelige bemærkninger til æn-
dringsloven fremgår blandt andet: 
 

”Baggrunden for den foreslåede indsættelse af en henvisning til elmarkedsforordningens artikel 18 
i § 73, stk. 1, 1. pkt., er, at elmarkedsforordningens artikel 18 fastsætter nærmere bestemmelser 
om, hvorledes prisfastsættelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse skal ske. Ved 
indsættelse af en henvisning til artikel 18 i elmarkedsforordningen, gøres det således klart, at den 
nærmere regulering af prisfastsættelsen reguleres ved elmarkedsforordningen. [...] 
 
Ved den foreslåede ændring forventes det, at de kollektive elforsyningsvirksomheders priser, her-
under tariffer i høj grad vil bestå uændret. Ændringen vil betyde, at der som følge af elmarkedsfor-
ordningens artikel 18, vil skulle tages stilling til flere forhold ved fastsættelsen af nye metodeanmel-
delser. Dette kan betyde, at fordelingen af prisen, herunder tariffen på de forskellige køberkatego-
rier efter en ny metodeanmeldelse efter elmarkedsforordningens artikel 18, kan variere fra forde-
lingen i dag.” 

 
Producentbetalingen blev sat ind i lovgivningen med lov nr. 2605 af 28. december 
2021. I lovbemærkningerne9 (almindelige bemærkninger, afsnit 3.5 og 3.5.2) fremgår, 
at: 
 

”Det forventes herefter [fra 2023], at de kollektive elforsyningsvirksomheder vil udvikle tarifmeto-
der mhp. tarifering af elproducenter, som dækker omkostningerne, der hidtil blev dækket af udlig-
ningsordningen.” 

                                                        
8 Lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. december 2021 med senere ændringer 
9 Lovforslag L53 fremsat 27. oktober 2021,  
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Omkring udarbejdelse af disse tarifmetoder står der følgende:  
 

”Det [udligningsordningen og kompensationsordningen] betyder, at der under de nugældende 
rammer ikke er nogen sammenhæng mellem omkostningerne for netvirksomheden ved tilslutning 
af elproducenten og betalingen fra producenten. Dette er ikke i tråd med beslutningen fra klimaaf-
talen, hvor det er besluttet at indføre omkostningsægte prissignaler for VE-producenter ved bl.a. 
at muliggøre indførelse af geografisk differentieret tilslutningsbidrag og indfødningstariffer for pro-
ducenter på både distributions- og transmissionsniveau. 
[…] 
Det er således ikke omkostningsægte, at producenter påfører elnettet omkostninger i forbindelse 
med eksempelvis tilslutning, behov for forstærkning af og udbygning af det kollektive net, løbende 
drift og vedligehold af nødvendige netkomponenter, uden at de samtidig skal dække disse gen-
nem en eller anden form for betaling.  
[…] 
Med de foreslåede ændringer vil det blive muligt for de kollektive elforsyningsvirksomheder at ud-
vikle en metode for tilslutningsbidrag og indfødningstariffer, der kan tage højde for de faktiske 
netforhold og omkostninger i det område, hvor det ønskes at tilslutte og producere elektricitet. Det 
vil medvirke til, at betalingen for opstillere bliver omkostningsægte, og det kan bidrage til en mere 
samfundsøkonomisk hensigtsmæssig placering af ny VE-produktion.” 

 
Det fremgår således af de ovenstående lovbemærkninger, at producentbetalingen ikke 
vil være omkostningsægte, hvis producenterne ikke dækker omkostninger i forbindelse 
med eksempelvis tilslutning, behov for forstærkning og udbygning af det kollektive net, 
løbende drift og vedligehold af nødvendige netkomponenter. 
 
Forsyningstilsynet vurderede i sagsnr. 21/01039 om Green Power Denmarks tarife-
ringsmodel 3.0, at bestemmelsen i elforsyningslovens § 73, stk. 1, om netvirksomhe-
ders prisfastsættelse suppleres af lovens § 6 d, hvoraf det følger, at netvirksomhe-
derne skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på ”gennemsigtige, objek-
tive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår”. Forsyningstilsynet vurderede, at bestem-
melsen i § 6 d bør fortolkes i overensstemmelse med § 73, stk. 1, 1. pkt., for så vidt 
angår kravet om objektive, rimelige og ikkediskriminerende forhold, der efter deres ord-
lyd er identisk i de to bestemmelser. Bestemmelsen i § 6 d stiller således et i forhold til 
§ 73, stk. 1, yderligere krav om, at tarifering skal ske på gennemsigtige vilkår.  
 
Det følger af elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. pkt., at prisdifferentiering på baggrund 
af en geografisk afgrænsning er tilladt over for elproducenter. 
 
Det følger blandt andet af lovbemærkningerne10 (almindelige bemærkninger, afsnit 
3.5.2), at prisdifferentiering af elproducenter, vil være med til: 
 

[…] 
at opnå en mere omkostningsægte betalingsstruktur, hvorved der skabes incitament til, at elpro-
duktion tilsluttes de steder i nettet, hvor dette medfører mindst muligt behov for netudbygning. 

 
Elforsyningslovens § 73, stk. 3, blev indsat i lov nr. 2605 af 28. december 2021. Det 
følger af bestemmelsen, at Energinets omkostninger påhviler de netbrugere, der mod-
tager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem Energinets tariffer, medmindre 
omkostningerne er finansieret på anden måde, herunder statsmidler.  
 

                                                        
10 Lovforslag L53 fremsat 27. oktober 2021,  
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§ 73, stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger i medfør af denne lov og lov 
om fremme af vedvarende energi påhviler de netbrugere, der modtager virksomhedernes ydelser, 
og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer, medmindre omkostningerne er finansieret 
på anden måde, herunder af statsmidler. 

 

ELMARKEDSFORORDNINGEN11  
 
Artikel 18 i elmarkedsforordningen indeholder en række bestemmelser om netvirksom-
hedernes fastsættelse af priser for adgangen til og brugen af transmission- og distribu-
tionsnettet. Bestemmelsen regulerer bl.a., hvad der indgår i fastsættelsen af prisen, og 
hvordan beløbet fordeles blandt brugerne.  
 
Elmarkedsforordningens artikel 18 har følgende ordlyd: 
 

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.  

 
2. Tarifmetoder skal afspejle transmissionssystemoperatørers og distributionssystemoperatører 
faste omkostninger og tilvejebringe passende incitamenter til transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører på både kort og lang sigt for at øge effekten, herunder energieffek-
tiviteten, fremme markedsintegrationen og forsyningssikkerheden, understøtte effektive investe-
ringer, understøtte de dermed forbundne forskningsaktiviteter og lette innovationen i forbrugeres 
interesse inden for områder såsom digitalisering, fleksibilitetsydelser, og samkøringslinjer.  

 
3. Størrelsen af producenttariffer eller slutkundetariffer eller begge skal, hvor det er hensigtsmæs-
sigt, udsende lokaliseringsbestemte signaler på EU-plan og tage hensyn til omfanget af nettab og 
kapacitetsbegrænsninger og investeringsomkostninger for infrastrukturen. 

 
4. Ved fastsættelse af afgifterne for netadgang skal følgende tages i betragtning:  

 
a) betalinger og indtægter, der skyldes ordningen for kompensation mellem transmissionssystem-
operatører  
b) de faktisk foretagne og modtagne betalinger samt betalinger forventet for fremtidige perioder, 
skønnet på baggrund af tidligere perioder. 

 
[…]  

                                                        
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for 

elektricitet. 
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6. Der lægges ikke nogen særlig netafgift på individuelle transaktioner med henblik på budområ-
deoverskridende handel af elektricitet. 

 
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. 
 
8. Distributionstarifmetoder skal give distributionssystemoperatører incitamenter med henblik på 
den mest omkostningseffektive drift og udvikling af deres net, herunder gennem indkøb af ydel-
ser. De regulerende myndigheder anerkender til dette formål relevante omkostninger som beretti-
gede, medtager disse omkostninger i distributionstariffer og kan indføre præstationsmål for at 
give distributionssystemoperatører incitamenter til at forøge deres nets effektivitet, herunder gen-
nem energieffektivitet, fleksibilitet og udvikling af intelligente net og intelligente målersystemer. 

 
9. For at afbøde risikoen for opsplitning af markedet forelægger ACER senest den 5. oktober 
2019 en rapport om bedste praksis for metoderne for transmissions- og distributionstariffer, idet 
der tages hensyn til særlige nationale forhold. Den pågældende rapport om bedste praksis be-
handler mindst:  
 
a) den tarifkvotient, der gælder for producenter, og tariffer for slutkunder  
 
b) de omkostninger der skal dækkes af tariffer  
 
c) tidsdifferentierede nettariffer  
 
d) lokaliseringsbestemte signaler  
 
e) forholdet mellem transmission- og distributionstariffer  
 
f) metoder til sikring af gennemsigtighed i forbindelse med tariffastsættelse og -struktur  
 
g) grupper af netbrugere, der er omfattet af tariffer, herunder, hvor det er relevant, disse gruppers 
kendetegn, forbrugsmønstre og enhver tariffritagelse  
 
h) tab i høj-, mellem- og lavspændingsnet. ACER ajourfører sin rapport om bedste praksis mindst 
hvert andet år.  
 
