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AFGØRELSE | GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF 

TARIFFER 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Viborg A/S (herefter Energi 

Viborg) anmeldelse af metode for fastsættelse af tariffer, jf. mail af 24. november 

2015 samt efterfølgende korrespondance. 

 

Ifølge Energi Viborgs ansøgning, det vedlagte ansøgningsskema og mail af den 

13. juni 2016 anmelder Energi Viborg, at metoden for fastsættelsen af tariffer føl-

ger metoden i Dansk Energis branchevejledning Tarifmodel 2.0, med en afvigelse. 

 

AFGØRELSE 

På baggrund af nedenstående vurdering godkender Sekretariatet for Energitilsynet 

Energi Viborg A/S metode for fastsættelse af tariffer, idet metoden følger Tarif-

model 2.0, dog med den afvigelse som fremgår nedenfor af vurderingen, jf. § 1, 

stk. 1 og § 4, i metodebekendtgørelsen. 

Dog godkendes metoden for følgende kundekategoriseringer ikke: 

 

 Kunder tilsluttet i 10/0,4 kV transformerstation kan ikke kategoriseres som B-

høj  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i nærværende afgørelse alene forholdt sig til 

reglerne i elforsyningsloven, og de der til knyttede bestemmelser.  

 

SAGSFREMSTILLING 

Energi Viborg har den 24. november 2015 indsendt ansøgning om ændret metode 

for tarifering.  

 

Sekretariatet har ved mails af 26. februar 2016 og 14. april 2016 fremsendt 

spørgsmål til virksomhedens afvigelser. 

 

Energi Viborg har ved mail af 13. juni 2016 svaret på sekretariatets mails. 
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HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 7. juli 2016 sendt afgørelsen i høring hos 

Energi Viborg med en 4-ugers høringsfrist til den 5. august 2016. 

 

Energi Viborg har ikke afgivet høringssvar.  

 

Sekretariatet gjorde i forbindelse med høringen opmærksom på, at: ”Såfremt Se-

kretariatet for Energitilsynet ikke har modtaget Energi Viborgs høringssvar inden 

for fristen, træffes der afgørelse på det foreliggende grundlag.” 

VURDERING 

Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsy-

nets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, og Energitilsynets god-

kendelse heraf er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af disse, jf. 

metodebekendtgørelsen § 1, stk. 2. 

 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan 

basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter 

imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i branchevejled-

ningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt redegør for 

eventuelle afvigelser fra standarden. 

 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af den 23. juni 2015 taget Dansk Energis 

Tarifmodel 2.0, der er en branchevejledning, til efterretning i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b. 

  

Energi Viborg angiver i deres ansøgning, at den anmeldte tarifberegningsmetode 

for fastsættelse af tariffer følger branchemodel Tarifmodel 2.0 med en afvigelse. 

Afvigelsen består i en tilpasning af kundekategorierne. Dette ifølge Energi Viborg 

for at tariferingen afspejler de faktiske forhold hos virksomheden. Energi Viborg 

beskriver afvigelsen i mail af 13. juni 2016 således: 

 
"Definition af kundegrupper fra 1. april 2016  

B-høj forbruger (timeafregnede):  

Forudsætninger  

Tariffen gælder for forbrugere, som er målt på 10 kV højspændingsnettet og tilsluttet i en 10/0,4 

kV transformerstationen – enten på højspænding eller lavspænding  

 

B-lav forbrugere (timeafregnede) (mindre ændring i forhold til Dansk Energi Standard):  

Forudsætninger:  

Tariffen gælder for forbrugere med et årsforbrug på over 200.000 kWh pr. aftagepunkt og som er 

målt og tilsluttet lavspændingsnettet.  

Er forbrugeren én gang afregnet som B-lav forbruger, forbliver forbrugeren som B-lav forbruger 

uanset de efterfølgende års forbrug.  

 

C-timeafregnede forbrugere:  

Forudsætninger:  

Tariffen gælder for forbrugere tilsluttet lavspændingsnettet med et årsforbrug mellem 100.000 

kWh og 200.000 kWh pr. aftagepunkt.  

 

C-skabelonafregnede forbrugere  

C-skabelonafregnede forbrugere overgår i henhold til markedsreglerne fra den 1. juli 2016 til 

flexafregning efter nærmere aftale med Energinet.dk  
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Forudsætninger:  

Tariffen gælder for forbrugere med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh pr. aftagepunkt."  

 

Vi har valgt at lade forbrugets størrelse afgrænse skelnen mellem C-timeafregnede forbrugere og 

B-lav, idet kunder med et årsforbrug over 200.000 kWh defineres som B-lav, under (100.000 - 

200.000) som C-timeafregnede.  

