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Midtfyns Elforsyning Amba 
 

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF 

RÅDIGHEDSTARIF 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Midtfyns Elforsyning Ambas 

anmeldelse af metode for fastsættelse af tariffer, jf. mail af den 24. november og af 

den 9. december 2015. 

 

Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder Midtfyns Elforsyning 

Amba, at metoden for fastsættelsen af tariffer følger metoden i Dansk Energis 

branchevejledning, tarifmodel 2,0. 

 

AFGØRELSE 

På den baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet Midtfyns Elforsyning 

Amba’s metode for fastsættelse af tariffer, jf. § 1, stk. 1 og § 4, i metodebekendt-

gørelsen. 
 

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 Midtfyns Elfor-

syning Amba 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. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Midtfyns Elfor-

syning Ambas anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 

anledning hertil. 

 

Endelig skal Midtfyns Elforsyning Amba være opmærksom på, at de godkendte 

metoder skal offentliggøres af Midtfyns Elforsyning Amba med angivelse af god-

kendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 

 

LOVGRUNDLAG 

 

Metodebekendtgørelsens § 1 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010  
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§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, 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 virksomhe-

dernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af dato-

en for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

 

 

Energitilsynet har taget Dansk Energis seneste tarifberegningsmodel (tarifbereg-

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

metodebekendtgørelsen: 

 

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 ef-

terretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.  

 Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsæt-

tes 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, føl-

ger op på og genanmelder til Energitilsynet for så vidt angår karakteristika for de 

konkursramte elleverandører, med henblik på en fremadrettet vurdering af, om tari-

feringsmetoden fortsat er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.  

 Ved ovenstående tilkendegivelse om den nye tariferingsmodel forudsættes 

det endvidere, at Dansk Energi senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den nye 

tariferingsmodels forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, genanmelder den sim-

plificerede model for tidsdifferentiering af tarifferne, hvor de opnåede erfaringer og 

eventuelle ændringer 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 forudsæt-

tes det, at Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen genvurderer den sam-

tidighedsfaktor 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 branchevejledning med lavere grænser for, hvornår der skal ske måling 

af produktionen på små VE-egenproducentanlæg. 
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2. Energitilsynet bemærker, at i det tilfælde, at Dansk Energi ikke overholder de 

nævnte forudsætninger i ovennævnte tilkendegivelse vedr. genanmeldelser i forhold 

til hhv. rådighedsbetaling og tariferingsmodel, vil tilkendegivelserne bortfalde. Det-

te betyder også, at metodegodkendelser for de enkelte selskaber med udgangspunkt 

i Dansk Energis model bortfalder. 

3. Energitilsynet hæfter sig i øvrigt ved Dansk Energi tilkendegivelse om, at de ar-

bejder frem mod en tariferingsmodel, der tariferer ud fra det maksimalt målte ef-

fekttræk, og ikke det gennemsnitlige årlige effekttræk som det er tilfældet nu. Ener-

gitilsynet opfordrer til at en sådan model til tarifering på sigt udarbejdes i samarbej-

de med branchens parter. 

4. Energitilsynet bemærker endvidere, at modellen ikke erstatter det enkelte netsel-

skabs egen beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes 

af Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens § 73 a. 

5. Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at anvendelse af tariferingsmodellen ik-

ke 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 efter elforsyningslovens bestemmelser. 

 

Dansk Energis branchevejledning (tarifberegningsmodel 2.0) kan findes her:  

  

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Regulering/Tarifering_i_elnetselskaber.pdf 

 

BEGRUNDELSE 

 

Midtfyns Elforsyning Amba angiver i sin ansøgning, at den anmeldte tarifbereg-

ningsmetode for fastsættelse af tariffer følger branchemodel 2.0 uden afvigelser.  

 

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

model 2.0 til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

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. 

 

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. 

 

Da Midtfyns Elforsyning Amba ansøger om godkendelse af en metode for fastsæt-

telse af tariffer, der følger branchemodel 2.0 uden afvigelser, kan den ansøgte me-

tode således godkendes. 
 

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
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Med venlig hilsen 

 

 

Linda Aaberg (SET) 
Specialkonsulent 
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