10. De regulerende myndigheder tager behørigt hensyn til rapporten om bedste praksis, når de 
fastsætter eller godkender transmissions- og distributionstariffer eller metoderne herfor i overens-
stemmelse med artikel 59 i direktiv (EU) 2019/944. 

 
Der henvises i artikel 18, stk. 9, til ACER-rapport om ”bedste praksis”. Rapporten ud-
kom senest i februar 202112, og Forsyningstilsynet skal tage behørigt hensyn til rap-
porten, når tilsynet fastsætter eller godkender metoder for transmissions- og distributi-
onstariffer, jf. artikel 18, stk. 10. 

                                                        
12 Rapporten er tilgængelig på ACERs hjemmeside via dette link: ACER Report on D-Tariff Methodolo-

gies.pdf (europa.eu) 

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20D-Tariff%20Methodologies.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20D-Tariff%20Methodologies.pdf
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TRANSMISSIONSAFGIFTSFORORDNINGEN13 
 
Transmissionsafgiftsforordningen sætter et loft over de tariffer, som netoperatørerne 
anvender for adgang til transmissionssystemet. Det indebærer, at den gennemsnitlige 
årlige transmissionstarif, som producenterne skal betale i Danmark, skal ligge inden for 
intervallet 0-1,2 EUR/MWh. svarende til 0-0,9 øre/kWh.  
 

[…] 
Artikel 2. De afgifter, som netoperatørerne anvender for adgang til transmissionssystemet, skal 
være i overensstemmelse med retningslinjerne i bilagets del B.  
 
[…] 

 
Bilag  

 
[…]  
 
DEL B. Retningslinjer for en fælles fremgangsmåde for regulering af transmissionsafgifter 
 
[…] 

 
Nr. 2 De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler, er de samlede 
årlige transmissionsafgifter, der betales af producenterne, divideret med den samlede målte 
energi, som producenterne årligt tilfører en medlemsstats transmissionssystem. 
 
Transmissionsafgifterne i punkt 3 omfatter ikke: 
 
1) de afgifter, som producenterne betaler for fysiske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til 

systemet eller opgradering af forbindelsen 
 
2) de afgifter, producenterne betaler i forbindelse med hjælpefunktioner 
 
3) særlige afgifter for systemtab, som producenterne betaler. 
 
Nr. 3. […] De gennemsnitlige årlige transmissionsafgifter, som producenterne betaler i Danmark, 
Sverige og Finland, skal ligge inden for intervallet 0-1,2 EUR/MWh. […] 

 
Præambelbetragtning 10 til forordningen lyder  
 

Forskelle i de afgifter, som elproducenterne skal betale for adgang til transmissionssystemet, bør 
ikke underminere det indre marked. Derfor bør de gennemsnitlige afgifter for adgang til nettet i 
medlemsstaterne holdes inden for et interval, der sikrer, at fordelene ved samordning udnyttes 

 
I lovbemærkningerne til elforsyningsloven14 hedder det om transmissionsafgiftsforord-
ningen bl.a.:  
 

Loftet er ifølge transmissionsafgiftsforordningen sat til 1,2 EUR/MWh eller 0,9 øre/KWh for årlige 
transmissionsafgifter, som producenterne må pålægges. Fysiske aktiver, der er nødvendige for 
tilslutning til det kollektive elnet eksempelvis i form af et tilslutningsbidrag, er ikke omfattet af lof-
tet. Det samme gælder betalinger for hjælpefunktioner samt producenternes betaling for system-
tab.  
 

                                                        
13 Kommissionens forordning (EU) Nr. 838/2010 af 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen 

for kompensation mellem transmissionssystemoperatører og en fælles fremgangsmåde for regule-
ring af transmissionsafgifter 

14 2021/1 LSF 53 tilgængelig via dette link: 2021/1 LSF 53  

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202112L00053
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Ministeriet har for at få bekræftet denne vurdering af EU-reglerne kontaktet Europa-Kommissio-
nen.  
 
Dialogen med Kommissionen har bekræftet, at loftet på 1,2 EUR/MWh skal ses som et loft over 
tid. Det betyder, at set over et kalenderår må producenter ikke have betalt en højere indfødnings-
tarif end 1,2 EUR/MWh for adgangen til transmissionsnettet.  
 
Dette skal forstås i overensstemmelse med den fortolkning, som ACER har lagt til grund for deres 
vurdering af EU-medlemsstaternes overholdelse af transmissionsafgiftsforordningen, hvor der 
ses på det samlede provenu, transmissionsvirksomhederne opkræver fra producenterne på natio-
nal basis, og at den gennemsnitlige tarif skal holde sig under loftet.  
 
Loftet gælder alene for betalingen for adgang til transmissionsnettet, dvs. i Danmark er det alene 
transmissionssystemoperatøren Energinet, der skal holde sin indfødningstarif under loftet på 0,9 
øre/KWh.  
 
Denne forståelse er bekræftet af Europa-Kommissionen.  

 

LOV OM FREMME AF VEDVARENDE ENERGI15 
 
Visse anlæg pålægges ikke omkostninger ved indfødning af elektricitet i elnettet, jf. § 
52, stk. 2 i lov om fremme af vedvarende energi. 
 

§ 52, stk. 1. Energinet skal sælge elproduktion fra vindmøller omfattet af §§ 39 eller 41 og andre 
VE-elproduktionsanlæg omfattet af § 43 f, stk. 1, § 43 g, stk. 1, og § 47 på Nordpool og udbetale 
salgssummen til anlægsejeren. Energinet skal endvidere afholde de i § 27 c, stk. 4, 3. pkt., i lov 
om elforsyning nævnte omkostninger vedrørende ubalancer for elproduktionen. 
 
Stk. 2.Elproducenter omfattet af stk. 1 pålægges ikke omkostninger ved indfødning af elektricitet i 
elforsyningsnettet, som ikke påhviler vedkommende efter de hidtil gældende bestemmelser om 
aftagepligt 

NETTILSLUTNINGSBEKENDTGØRELSEN16 
 
Energinet er i forbindelse med tilslutninger af nye produktionsanlæg forpligtet til at an-
give et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de lavest samlede om-
kostninger efter nettilslutningsbekendtgørelsens § 3. 
 

§ 3, stk. 1. Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land, et solcelleanlæg, et bølge-
kraftanlæg, et vandkraftværk eller havvindmøller anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på 
det sted på det kollektive elforsyningsnet, hvor elektriciteten fra det nye anlæg kan aftages, jf. dog  
§ 4. Der kan tilsluttes både vindmølle, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværk til 
samme tilslutningspunkt. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Netvirksomheden skal 
anvise et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de laveste samlede omkostnin-
ger ved nettilslutning. 

 
Stk. 2.Et tilslutningspunkt ved en transformerstation anvises der, hvor kablet fra anlægget tilslut-
tes et felt i det kollektive elforsyningsnet. Feltet etableres som en del af det kollektive elforsy-
ningsnet. 

 
Stk. 3.Omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet ved nettilslut-
ning af en vindmølle på land, et solcelleanlæg, et bølgekraftanlæg, et vandkraftværk eller hav-
vindmøller, påhviler netvirksomheden. 

                                                        
15 Lov nr. 1791 af den 2. september 2021.  
16 Bekendtgørelse nr. 936 af 18. juni 2022 om om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, 
bølgekraftanlæg og vandkraftværker 
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Stk. 4.Ved tilslutning af et anlæg i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og for-
stærkning af stikledningen anlægsejeren. 

 
Stk. 5.Tilsluttes vindmøllen, solcelleanlægget, bølgekraftanlægget og vandkraftværket på trans-
missionsniveau, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden 

 
Energinet er forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller 
føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere 
fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsni-
veau.  
 

§ 4. Hvis det sted på det kollektive elforsyningsnet, som netvirksomheden anviser, jf. § 3, ligger 
længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau 
på mindst 50-60 kV, er netvirksomheden forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive el-
forsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger 
længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau 
på mindst 50-60 kV, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres vindmøller, solcellean-
læg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Til-
strækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Afstanden til den 
nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau på mindst 50-60 kV måles 
som afstanden mellem det punkt i anlægget og det punkt i den nærmeste eksisterende station på 
det relevante spændingsniveau på mindst 50-60 kV, som ligger nærmest. Netvirksomheden fast-
sætter spændingsniveauet. Netvirksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det 
spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning. 
 