I henhold til tariferingsmodellen skulle denne skelnen faktisk ske alene på baggrund af tilslut-

ningspunktet, hvilket for flere kunder i disse kategorier er meget tilfældigt. Et eksempel:  

 

En kunde på den ene side af en vej, nemlig den side af vejen, hvor transformerstationen ligger, 

bliver tilsluttet direkte i transformeren, da det er mest praktisk = B-lav kunde.  

Kunden på den anden side af vejen bliver pga. ca. 20 m afstand tilsluttet på 0,4 kV nettet og bli-

ver dermed en C-timeafregnet kunde, med en højere takst til følge.  

Idet vi har den opfattelse, at disse to kunder skal behandles ens, har vi efter den 1/4 2016 har 

fastholdt, at disse kunder er i samme kategori. 

 

Sekretariatet har på baggrund af Energi Viborgs beskrivelse ovenfor summeret 

kundekategorierne således, samt vurderet hvornår der er tale om en afvigelse fra 

principperne i Tarifmodel 2.0: 

 

1. Kunder tilsluttet på 10 kV niveau kategoriseres som B-høj. Dette er ikke en 

afvigelse, jf. Tarifmodel 2.0. 

2. Kunder tilsluttet i en 10/0,4 kV transformerstation kategoriseres som B-høj, 

hvilket er en afvigelse fra Tarifmodel 2.0, hvor de kategoriseres som B-lav 

3. Kunder tilsluttet på 0,4 kV niveau med et årsforbrug over 200.000 kWh i et år 

kategoriseres som B-lav, hvilket er en afvigelse fra Tarifmodel 2.0 hvor de ka-

tegoriseres som C. Yderligere oplyser Energi Viborg at disse kunder bevarer 

denne kundekategori fremadrettet uanset forbrug 

4. Kunder med et elaftag mellem 100.000 og 200.000 kWh kategoriseres som 

timeafregnet C kunde. Dette er ikke en afvigelse, men det bemærkes at græn-

serne for forbrug ikke sættes i Tarifmodel 2.0 

5. Kunder med et elaftag under 100.000 kWh kategoriseres som skabelonafreg-

net C kunde. Dette er ikke en afvigelse, men det bemærkes at grænserne for 

forbrug ikke sættes i Tarifmodel 2.0 

 

Ad 1-2: Vurdering af kunder på B-høj niveau 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at kunder tilsluttet i 10 kV nettet ifølge 

principperne i Tarifmodel 2.0 kategoriseres som B-høj kunde. Energi Viborgs 

kategorisering af disse kunder følger dermed Tarifmodel 2.0.  

 

Kunder tilsluttet i en 10/0,4 kV transformerstation kategoriseres ifølge principper-

ne i Tarifmodel 2.0 som B-lav kunder. Der er således tale om en afvigelse for nær-

værende. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at Energi Viborg i deres anmeldelse, 

eller som svar på mails af 26. februar og 14, april 2016, hvor sekretariatet bad om 

yderligere begrundelse for afvigelsen, har givet en tilstrækkelig begrundelse for 

afvigelsen herunder redegjort for de faktiske forhold, der begrunder en afvigelse. 

Energi Viborg anfører i svar af 13. juni 2016 blot den samme beskrivelse som 

fremgik af virksomhedens anmeldelse, jf. citatet ovenfor.  
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Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at den del af kundekategorise-

ringen der angår kunder tilsluttet i en 10/0,4 kV transformerstation, ikke er til-

strækkelig begrundet, hvorfor det ikke kan godkendes at afvige fra principperne i 

Tarifmodel 2.0 for denne kundekategori.  

 

Ad 3: Vurdering af kunder på B-lav niveau 

Energi Viborg har anmeldt, at de ønsker at tarifere kunder tilsluttet på 0,4 kV ni-

veau med et aftag over 200.000 kWh pr. år som B-lav kunder. Dette er efter sekre-

tariatets vurdering en afvigelse fra principperne i Tarifmodel 2.0, idet kunder til-

sluttet i 0,4 kV nettet kategoriseres som C kunder, og at der for disse kunder ikke 

er en øvre grænse for hvornår denne kategorisering skal ændres. 

 

Energi Viborg har begrundet afvigelsen med, at: 

 
”En kunde på den ene side af en vej, nemlig den side af vejen, hvor transformerstationen ligger, 

bliver tilsluttet direkte i transformeren, da det er mest praktisk = B-lav kunde.  

Kunden på den anden side af vejen bliver pga. ca. 20 m afstand tilsluttet på 0,4 kV nettet og bli-

ver dermed en C-timeafregnet kunde, med en højere takst til følge.  

Idet vi har den opfattelse, at disse to kunder skal behandles ens, har vi efter den 1/4 2016 har 

fastholdt, at disse kunder er i samme kategori.” 