Stk. 2. Tilsluttes vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværk på transmissions-
niveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden. 
 
Stk. 3. Energistyrelsen kan dispensere fra stk. 1 og 2, når anlægsejeren og net- eller transmissi-
onsvirksomheden er enige om, at der i stedet skal anvises et tilslutningspunkt efter § 3. 

 
Det fremgår af side 21 i høringsnotatet vedrørende det ovenfor omtalte lovforslag L53, 
der ligger til grund for lov nr. 2605 af 28. december 2021 om ændring af lov om elforsy-
ning og forskellige andre love17, at bestemmelsen i nettilslutningsbekendtgørelsen ikke 
er til hinder for Energinets opkrævning af supplerende tilslutningsbetaling. Det hedder 
således i høringsnotatet:  
 

Nettilslutningsbekendtgørelsens regler om den indledende omkostningsfordeling mellem anlægs-
ejer og net- eller transmissionsvirksomhed kan altså ikke tolkes som en forhindring for, at de kol-
lektive elforsyningsvirksomheders omkostninger relateret til tilslutning af VE-anlæg, kan dækkes 
af opstillerne over tariffer eller tilslutningsbidrag. Således udgør bekendtgørelsen ikke en barriere 
for, at de kollektive elforsyningsvirksomheder kan opkræve tilslutningsbidrag. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Energinet har anmeldt metoden for producentbetaling til Forsyningstilsynets godken-
delse efter elforsyningslovens § 73 a, hvorefter priser og betingelser for anvendelse af 
transmissions- og distributionsnettet, hvilket også omfatter tarifmetoder, fastsættes af 
de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt 
af Forsyningstilsynet.  
 

                                                        
17 L 53 - Bilag 1: Høringsnotat - elforsyningsloven mv (ft.dk) 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L53/bilag/1/2468011.pdf
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Forsyningstilsynet skal i sin vurdering af, om den anmeldte metode kan godkendes 
tage stilling til bl.a., om metoden vil føre til fastsættelse af tariffer (priser), der er i over-
ensstemmelse med elforsyningsloven og elmarkedsforordningens regler om prisfast-
sættelse. 
 
Som det fremgår af afsnittet Retsgrundlag ovenfor, indeholder begge regelgrundlag 
kriterier for tarifering. Det hedder i elforsyningslovens § 73, stk. 1, at kriterierne skal 
fortolkes ”i overensstemmelse med” kriterierne i elmarkedsforordningens artikel 18. 
Forsyningstilsynet har i sin tilkendegivelse af 25. marts 2022 om Green Power Den-
marks tariferingsmodel 3.0.18 vurderet sammenhængen mellem elforsyningslovens § 
73, stk. 1, og elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1. Der er taget afsæt i den om-
talte vurdering fra tilkendegivelsen af 25. april 2022 i det følgende. 
 
Forsyningstilsynet har ved vurderingen af den anmeldte metode lagt til grund, at for-
målet med metoden er et mere omkostningsægte tariferingsdesign gennem en ud-
møntning den ændring af elforsyningsloven19, som medførte en fjernelse af PSO-sy-
stemet, som indtil nu har friholdt producenter af vedvarende energi (VE) for at afholde 
de omkostninger, som de giver anledning til i forbindelse med deres nettilslutning. 
Samtidig indføres mulighed for geografisk differentiering af indfødningstariffer og tilslut-
ningsbidrag for elproduktion. Videre har tilsynet lagt til grund, at metoden skal kunne 
finde anvendelse pr. 1. januar 2023, dvs. samtidig med, at PSO-systemet fjernes. An-
læg, som påbegynder levering af energi til det kollektive elnet pr. 1. januar 2023 vil så-
ledes være omfattet af de regler om tilslutningsbetaling som er indeholdt i metoden. 

ELFORSYNINGSLOVEN 
 
I elforsyningsloven er der efter § 73, stk. 1, nogle grundlæggende krav til tariferingen. 
Således skal priserne være 1) omkostningsægte i forhold til hvilke omkostninger de 
enkelte køberkategorier giver anledning til, 2) rimelige, 3) objektive og 4) ikke-diskrimi-
nerende. 

ELMARKEDSFORORDNINGEN 
 
Efter artikel 18, stk. 1, i elmarkedsforordningen, skal tariffer (priser), der opkræves af 
netoperatører for adgang til nettet blandt andet 1) afspejle de faktiske omkostninger, 
for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs om-
kostninger 2) være gennemsigtige og 3) anvendes uden forskelsbehandling.  
 
Det følger videre af artikel 18, stk. 1, at den metode, der anvendes til at bestemme pri-
serne, 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 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 ag-

                                                        
18 Tilkendegivelsen er offentliggjort på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase og kan tilgås via dette 

Link . Sagen har j.nr. 21/01039. 
19 Lov nr. 2605 af 28. december 2021 om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love 

https://afg.forsyningstilsynet.dk/h/42c520c9-70bc-4643-93f3-3f63bb755d28/2a4d17fdea7b402fb33e6550704b06ac?showExact=true
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gregering og må ikke virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller delta-
gelse i fleksibelt elforbrug. Priser må ikke være afstandsrelaterede, dog med forbehold 
for stk. 3 om lokaliseringsbestemte prissignaler (se herom nedenfor).  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at bestemmelsen i elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 
1, bl.a. fastlægger et krav om, at tariferingen skal være omkostningsægte. Dette krite-
rie følger også af elforsyningslovens § 73, stk. 1, 1. pkt. På den baggrund finder Forsy-
ningstilsynet, at kravet om omkostningsægthed i elforsyningslovens § 73, stk. 1, 1. 
pkt., tillige er indeholdt i artikel 18, stk. 1, i elmarkedsforordningen. Forsyningstilsynet 
har herved blandt andet lagt vægt på, at det af artikel 18, stk. 1, fremgår, at tarifferne 
skal afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og struktu-
relt sammenlignelig netoperatørs omkostninger.  
 
Det fremgår videre af bestemmelsen i artikel 18, stk. 1, at tarifferne skal anvendes 
uden forskelsbehandling. Det er ikke defineret nærmere i forordningen, hvad der me-
nes hermed, men Forsyningstilsynet vurderer, at kriteriet om, at tarifferne skal anven-
des uden forskelsbehandling svarer til kriteriet om ikke-diskrimination i elforsyningslo-
vens § 73, stk. 1, 1. pkt. Videre fremgår det af artikel 18, stk. 1, at tarifferne skal være 
gennemsigtige.  
 
Det følger af elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 2, bl.a. at tarifmetoder skal af-
spejle transmissionssystemoperatørers faste omkostninger og tilvejebringe passende 
incitamenter til transmissionssystemoperatører på både kort og lang sigt for at øge ef-
fekten, herunder energieffektiviteten, fremme markedsintegrationen og forsyningssik-
kerheden, understøtte effektive investeringer, understøtte de dermed forbundne forsk-
ningsaktiviteter og lette innovationen i forbrugeres interesse inden for områder såsom 
digitalisering, fleksibilitetsydelser, og samkøringslinjer. Bestemmelsen er ikke vurderet 
særskilt i det følgende, men Forsyningstilsynet kan ikke finde holdepunkter for, at den 
anmeldte metode skulle være i strid med bestemmelsen. 
 
Efter artikel 18, stk. 3, skal størrelsen af producenttariffer eller slutkundetariffer eller 
begge, hvor det er hensigtsmæssigt, udsende lokaliseringsbestemte signaler på EU-
plan og tage hensyn til omfanget af nettab og kapacitetsbegrænsninger og investe-
ringsomkostninger for infrastrukturen. Forsyningstilsynets vurderer den anmeldte me-
todes overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 3, nedenfor un-
der overskriften Omkostningsægte standardtilslutningsbidrag samt under vurderingen 
af indfødningstariffens omkostningsægthed. 
 
Efter artikel 18, stk. 4, skal der ved fastsættelse af afgifterne for netadgang tages 
højde for betalinger og indtægter, der skyldes ordningen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører og de faktisk foretagne og modtagne betalinger samt 
betalinger forventet for fremtidige perioder, skønnet på baggrund af tidligere perioder. 
Bestemmelsen er ikke vurderet særskilt i det følgende, men Forsyningstilsynet kan 
ikke finde holdepunkter for, at Energinets anmeldelse skulle være i strid med bestem-
melsen. 
 
Efter artikel 18, stk. 6, lægges der ikke nogen særlig netafgift på individuelle transaktio-
ner med henblik på budområdeoverskridende handel af elektricitet. Som Forsyningstil-
synet forstår den anmeldte metode, pålægges der med metoden ikke nogen særlig 
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netafgift på individuelle transaktioner med henblik på budområdeoverskridende handel 
af elektricitet. På denne baggrund vurderer, tilsynet, at metoden er i overensstem-
melse med elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 6. 
 
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 producentens brug af 
distributionsnettet, og tariffen vil derfor afhænge af, hvor producenten er placeret i me-
todens kategoriseringer. Bestemmelsen bruges i det følgende ved vurderingen af 
transformerbidraget.  
 
I artikel 18, stk. 8, 1. pkt., er det fastsat, at distributionstarifmetoder skal give distributi-
onssystemoperatører incitamenter med henblik på den mest omkostningseffektive drift 
og udvikling af deres net. Det følger af bestemmelsens 2. pkt., at de regulerende myn-
digheder – i Danmark Forsyningstilsynet – til dette formål anerkender relevante om-
kostninger som berettigede, medtager disse omkostninger i distributionstariffer og kan 
indføre præstationsmål for at give distributionssystemoperatører incitamenter til at for-
øge deres nets effektivitet, herunder gennem energieffektivitet, fleksibilitet og udvikling 
af intelligente net og intelligente målersystemer. Forsyningstilsynets opgaver i den 
henseende sker som led i den økonomiske regulering af de kollektive netvirksomhe-
der, herunder Energinet20. På den baggrund er omkostningseffektivitet ikke vurderet 
særskilt i denne afgørelse. 
 
Efter elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 10, skal Forsyningstilsynet tage behørigt 
hensyn til ACERs rapport om bedste praksis for metoderne for transmissions- og distri-
butionstariffer, jf. artikel 18, stk. 9. I den seneste rapport har ACER udtalt en række 
hensyn, som kan være relevante i forhold til den her afgørelse.  

METODENS OVERENSTEMMELSE MED ELFORSYNINGSLOVENS § 73, STK. 
1, OG ELMARKEDSFORORDNINGENS ARTIKEL 18 
 
Forsyningstilsynet har vurderet metoden i forhold til de regler, der regulerer Energinets 
fastsættelse af priser for deres ydelser, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 1, samt artikel 
18 i elmarkedsforordningen.   
 
Som nævnt ovenfor i sagsfremstillingen består det anmeldte betalingsdesign af føl-
gende hovedelementer: 
 

- et standard-tilslutningsbidrag som består af et stations-tilslutningsbidrag, der 
er et standardiseret tilslutningsbidrag til dækning af gennemsnitlige tilslut-
ningsomkostninger i Energinets station og et standard-tilslutningsbidrag, der 

                                                        
20 Forsyningstilsynet har sendt fire udkast til bekendtgørelser om indtægtsrammer og reguleringsregn-
skaber for Energinet-koncernens monopolaktiviteter og myndighedsopgaver i høring på Høringsparta-
len med henblik på at kunne udstede bekendtgørelserne med en ikraftrræden den 1. januar 2023. Ud-
kastene kan tilgås via dette link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66934 
  
 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66934
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er et standardbidrag pr. MW efter tilslutningens størrelse til dækning af gen-
nemsnitlige omkostninger i det nære net.  
 

- Et transformer bidrag.  
 

- En løbende indfødningstarif,   
 

- En supplerende tilslutningsbetaling. 
 
På den baggrund vil vurderingen i de kommende afsnit omhandle hovedelementernes 
forenelighed med de tidligere omtalte kriterier om rimelighed, objektivitet, ikkediskrimi-
nation, omkostningsægthed og gennemsigtighed.  

STATIONS-TILSLUTNINGSBIDRAGET (STANDARD-TILSLUTNINGSBIDRAG) 
 
Stations-tilslutningsbidraget (standard-tilslutningsbidrag) er et standardiseret bidrag til 
dækning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets station. Bidraget gæl-
der anlæg tilsluttet i transmissionsnettet og gælder derfor ikke distributionstilsluttede 
anlæg. Der henvises nærmere til beskrivelsen af stationstilslutningsbidraget i gennem-
gangen af den anmeldte metode ovenfor.  

Rimelige og omkostningsægte kriterier 
 
Prisfastsættelsen skal ske efter rimelige kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte 
kundekategorier giver anledning til, jf. § 73, stk. 1, i elforsyningsloven.  
 
Det fremgår af metoden, at de omkostninger, der indgår i beregningen af stationstilslut-
ningsbidraget, er fastsat efter Energinets planlægningspriser, som udgør et priskatalog 
over enkeltkomponenter21.  Planlægningspriserne er fastlagt på baggrund af en kombi-
nation af prisoplysninger fra rammeaftaler for komponenter samt erfaringstal for de 
samlede projektomkostninger til tidligere lignende projekter.  
 
Energinet har oplyst over for Forsyningstilsynet, at der er planlægningspriser for alle 
de større enkeltkomponenter såsom felter, transformere, kabler og reaktorer for for-
skellige typiske størrelser og på de forskellige spændingsniveauer. På baggrund af 
planlægningspriserne kan Energinet opgøre de forventede gennemsnitlige faktiske 
omkostninger, der er forbundet med de enkelte komponenter. Tillige har Energinet op-
lyst, at planlægningspriserne er fastlagt på baggrund af en kombination af prisoplysnin-
ger fra rammeaftaler for komponenter samt erfaringstal for de samlede projektomkost-
ninger til tidligere lignende projekter. En rammeaftale er typisk en aftale indgået med et 
antal leverandører, der byder ind med en maksimumpris per komponent for en fastsat 
periode (typisk 2-3 år). Om disse planlægningspriser henvises nærmere gennemgan-
gen af stations-tilslutningsbidraget (standard-tilslutningsbidrag) ovenfor i sagsfremstil-
lingen. 
 

                                                        
21 Såsom felter, transformere, kabler og reaktorer for forskellige typer størrelser og på de forskellige 

spændingsniveauer. 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ENERGINETS METODE FOR PRODUCENTBETALING 
 

 
 

Side 33/46 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med behandlingen af den anmeldte metode modta-
get alle planlægningspriser, som danner grundlag for fastsættelsen af standard-tilslut-
ningsbidragene, og vurderer på den baggrund og på baggrund af de modtagne oplys-
ninger om, hvorledes Energinet fastsætter og løbende evaluerer planlægningspriserne, 
at planlægningspriserne er fastsat efter en metode, der er omkostningsægte.   
 
I forhold til princippet om omkostningsægte tarifering tager stationstilslutningsbidraget 
udgangspunkt i, at de produktionsanlæg, der tilsluttes i transmissionsnettet, lægger be-
slag på et såkaldt felt. Det vil sige, at der er tale om omkostninger, som er drevet af 
denne kategori af netbrugere. I metoden er der gjort rede for, at producenter betaler for 
den gennemsnitsomkostning, de hver især over tid giver anledning til, og at det sikrer, 
at den enkelte producents betaling ikke afhænger af, om kunden tilfældigvis udløser en 
markant forstærkning eller udbygning af nettet, som det så er andre kunder, der over 
tid får glæde af. 
 
Stationsbidraget fastsættes for det tidspunkt, hvor aftalen om nettilslutning indgås, og 
udgør derved den faktiske pris ved aftalens indgåelse og bidraget bliver derfor ikke 
korrigeret for under/overdækninger.  
 
Energinet har den 6. oktober 2022 oplyst over for Forsyningstilsynet, at det er kutyme 
for Energinet at forberede flere såkaldte felter i en netudbygningssituation, end der er 
producenter til (end hvad der er bestilt). Energinet peger på, at denne tilgang er  
omkostningsbesparende, fordi det koster penge at grave, gøre net klar mm. Det bliver 
derfor billigere for de fremtidige producenter at tilslutte sig, fordi omkostningerne i for-
bindelse med feltudbygningen bliver mindre ved at bygge flere felter ad gangen.  Der 
kan således gå flere år, fra netudbygningen sker, til at kravet om tilslutningsbetalingen 
forfalder for producenten.   
 
Forsyningstilsynet anfægter ikke, at den valgte tilgang medfører færre omkostninger 
som følge af stordriftsfordele. Det forhold, at Energinets omkostninger, som er forbun-
det med netudbygningen, uden indgået nettilslutningsaftale, bliver opkrævet over net-
tariffen rejser imidlertid flere spørgsmål i relation til, om tariffen opkræves efter de om-
kostninger, som den enkelte kundekategori giver anledning til, jf. elforsyningslovens § 
73, stk. 1. Dels om der er tale om en omkostning relateret til udbygning af produktion, 
som dækkes af forbrugerne, dels om forbrugerne løber en risiko, såfremt der ikke på et 
tidspunkt bliver tilsluttet en producent, og i forlængelse heraf om forbrugerne bliver til-
bagebetalt for den risiko, som de tilsyneladende bærer. 
 