 

Idet aftaget som regel er et afgørende element i forhold til, hvor kunderne typisk 

bliver nettilsluttet, vurderer sekretariatet, at ovennævnte metode til kategorisering 

af B kunder ikke er urimelig. Det er således ikke urimeligt at antage, at kunder 

med et elaftag på over 200.000 kWh mest effektivt burde være tilsluttet i en 10/0,4 

kV transformerstation, men at dette grundet faktiske forhold og af andre økonomi-

ske hensyn ikke altid er tilfældet. 

 

Under henvisning til Elforsyningslovens § 73, der finder, at prisfastsættelsen skal 

ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, vurderer Sekreta-

riatet for Energitilsynet, at det ikke er rimeligt og ikke overholder kravet om ikke-

diskrimination, at kunder på 0,4 kV niveau, der en gang er kategoriseret som B-lav 

kunde ved den ansøgte afvigelse med et forbrug over 200.000 kWh, ”forbliver 

forbrugeren som B-lav forbruger uanset de efterfølgende års forbrug” jf. Energi 

Viborgs Ansøgning. 

 

Sekretariatet vurderer, at såfremt Energi Viborg med formuleringen ”forbliver 

forbrugeren som B-lav forbruger uanset de efterfølgende års forbrug” fra virksom-

hedens mail af 13. juni 2016 har til hensigt at sikre kunder mod årligt at skulle 

ændre afregningsgruppe, vil det være rimeligt og ikke-diskriminerende, hvis: 

 

 En kunde der et år har haft et forbrug over 200.000 kWh, og som ikke i 3 på 

hinanden efterfølgende år har haft et forbrug under 200.000 kWh, og 

 Hvor tilslutningspunktet skyldes, at det ikke var økonomisk hensigtsmæssigt 

at trække en forbindelse til 10/0,4 kV station som for eller tilsvarende kunder 

 

- kan kategoriseres som B-lav kunder. 
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Sekretariatet lægger til grund for afgørelsen at Energi Viborgs hensigt med afvi-

gelsen er som fremgår af sekretariatets antagelser ovenfor, og at Energi Viborg 

derfor ønsker at tilpasse deres ansøgning i overensstemmelse med ovenstående.  

 

Ad 4 og 5: Vurdering for kunder på C niveau 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energi Viborgs beskrivelse for C-

kunder ikke er en afvigelse fra principperne i Tarifmodel 2.0, hvor alle kunder 

tilsluttet i lavspændingsnettet kan afregnes enten som skabelonkunde eller timeaf-

regnet. Sekretariatet bemærker, at der dermed ikke er tale om en afvigelse fra prin-

cipperne i Tarifmodel 2.0. 

 

Sekretariatet bemærker, at den af Energi Viborg fremsatte grænse på 100.000 kWh 

fremgår af bemærkningerne til § 72 i Lov om elforsyning nr. 494 af 9. juni 2004. 

 

Det, at der sættes en grænse for, hvornår kunden overgår til at være B-lav kunde, 

er efter sekretariatets vurdering en afvigelse. Denne er vurderet under afsnit Ad 3 

ovenfor og videre i sammenfatningen nedenfor.  

 

Sammenfatning 

Sekretariatet vurderer sammenfattende, at Energi Viborgs metode kan godkendes, 

bortset fra, at kunder tilsluttet i 10/0,4 kV transformerstation ikke kan kategorise-

res som B-høj.  

 

Sekretariatet bemærker, at I henhold til Dansk Energis anbefaling tarifferes kunder 

alt efter tilslutningspunktet. Dette forekommer i visse situationer lidt tilfældigt, når 

to i øvrigt ens kunder med ca. samme forbrug, tilsluttes på hver deres niveau. Det-

te fx som i Energi Viborgs eksempel, hvor ens kunder tilsluttes på henholdsvis 0,4 

kV niveau og i en 10/0,4 kV transformer. I en sådan situation tarifferes den ene på 

C-niveau og den anden på det lidt billigere B-lav-niveau.  

 

Sekretariatet finder det i overensstemmelse med princippet om ikke-

diskriminering i § 73, stk. 1, i elforsyningsloven, at to sådanne kunder tariferes 

ens, i situationer som beskrevet ovenfor. Det er en forudsætning, at forskellen i 

tilslutning alene skyldes, at det ikke var økonomisk hensigtsmæssigt at trække en 

forbindelse til det ellers passende niveau for begge kunder. 

 

Det er sekretariatets vurdering, at det herved sikres, at begge kunder alene afreg-

nes i forhold til de omkostninger, som de giver anledning til. Afvigelsen, der her-

ved er velafgrænset, vurderes tillige at være objektiv og rimelig. 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-

vendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Energi Viborg 

måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. 

§ 1, stk. 4, i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning 

skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 
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Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Energi Viborgs 

anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning 

hertil. 