Forsyningstilsynet har drøftet denne problemstilling på et møde den 16. november 
2022 og har noteret sig Energinets synspunkt omkring, at der vil være behov for at 
følge omkostningsstrømmene over en periode, idet man næppe fra år til år vil kunne 
fastslå, at forbrugere som kundekategori ikke afholder omkostninger, som vedrører 
producenter som kundekategori. 
 
Forsyningstilsynet finder, at disse spørgsmål danner grundlag for at opstille et vilkår for 
godkendelse af den anmeldte metode. Dette for at sikre, at Energinets metode er i 
overensstemmelse med det omtalte krav fastsat i elforsyningslovens § 73, stk. 1, og 
dermed, at forbrugere som kundekategori ikke afholder omkostninger, som vedrører 
producenter som kundekategori. Vilkåret består i, at Energinet posterer sine udgifter til 
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netudbygning, som afholdes over nettariffen, efter kundekategorier og sikrer, at de en-
kelte kundekategorier kun opkræves de omkostninger over nettariffen, som de hver 
især giver anledning til.  

Objektive kriterier 
 
Når det gælder stationstilslutningsbidraget, finder Forsyningstilsynet, at metoden inde-
holder en forudsigelighed i prisfastsættelsen på baggrund af identificerbare og målbare 
kriterier, som er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen i gennemgangen af den an-
meldte metode. Tilsynet har herved lagt vægt på, at Energinet anvender et standardtil-
slutningsbidrag, der efter tilsynets vurdering giver en forudsigelighed om priserne, 
samtidig med at det er både identificerbart og målbart, da prisen fastlægges ud fra det 
antal felter, som produktionsanlægget har behov for ved tilslutningen. 

Ikkediskriminerende kriterier 
 
Kravet om at afholde stationsbidraget kommer til at gælde alle produktionsanlæg, som  
tilsluttes i transmissionsnettet, og gælder derfor ikke distributionstilsluttede anlæg. For 
anlæg, der tilsluttes i distributionsnettet, vil der blive opkrævet et transformerbidrag, 
som vurderes nedenfor under Transformerbidrag. 
 
Stationstilslutningsbidraget differentieres ikke geografisk, da størrelsen af omkostnin-
gerne hertil ikke afhænger af anlæggets placering. 
 
På den ovennævnte baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at stationsbidrag er ikke-
diskriminerende i forhold til de anlæg, som vil blive tilsluttet transmissionsnettet i over-
ensstemmelse med metoden.  
 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at tidligere afholdte udbud, hvori der er taget stil-
ling til koncessionsvinders betaling for Energinets transmissionsnetomkostninger, 
ikke er omfattet af tilslutningsbetalingen i denne metode.  

Gennemsigtige kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at stationstilslutningssbidraget, dvs. producenternes beta-
ling for tilslutning i stationen, fremgår på en sådan måde, at det er gennemsigtigt for 
producenterne.  
 
Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i anmeldelsen er redegjort 
for bidragets sammensætning, hvori der ligeledes er anført beregningseksempler. End-
videre har tilsynet lagt vægt på, at stationsbidraget for det enkelte produktionsanlæg 
fastlægges på det tidspunkt, hvor en aftale om nettilslutning indgås.   
 
Forsyningstilsynet har endvidere lagt vægt på, at det følger af metoden, at Energinet 
vil informere producenten i løbet af processen forud for indgåelse af nettilslutningsafta-
len om de til enhver tid gældende tariffer. 
 
Tarifferne vil endvidere være offentligt tilgængelige på Energinets hjemmeside.  
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Særligt om transmissionsafgiftsforordningen 
 
I to af de høringssvar, som Forsyningstilsynet har modtaget, stilles der spørgsmålstegn 
ved, om tilslutningsbidraget er i overensstemmelse med transmissionsafgiftsforordnin-
gen, under henvisning til, at bidraget anvendes til at afholde udgifter, der ikke er er om-
fattet af den undtagelse, der er indeholdt i forordningens Del B, punkt 2, hvorefter visse 
typer af afgifter ikke er omfattet af det loft over transmissionsafgifterne, som er sat i for-
ordningen.  
 
Forsyningstilsynet henviser i den sammenhæng til Energinets bemærkninger til hø-
ringssvarene og til de der citerede lovbemærkninger. Det hedder således her, at fysi-
ske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindel-
sen, og at af lovbemærkningerne fremgår, at denne undtagelse fra loftet: inkluderer 
omkostninger forbundet med forstærkning af det bagvedliggende net, som er nødven-
dig i forbindelse med tilslutning.  
 
Videre peger Energinet på at deres tilslutningsbidrag er fastlagt, således at det er 
disse nødvendige omkostninger i forbindelse med tilslutningen, der dækkes via stati-
onsbidraget (eller transformerbidraget, hvis anlægget er distributionstilsluttet) og tilslut-
ningsbidraget til det nære transmissionsnet. Omkostninger til det bagvedliggende nære 
transmissionsnet er nødvendige for at sikre netkapacitet til altid at kunne bringe ener-
gien fra anlægget fra den tilsluttede station og videre ind i det kollektive net.  
 
Forsyningstilsynet peger endvidere på, at det i lovbemærkningerne anføres, at Kom-
missionen har bekræftet, at loftet på 1,2 EUR/MWh skal ses som et loft over tid. Det 
betyder, at set over et kalenderår må producenter ikke have betalt en højere indfød-
ningstarif end 1,2 EUR/MWh for adgangen til transmissionsnettet. 
 
Det forhold, at der netop er tale om et loft over tid taler efter Forsyningstilsynets vurde-
ring for, at transmissionsafgiftsforordningen er relevant i sammenhæng med indfød-
ningstariffen, hvad tilsynet har redegjort for nedenfor, snarere end i sammenhæng med 
standardtilslutningsbidraget.  

STANDARD-TILSLUTNINGSBIDRAG PR. MW EFTER TILSLUTNINGENS 
STØRRELSE (TILSLUTNINGSBIDRAG TIL DET NÆRE TRANSMISSIONSNET) 
 
Dette bidrag vedrører de omkostninger, som Energinet afholder til at sikre, at produkti-
onen kan transporteres fra tilslutningspunktet og videre ind i det kollektive net. Bidraget 
består af et standard-tilslutningsbidrag pr. MW efter tilslutningens størrelse (dvs. kapa-
citeten) til dækning af gennemsnitlige omkostninger i det nære transmissionsnet.  
 
Dette bidrag gælder alle anlæg og gælder derfor også anlæg tilsluttet i DSO-nettet 
(med en bagatelgrænse på 50 kW).  
 
For at beregne standard-tilslutningsbidraget har Energinet lagt vægt på at alle anlæg – 
både forbrugs- og produktionsanlæg – har hver deres egen nettilslutning. Energinet 
har peget på, at der derfor er behov for at skelne mellem, hvorvidt anlæggene er pla-
ceret i produktionsoverskudsområder eller forbrugsdominerede områder.  
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Der er redegjort nærmere herfor ovenfor i gennemgangen af den anmeldte metode 
ovenfor.  

Rimelige kriterier 
 
Energinet har i metoden gjort rede for, at producenter betaler for den gennemsnitsom-
kostning, de hver især over tid giver anledning til, og at det sikrer, at den enkelte pro-
ducents betaling ikke afhænger af, om kunden tilfældigvis udløser en markant for-
stærkning eller udbygning af nettet, som det så er andre kunder, der over tid får glæde 
af. 
 
Energinets redegørelse over, hvornår et produktionsanlæg er placeret i et produktions-
overskudsområde eller forbrugsdomineret område, samt redegørelsen over anvendel-
sen af standardafstanden forekommer derfor rimelig.  
 
Energinet beskriver i metoden, at en producent har mulighed for at tilslutte sit anlæg 
med et reduceret leveringsomfang. Producenten skal således alene betale for det leve-
ringsomfang, som aftales. Forsyningstilsynet finder dette som værende et rimeligt kri-
terium, da producenten alene skal betale de omkostninger, som denne giver anledning 
til efter aftale med Energinet.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at kriteriet om rimelighed er opfyldt. I øv-
rigt finder tilsynet ikke, at der er forhold, der giver anledning til en anden vurdering. 
Dette gælder således heller ikke det anførte i høringssvarene om betydning af ud-
landsforbindelserne, idet Forsyningstilsynet herom henviser til Energinets bemærknin-
gerne til høringssvarene, hvor Energinet påpeger rimeligheden i, at producenter i pro-
duktionsoverskudsområder betaler en højere tarif for brug af det bagvedliggende net, i 
og med at producenterne gennem nettet for adgang til at eksportere til andre budområ-
der end de danske, når prissignalet tilsiger det og den tilstrækkelige kapacitet på over-
førselsforbindelse er tilgængelig.  

Objektive kriterier 
 
Standardtilslutningsbidraget afhænger af, om tilslutningen sker i et produktions- eller et 
forbrugsdomineret område, dvs. i et produktionsdomineret område, hvor ny produkti-
onskapacitet i særlig grad vil bidrage til behovet for netudbygning, eller omvendt i for-
brugsdominerede områder, som der er et behov for at transportere energi frem til. De 
fastlagte geografiske områder tilpasses til den geografiske inddeling i postnumre. Hvis 
snittet mellem områder går gennem og deler et postnummerområde, kategoriseres 
dette som forbrugsdomineret område. 
 
Energinet har i metoden fastlagt en proces for, hvordan områderne klassificeres som 
produktions- eller forbrugsdominerede områder, hvor Energinet har taget udgangs-
punkt i produktions- og forbrugsforhold på stationsniveau, men aggregeret op til sam-
menhængende netområder for at tage hensyn til strukturelle flaksehalse i transmissi-
onsnettet og for at gøre opdelingen mindre følsomme over for ændringer i lokale for-
hold.  
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Et produktionsdomineret område er således i den anmeldte metode defineret som et 
sammenhængende netområde, hvor produktionen er større end årsforbruget, og hvor 
det sammenhængende netområde afgrænses af transmissionsnettets strukturelle flak-
sehalse.  
 
Energinet har i sine bemærkninger til de modtagne høringssvar forholdt sig til kritik-
punkter omkring den valgte geografiske differentiering og redegjort for, hvorfor den an-
meldte metode efter Energinets vurdering sikrer robusthed for de geografiske inddelin-
ger ved anvendelsen af sammenhængende geografiske områder.  
 
Energinet har i metoden beskrevet alternative modeller for geografisk opdeling og re-
degjort for, hvorfor Energinet ikke har fundet dem velegnede.  
 
Energinet har desuden i metoden fastlagt en proces for en vurdering hvert andet år af, 
om opdelingen i hhv. produktions- og forbrugsdominerende områder fortsat er retvi-
sende. Såfremt Energinet i den sammenhæng vurderer et behov for en ændring i om-
rådernes kategorisering som enten forbrugs- eller produktionsdomineret, vil Energinet 
anmelde en sådan ændring til Forsyningstilsynets godkendelse.  
 
Forsyningstilsynet finder på den ovennævnte baggrund, at Energinet på tilstrækkelig-
vis har godtgjort, at metoden gennem ved objektive kriterier fastlægger, om et område 
er enten forbrugs- eller produktionsdomineret.  
 
Forsyningstilsynet har noteret sig det anførte i metoden om, at Energinet vil anmelde 
mulige fremtidige ændringer i opdelingen til Forsyningstilsynets godkendelse og vil 
tage stilling til, om sådanne ændringer kan anvendes, hvis Energinet anmelder dem til 
Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.  

Ikkediskriminerende kriterier 
 
Prisfastsættelsen skal ske uden forskelsbehandling og efter ikke-diskriminerende krite-
rier for, hvilke omkostninger de enkelte kundekategorier giver anledning til, jf. artikel 
18, stk. 1, i elmarkedsforordningen og § 73, stk. 1, i elforsyningsloven. 
 
Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at ens kunder således kommer til at betale det 
samme. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriterierne for at opkræve standardtilslutningsbidrag for 
tilslutning af nye produktionsanlæg er ikke-diskriminerende. Forsyningstilsynet har her 
lagt vægt på, at der ved betalingen af standardstilslutningsbidraget sker en forskelsbe-
handling ved at producenterne i produktionsdominerede områder giver anledning til 
højere omkostninger end producenterne i forbrugsdominerede områder. Forskelsbe-
handlingen er efter tilsynets vurdering sagligt begrundet i metoden med henblik på at 
sikre en øget omkostningsægthed i tariferingen.  
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Omkostningsægte kriterier 
 
Som grundlag til at beregne de (forventede) gennemsnitlige omkostninger anvender 
Energinet en VE-pipeline, som Energinet løbende opdaterer og vedligeholder. Energi-
net har over for Forsyningstilsynet redegjort for indholdet og proceduren for opdatering 
af denne VE pipeline. Som Forsyningstilsynet forstår det, er denne VE pipline baseret 
på såvel offentlige kilder, faktiske ansøgninger samt direkte henvendelser fra aktører. 
Energinet redegør i metodenfor hvordan data indgår. Det er Forsyningstilsynets vurde-
ring at den anvendte metode sikrer et tilstrækkeligt solidt datagrundlag for beregnin-
gerne. 
 
I den anmeldte metode skelner Energinet mellem produktions- og forbrugsdominerede 
områder. Energinet redegør for, hvorfor de faktiske omkostninger til netudbygning af 
det nære net i hhv. produktions- og forbrugsdominerede adskiller sig, og derfor hvorfor 
det er omkostningsægte at lade en geografisk komponent indgå i metoden. 
Forsyningstilsynet finder, at Energinet med sin metodeanmeldelse i tilstrækkelig grad 
lader tarifferne afspejle de faktiske forventede gennemsnitslige omkostninger for tilslut-
ning af nye producenter. Tilsynet henviser herved til elmarkedsforordingens artikel 18, 
stk. 3, hvorefter størrelsen af producenttariffer eller slutkundetariffer eller begge skal, 
hvor det er hensigtsmæssigt, udsende lokaliseringsbestemte signaler på EU-plan og 
tage hensyn til omfanget af nettab og kapacitetsbegrænsninger og investeringsom-
kostninger for infrastrukturen. 
 

Gennemsigtige kriterier 
 
Energinet har udarbejdet et kapacitetskort over produktionsoverskudsområder og for-
brugsdomineret områder. De geografiske områder tilpasses postnumre. En producent 
kan dermed planlægge efter, om et anlæg placeres i et produktions- eller et forbrugs-
domineret område, hvorved vilkårene er gennemsigtige efter tilsynets vurdering.  
 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Energinet i metoden har beskrevet, hvad der 
gælder for aftaler om aftalt indfødningsomfang.  
 

TRANSFORMERBIDRAG 

Rimelige kriterier 
 
Transformerbidraget gælder for produktionsanlæg i distributionsnettet. I metoden er 
der gjort rede for, at producenter tilsluttet med et distributionstilsluttet anlæg betaler for 
den ekstra transformerkapacitet, anlægget giver anledning til under den enkelte sta-
tion. Bidraget skal således kun betales, hvis det er produktion, der er dimensioneret for 
transformerkapaciteten i stationen. Det er derfor balancen mellem forbrug og produk-
tion under den enkelte station, der er afgørende for betaling af transformerbidraget. 
Transformerbidraget bliver kun opkrævet i de stationer, som kategoriseres som væ-
rende røde geozoner i Green Power Denmarks definition af geozoner. 
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Tilsynet vurderer på den baggrund, at kriteriet om rimelighed er opfyldt. Det kan ikke 
føre til en ændret vurdering, at Energinet i deres metode har redegjort for, at metoden 
tager udgangspunkt i, at der er fysisk plads på stationen. Forsyningstilsynet har herved 
lagt vægt på, at det forekommer rimeligt, at den dimensionerende faktor for transfor-
merskapacitet i stationen er bestemt af produktionen.  

Objektive kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriteriet om objektivitet er opfyldt ved at det for produ-
centen er forudsigelighed om priserne, samtidig med at det er både identificerbart og 
målbart, da prisen fastlægges ud fra den kapacitet produktionsanlægget (producenten) 
ønsker indfødningsomfang til.  
 
Endvidere er der for transformerbidraget taget udgangspunkt i den geozoneopdeling, 
som netvirksomhederne fastlægger og offentliggør, hvorfor det også er objektivt kon-
staterbart, hvornår transformerbidraget ifalder. 

Ikkediskriminerende kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriteriet om ikke-diskrimination er opfyldt.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der sker en forskelsbehandling mellem DSO-tilslut-
tede anlæg, idet betalingen alene skal ske i en enkelt kategorisering af DSO-kunder 
”rød kundegruppe”. Forskelsbehandlingen er efter tilsynets vurdering sagligt begrun-
det, idet kunderne i ”rød kategori” giver anledning til højere omkostninger end DSO-
producenterne i ”gul” og ”grøn” kategori.  
 
Forsyningstilsynet har endvidere lagt vægt på, at ens kunder således kommer til at be-
tale det samme. 
 
Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at Energinet i deres metode fastsætter trans-
formerbidraget ud fra et samlet indfødningsomfang for distributionstilsluttede anlæg – 
også selvom disse måtte være tilsluttet med begrænset netadgang i distributionsnettet. 
Forsyningstilsynet finder således, at det ikke forekommer som et diskriminerende krite-
rie, at anlæg tilsluttet med begrænset netadgang skal betale for den fulde anlægskapa-
citet i forhold til beregning af transformerbidraget. Tilsynet har her lagt vægt på, at afta-
ler om begrænset netadgang alene vedrører tilslutningsbetaling og kapacitetsforhold i 
distributionsselskabets net, og lægger på baggrund af Energinets oplysninger til grund, 
at det ikke er teknisk muligt at håndtere indgåede aftaler herom, hvorfor Energinet i de-
res net ikke kan skelne mellem om hele, en del af eller intet af indfødningsomfanget er 
med begrænset netadgang ift. distributionsnettet. 