 

Endelig skal Energi Viborg være opmærksom på, at de godkendte metoder skal 

offentliggøres af Energi Viborg med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 

3, i metodebekendtgørelsen. 

 

KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i 

rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  

 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Elling Jørgensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 

 

  

mailto:bej@energitilsynet.dk
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RETSGRUNDLAG 

Metodebekendtgørelsen (bkg. 1085 af 20.9.2010) er udstedt i medfør af §73 a, stk. 

2, og § 88, i lov om elforsyning (Lovbkg. Nr. 418 af 25.4.2016) 
 

§ 73 a 

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollek-

tive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset 

tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte 

vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.  

 

Kravene til forsyningsvirksomhedernes prisfastsættelse fremgår af elforsyningslo-

vens § 73: 

 

 § 73.  

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske 

efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkel-

te køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet 

og forsyningssikkerhed er tilladt.
21)

 Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

  

Netvirksomhedernes forpligtelser i forhold til anmeldelser fremgår af § 1 og § 4, i 

metodebekendtgørelsen: 

 
§ 1 

Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de meto-

der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder 

tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af 

betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3 

Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets god-

kendelse. 

Stk. 4 

Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder æn-

dringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 4 

Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 

standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

Energitilsynet har taget Dansk Energis seneste tarifberegningsmodel (Tarifmodel 

2.0) til efterretning ved tilkendegivelse af 23. juni 2015, jf. også § 4 i metodebe-

kendtgørelsen: 

 

TILKENDEGIVELSE 

 En korrekt anvendelse af den nye tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er forenelige 

med kravene i elforsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til efterretning i med-

før af elforsyningslovens § 73 b.  

 Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsættes det dog, 

at Dansk Energi i relation til debitortab senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den 

nye tariferingsmodels forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, følger op på og gen-

anmelder til Energitilsynet for så vidt angår karakteristika for de konkursramte elleve-

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=159158#Par73_Stk1_Not21
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randører, med henblik på en fremadrettet vurdering af, om tariferingsmetoden fortsat er 

i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.  

 Ved ovenstående tilkendegivelse om den nye tariferingsmodel forudsættes det endvi-

dere, at Dansk Energi senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den nye tariferings-

models forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, genanmelder den simplificerede mo-

del for tidsdifferentiering af tarifferne, hvor de opnåede erfaringer og eventuelle æn-

dringer i modellen beskrives. 

 Den anmeldte standardrådighedsbetaling for egenproducenter på 65 kr. pr. år vurderes 

at være forenelig med kravene i elforsyningslovens § 73, og tages derfor til efterretning 

i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 Ved ovenstående tilkendegivelse om standardrådighedsbetaling forudsættes det, at 

Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen genvurderer den samtidighedsfak-

tor på 10 pct., der er anvendt ved fastsættelsen af beløbsstørrelsen på 65 kr. pr. år, 

med henblik på en eventuel justering denne beløbsstørrelse. 

 Ved tilkendegivelsen om standardrådighedsbetalingen forudsættes det endvidere, at 

Dansk Energi senest 2 år, fra tilkendegivelsesdatoen udarbejder og anmelder en bran-

chevejledning med lavere grænser for, hvornår der skal ske måling af produktionen på 

små VE-egenproducentanlæg. 

 

9. Energitilsynet bemærker, at i det tilfælde, at Dansk Energi ikke overholder de nævnte forud-

sætninger i ovennævnte tilkendegivelse vedr. genanmeldelser i forhold til hhv. rådighedsbetaling 

og tariferingsmodel, vil tilkendegivelserne bortfalde. Dette betyder også, at metodegodkendelser 

for de enkelte selskaber med udgangspunkt i Dansk Energis model bortfalder. 

 

10. Energitilsynet hæfter sig i øvrigt ved Dansk Energi tilkendegivelse om, at de arbejder frem 

mod en tariferingsmodel, der tariferer ud fra det maksimalt målte effekttræk, og ikke det gennem-

snitlige årlige effekttræk som det er tilfældet nu. Energitilsynet opfordrer til at en sådan model til 

tarifering på sigt udarbejdes i samarbejde med branchens parter. 

 

11. Energitilsynet bemærker endvidere, at modellen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen 

beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de 

almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens § 73 a. 

 

12. Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at anvendelse af tariferingsmodellen ikke indebærer 

en godkendelse af det enkelte netselskabs tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en 

konkret klagesag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet vurdering ef-

ter elforsyningslovens bestemmelser. 

 

Dansk Energis branchevejledning (Tarifmodel 2.0) kan findes her:  

  
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Regulering/Tarifering_i_elnetselskaber.pdf 

 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Regulering/Tarifering_i_elnetselskaber.pdf