Gennemsigtige kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at transformerbidraget, fremgår på en sådan måde, at det 
er gennemsigtigt for producenterne. Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt 
på, at der i metoden er redegjort for bidragets sammensætning, hvori der ligeledes er 
anført beregningseksempler. Endvidere har tilsynet lagt vægt på, at bidraget for det 
enkelte produktionsanlæg fastlægges på det tidspunkt, hvor aftale om nettilslutning 
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indgås.  Energinet vil informere producenten i løbet af processen forud for indgåelse af 
nettilslutningsaftalen om de til enhver tid gældende tariffer, ligesom disse vil være of-
fentligt tilgængelige på Energinets hjemmeside. På den måde sikre dette gennemsig-
tighed af prisen over for producenten.   
 
Endelig vurderer Forsyningstilsynet, at det er gennemsigtigt, at Energinet anvender 
Green Power Danmarks kort over geozoner til illustration af, hvilke stationer, der er ka-
tegoriseret som værende stationer med behov for ekstra transformerkapacitet.  
 
Omkostningsægte kriterier  
 
Energinet har i metoden redegjort for, at der er behov for udbygning af transformerka-
pacitet i de stationer, hvor produktion er dimensionerende for transformerkapaciteten. 
Der er derfor ikke tale om et bidrag, som bliver pålagt i en station, hvor der ikke er be-
hov for udbygning.  
 
Som der er redegjort nærmere for ovenfor i sagsfremstillingen har Energinet ved fast-
læggelsen af transformerbidraget baseret sig på den geozoneinddeling, der er inde-
holdt i Green Power Denmarks branchevejledning om producentbetaling, som Forsy-
ningstilsynet har taget til efterretning den 24. juni 2022. Dog med den forskel, at der i 
Green Power Denmarks branchevejledning anvendes tre geozoner i modellen for pro-
ducentbetaling; rød (produktionsdomineret), gul (blandet område) og grøn (forbrugsdo-
mineret), mens Energinet kun vil opkræve transformerbidrag for de stationer, som lig-
ger i den røde geozone i Green Power Denmarks branchevejledning for producentbe-
taling, da der i gul og grøn zone ikke skal allokeres ekstra transformerkapacitet til ny 
produktion. Denne afvigelse fra Green Power Denmarks model forekommer efter tilsy-
nets vurdering saglig, da der netop ikke er behov for ekstra transformerkapacitet og 
dermed ekstra omkostninger i de gule og grønne zoner.   
 
I forhold til princippet om omkostningsægte tarifering vurderer Forsyningstilsynet tillige, 
at dette kriterie er opfyldt ved opkrævning af transformerbidrag hos de enkelte produ-
center med DSO-tilsluttede anlæg. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at til-
slutningsbidraget fra DSO-tilsluttede anlæg (transformerbidraget) tager udgangspunkt 
i, at de anlæg ved deres tilslutning driver omkostninger til forstærkninger i det bagved-
liggende nære net i transmissionsnet, samt afstedkommer et potentielt udbygningsbe-
hov i Energinets stationer.  Det er disse omkostninger, som dækkes af transformerbi-
draget. Det vil sige, at der er tale om omkostninger, som drives af denne kategori af 
netbrugere samt opkræves af disse.  
 
Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at flere interessenter i deres høringssvar har 
angivet, at transformerbidraget er fastsat urimeligt højt. Interessenterne har i deres hø-
ringssvar ikke har udtrykt at metoden var fejlagtigt, men alene påpeget manglende 
gennemsigtighed om prisniveau, og at bidraget derfor ikke skal indføres samtidig med 
de øvrige elementer i metoden. Forsyningstilsynet finder, at Energinet i metoden har 
redegjort for, hvorledes bidraget fastsættes og for, hvordan Energinet årligt vil opda-
tere bidraget på linje med de øvrige tariffer.    
 
Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at bestride, at det er omkostningsægte, at 
transformerbidraget bliver beregnet på baggrund af det samlede indfødningsomfang 
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for DSO-anlæg – uanset af om det er tilsluttet med begrænset netadgang eller fuld net-
adgang i forhold til distributionsnettet.  
  

LØBENDE INDFØDNINGSTARIF 
 
I metoden dækker indfødningstarifferne over de netomkostninger, som Energinet har til 
at løse transportopgaven i det dybe net. Der er tale om tre typer af omkostninger, her-
under opretholdelse af det eksisterende net, drift af transmissionsnettet og øvrige om-
kostninger.  
 
Rimelige kriterier 
 
Forsyningstilsynet har ved vurderingen af rimeligheden af indfødningstarifferne lagt 
vægt på, at alle producenter skal betale indfødningstariffer, medmindre producenten 
specifikt er fritaget efter § 52, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, hvorefter 
mindre elproducenter ikke kan pålægges omkostninger ved indfødning.  
 
Prisen er differentieret, idet prisen udgør 0,3 øre/kWh i forbrugsdominerede områder 
og 0,9 øre /kWh i produktionsoverskuds områder. Tilsynet finder en sådan differentie-
ring rimelig, fordi transportopgaven i produktionsoverskudsområderne giver anledning 
til forhøjede omkostninger, og det derfor rimeligt, at de producenterne, som er placeret 
der, betaler en del af den omkostning, som de selv giver anledning til.  

Objektive kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at indfødningstarifferne er fastsat efter objektive konstater-
bare kriterier. Producenterne skal betale indfødningstariffer efter deres respektive pla-
cering i forbrugsdominerede- eller produktionsoverskuds områder. Der er således en 
forudsigelighed i prisfastsættelsen heraf. 

Ikkediskriminerende kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriterierne for at opkræve indfødningstariffer er ikke-dis-
kriminerende. Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at indfødningstarif-
fer opkræves fra alle producenter, der føder energi ind på nettet, medmindre produ-
centen er undtaget fra indfødningstarif, jf. § 52, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende 
energi, hvorefter visse mindre VE-producenter ikke kan pålægges omkostninger ved 
indfødning.  
 
Forsyningstilsynet har videre lagt vægt på, at producenter klassificeres i forhold til de-
res tilslutningspunkt, altså om anlægget er placeret i produktionsoverskudsområder el-
ler forbrugsdominerede områder. Således er indfødningstariffer afhængig af, hvilket 
område producenten er beliggende i. Derfor vil ens producenter, der er beliggende i 
samme område, betale det samme. 
 
 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ENERGINETS METODE FOR PRODUCENTBETALING 
 

 
 

Side 42/46 

Gennemsigtige kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de indfødningstariffer, som Energinet vil opkræve, er 
baseret på gennemsigtige vilkår. 
 
Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i anmeldelsen er gjort rede 
for, hvordan den enkelte producent betaler indfødningstariffer afhængig af om produ-
centen er tilsluttet i forbrugsdominerede områder og produktionsoverskuds områder.  
 
Omkostningsægte kriterier 
 
Ovenfor under gennemgangen af metoden har Forsyningstilsynet redegjort for Energi-
nets besvarelse af tilsynets opklarende spørgsmål med hensyn til fastsættelse af ind-
fødningstariffen under hensyntagen til transmissionsafgiftsforordningens 2, jf. Del B, 
punkt 1-3.  
 
Forsyningstilsynet forstår Energinets svar således, at loftet i transmissionsafgiftsforord-
ningen indebærer, at Energinet ikke har kunne indregne alle omkostninger, som Ener-
ginet ville have kunnet opkræve ved en mere omkostningsægte fastsættelse af indfød-
ningstariffen.  
 
Forsyningstilsynet forstår tilsvarende forordningen således, at den sætter et loft for 
størrelsen af indfødningstariffen i den anmeldte metode, selvom en højere omkost-
ningstarif kunne have været mere omkostningsægte. Tilsynet henviser i den forbin-
delse til præambeltragtning 10 til forordningen, hvor der peges på, at forskelle i de af-
gifter, som elproducenterne skal betale for adgang til transmissionssystemet ikke bør 
underminere det indre marked, hvorfor de gennemsnitlige afgifter for adgang til nettet i 
medlemsstaterne holdes inden for et interval, der sikrer, at fordelene ved samordning 
udnyttes. 
 
Energinet kommer i sin besvarelse af 3. november 2022 også ind på baggrunden for, 
at nettab ikke indgår som nogen af betalingselementerne i den anmeldte metode. 
Energinet har oplyst, at en særskilt tarifering af nettab som en del af producentbetalin-
gen ville forudsætte en selvstændig analyse, som Energinet ikke har foretaget. Forsy-
ningstilsynet vil ikke afvise, at en sådan analyse vil kunne være omfattende, og at 
Energinet derfor ikke har kunne lade en sådan analyse ligge til grund for den metode, 
som Energinet har anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse med henblik på, at 
Energinet kan tage metoden i anvendelse pr. 1. januar 2023.  
 
Forsyningstilsynet vurderer imidlertid, at en sådan analyse vil kunne indgå i en evalue-
ring af, om metoden for producentbetalingen vil kunne blive mere omkostningsægte. 
Der henvises i forlængelse heraf til afsnittet Varigheden af perioden for metodens an-
vendelse og vilkår for metodens godkendelse nedenfor.    
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SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBETALING 

Rimelige kriterier 
 
Den supplerende tilslutningsbetaling opkræves, når en producent fravælger det af 
Energinets anviste tilslutningspunkt, som samlet giver de lavest omkostninger. Produ-
centen kan vælge at tilslutte sig med en dispensationsløsning eller ved, at Energinet 
fremfører nyt net22.  
 
Det forekommer for Forsyningstilsynet rimeligt, at de producenter, som giver direkte 
anledning til netforstærkning betaler for den omkostning, som dette medfører. Som an-
ført ovenfor i afsnittet retsgrundlag, fremgår af høringsnotatet vedrørende det ovenfor 
omtalte lovforslag L53, der ligger til grund for lov nr. 2605 af 28. december 2021 om 
ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love23, at bestemmelsen i nettilslut-
ningsbekendtgørelsen ikke er til hinder for Energinets opkrævning af supplerende til-
slutningsbetaling.  
 
I den anmeldte metode har Energinet valgt at denne omkostning skal dækkes som et 
supplerende bidrag, som producenterne der giver anledning til omkostningerne, skal 
betale. Energinet har i metoden redegjort for baggrunden for beregningen af den sup-
plerende tilslutningsbetaling.   
 
Til det anførte i høringssvarene om en uhensigtsmæssighed ved, at metoden for fast-
sættelse af det supplerende tilslutningsbidrag ikke er koordineret med Green Power 
Denmarks metode for netselskaber og nettilslutning på distributionsniveau bemærker 
forsyningstilsynet, at en sådan forskel kan bero på de iboende forskelle mellem tilsut-
ning på distributionsniveau i forhold til tilslutning på transmissionsniveau.  

Objektive kriterier 
 
Forsyningstilsynet finder, at Energinet i metoden opstiller en række objektive - om end 
komplekse - kriterier for, hvornår Energinet opkræver den supplerende tilslutningsbeta-
ling. 
 
Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at afvise disse kriterier som ikke-objektive.  

Ikkediskriminerende kriterier 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kriterierne for at opkræve den supplerende tilslutnings-
betaling er ikke-diskriminerende. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at betalin-
gen gælder for alle, der fravælger Energinets anviste tilslutningspunkt, som samlet gi-
ver de lavest omkostninger.  
 
Green Power Denmark henviser i sit høringssvar til, at Energinet efter nettilslutnings-
bekendtgørelsens § 4, stk. 1, er forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive el-

                                                        
22 Se yderligere beskrevet under afsnittet ”betalingsdesign”. 
23 L 53 - Bilag 1: Høringsnotat - elforsyningsloven mv (ft.dk) 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L53/bilag/1/2468011.pdf
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forsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt for der-
ved at sikre en åben og lige adgang til det kollektive elforsyningsnet på samme måde 
som til energinets øvrige transmissionsnet. Videre anfører Green Power Denmark, at 
de vil udgøre forskelsbehandling at pålægge et enkelt projekt etableringsomkostnin-
gerne.   
 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at den forpligtelse for energinet til at forstærke el-
forsyningsnettet eller føre nettet frem til at tilslutningspunkt, som er fastsat i bekendt-
gørelsens § 4., stk., 1, modificeres i samme bestemmelse, derved at det anføres, at et 
sådant punkt ikke skal ligge længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende 
station på det relevante spændingsniveau på mindst 50-60 kV, når der er tilstrækkelig 
sikkerhed for, at der opføres vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraft-
værker med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW.   

Gennemsigtige kriterier 
 
Efter Forsyningstilsynets vurdering er vilkårene for betalingen gennemsigtige ud fra 
den beskrivelse, der er indeholdt i metoden.  

Omkostningsægte kriterier  
 
Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at anfægte omkostningsægtheden i fastsæt-
telsen af tilslutningsbidraget.  Tilsynet henviser herved særligt til det anførte om de ri-
melige kriterier for fastsættelsen af bidraget. 

VARIGHEDEN AF PERIODEN FOR METODENS ANVENDELSE OG VILKÅR 
FOR METODENS GODKENDELSE  
 
Energinet anfører i metoden, at de planlægger at evaluere senest tre år efter, at den 
finder anvendelse fra, dvs. senest den 1. januar 2026. Evalueringen skal ifølge Energi-
net skal tjene til at, Energinet kan vurdere, om der er behov for justeringer i metoden 
og dermed sikre omkostningsægtheden og gennemsigtigheden af den anmeldte me-
tode, som repræsenterer en væsentlig ændring af betalingsforholdene for elproducen-
ter i Danmark. 
 
Hertil kommer, at Energinet har udviklet metoden uden at have overvejet en særskilt 
tarifering af nettab som en del af producentbetalingen, idet dette ville forudsætte en 
selvstændig analyse, som Energinet ikke har foretaget. Forsyningstilsynet vil anse en 
særskilt analyse af muligheden for en særskilt tarifering af nettab som relevant i en så-
dan evaluering af, om metoden for producentbetalingen vil kunne blive mere omkost-
ningsægte.   
 
Forsyningstilsynet vil indlede en dialog med Energinet i løbet af 2023 for nærmere at 
drøfte elementerne i evalueringen.  
 
Energinets indførelse af producentbetaling på er en væsentlig ændring på tarifområ-
det, ligesom det har været det med den producentbetaling på distributionsniveau, som 
er indeholdt i Green Power Denmarks branchevejledning derom, som tilsynet tog til ef-
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terretning den 24. juni 2022 for en periode frem til senest udgangen af 2026. Forsy-
ningstilsynet lagde ved denne tidsbegrænsning vægt på en række usikkerheder i bran-
chevejledningen, ikke mindst med hensyn til omkostningsægtheden. 
 
Også Energinets metode rummer – i sagens natur – en række usikkerheder, særligt 
når det gælder metodens omkostningsægthed, og dermed med metodens overens-
stemmelse med elforsyningslovens § 73, stk. 1, og elmarkedsforordningens artikel 18, 
hvad der er redegjort nærmere ovenfor.  
 
Forsyningstilsynet har noteret sig Energinets synspunkt om at, at stabilitet i producen-
ternes rammevilkår tilsiger, at metoden har en varighed på mindst fem år. 
 
For at tage hånd om de omtalte usikkerheder, særligt når det gælder metodens om-
kostningsægthed, og under inddragelse af de omtalte hensyn til stabilitet i producen-
ternes rammevilkår finder tilsynet grundlag for at tidsbegrænse godkendelsen af meto-
den for en periode på fem år fra den kan finde anvendelse fra, dvs. indtil udgangen af 
2027.  
 
En femårig periode følger anbefalingerne i ACERs bedste praksis på tarifområdet, hvor 
det hedder, at tarifmetoder bør have en varighed på mindst fire år. Endvidere vurderes 
en femårig periode at være tilstrækkelig til, at 1) Energinet kan gennemføre den oven-
nævnte evaluering og på den baggrund anmelde en metode for producentbetaling for 
perioden efter 2027 – som en videreførelse af den metode, der godkendes med denne 
metode eller med justeringer, og at 2) Forsyningstilsynet efter elforsyningslovens § 73 
a, stk. 1, kan træffe afgørelse om godkendelse af en metode for producentbetaling, 
som kan finde anvendelse for perioden efter 2027.  
 
Forsyningstilsynet stiller som et vilkår for godkendelsen af metoden, at Energinet fra 
tidspunktet for, hvornår metoden anvendes fra, dvs. forventeligt fra den 1. januar 2023, 
posterer sine udgifter til netudbygning, som afholdes over nettariffen, efter kundekate-
gorier med henblik på at sikre, at de enkelte kundekategorier kun opkræves de om-
kostninger over nettariffen, som de hver især giver anledning til.  

 

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase 
(https://afg.forsyningstilsynet.dk/) jf. elforsyningslovens § 78 b 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 
elforsyningsloven. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at 
Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 
 
Klagen indgives til: 
 
Energiklagenævnet  
Nævnenes Hus  
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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 Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Smidt  
Direktør  
 
 

http://www.ekn.dk/
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