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Opfølgning på Energitilsynets tilkendegivelse af 24. juni 2015 i sagen vedr. 
Dansk Energis tariferingsmodel 2.0 

Den 24. juni 2015 afgav Energitilsynet sin tilkendegivelse i sagen vedr. Dansk Energis tarife-

ringsmodel 2.0. Som en del af denne tilkendegivelse tilkendegav Energitilsynet følgende: 

 

”Ved ovenstående tilkendegivelse om standardrådighedsbetaling forudsættes det, at 

Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen genvurderer den samtidighedsfaktor 

på 10 pct., der er anvendt vedfastsættelsen af beløbsstørrelsen på 65 kr. pr. år, med hen-

blik på en eventuel justering af denne beløbsstørrelse ” 

 

I sagsfremstillingen til sagen var der endvidere blandt andet angivet følgende i afsnit 86: 

 

” 86. Den reviderede rådighedsbetaling for egenproducenter indebærer en rådighedsbeta-

ling i form af en fast årlig betaling på 65 kr i stedet for den tidligere anmeldte individuelt 

opgjorte rådighedsbetaling. Den faste rådighedsbetaling er fastlagt, så den står i rimeligt 

forhold til, hvad disse kunder ville have betalt, hvis deres produktion kunne måles. Ud-

gangspunktet er således fortsat, at kunderne skal betale en rådighedsbetaling for deres 

egetforbrug direkte fra anlægget. Rådighedsbetalingen for anlæg uden produktionsmåler 

vil under alle omstændigheder være baseret på en estimation, og en estimation vil under 

alle omstændigheder mangle den nødvendige præcision. En standardiseret rådighedsbe-

taling vil således efter Dansk Energis opfattelse alene være marginalt mindre omkost-

ningsægte end individuelt estimeret rådighedsbetaling.” 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 85 til 94 i sagsfremstillingen. 

 

Dansk Energi har på denne baggrund undersøgt problemstillingen. 

 

Nærværende notat giver resultaterne af en analyse af egetforbruget i parcelhuse med solcelle-

anlæg. Med egetforbrug menes her det elforbrug i installationen som måleteknisk opgøres til at 

være produceret på solcelleanlægget – dvs. differencen mellem det totale elforbrug i installatio-

nen og den opgjorte leverede mængde el fra det kollektive elnet.  

 

Opgørelse af egetforbrug: 

Egetforbruget kan opgøres på forskellig vis. I nærværende analyse opgøres den leverede 

mængde el fra nettet – og dermed egetforbruget - ved nettofisering af el-import/-eksport hver 
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time. Dvs. at det for hver time opgøres om installationen samlet set har eksporteret eller impor-

teret elektrisk energi, og hvor stor denne energi er. 

 

Det skal understreges, at metoden er den, der giver den mindste levering af el fra net over en 

time, og dermed den der giver det største egetforbrug. 

 

Hovedresultater: 

Dansk Energi Forskning & Udviklingsafdeling (DEFU) har gennemført en analyse baseret på 

produktionsdata fra 2 solceller som kombineres med forbrugsdata for 1.385 parcelhuse. 

 

Det bemærkes, at egetforbruget afhænger af mange individuelle faktorer, så som: 

 

• Solcelleanlæggets størrelse (solcellepanelernes nominelle effekt og det samlede anlægs 

nominelle effekt) 

• Solcellepanelernes orientering i forhold til horisont og verdenshjørner 

• Lokale skyggepåvirkninger 

• Installationens årsforbrug og forbrugsprofil 

Dermed er der en ikke ubetydelig usikkerhed om analysernes repræsentativitet. 

 

For solcelleanlæg, der har en årlig produktion svarende til parcelhuset el-energiforbrug, opnås 

et egetforbrug i procent af årsproduktionen på: 

 

Egetforbrug baseret 

på beregnings-

tekniske forudsæt-

ninger, der øger 

egetforbrug 

Middel 5 % frak-

til 

95 % 

fraktil 

Solcelleanlæg A 30 % 24 % 33 % 

Solcelleanlæg B 34 % 29 % 39 % 

 

Ovenstående gælder for den beskrevne time-nettofisering af energiudvekslingen med nettet. 

Det virkelige egetforbrug vil være mindre, idet en uens fordeling af belastning og produktion 

mellem faserne, og en variation af forbrug og produktion inden for timen i praksis vil reducere 

egetforbruget. Hvor meget mindre det reelle egetforbrug er i forhold til det ovenstående viste, vil 

primært afhænge af: 

 

• Hvor skævt fordelt belastningen er på faserne 

• Hvor mange faser og hvilke solcelleanlægget er tilsluttet 

• Hvor stor variation der er i forbrug og produktion inden for den enkelte time 

Lokale forhold vil altså være altafgørende for det reelle egetforbrug, og der kan ikke gives et 

generelt bud, på hvor meget det reelle egetforbrug er mindre end det opgjorte. Men en redukti-

on op til 50% af det ovenfor viste egetforbrug på ca. 30 % af årsforbruget er ikke urealistisk.  
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Nedenstående tabel indikerer et realistisk egetforbrug, når der tages højde for skævt fordelt 

belastning af faserne, brug af 1 eller 3 faset invertere og variationer i kunders forbrug i perioder, 

hvor solcellen producerer. 

 

Realistisk reelt eget-

forbrug    

Middel 5 % frak-

til 

95 % 

fraktil 

Solcelleanlæg A 15 % 12 % 17 % 

Solcelleanlæg B 17 % 15 % 20 % 

 

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at lave præcise og entydige opgørelser af det elforbrug 

i installationer, som måleteknisk opgøres til at være egetforbrug – dvs. differencen mellem det 

totale elforbrug i installationen og den opgjorte leverede mængde el fra det kollektive elnet. 

Dansk Energis vurdering af hvor stort et egetforbrug, som kan opnås af langt hovedparten af 

kunder med solceller uden produktionsmåler, er her baseret på de tilgængelige produktions- og 

forbrugsdata samt antagelser.   
 

Økonomiske konsekvenser ved ændring af skønnet samtidighedsfaktor på 10% til 15% 

Dansk Energis analyser og antagelser indikerer jf. ovenstående tabel, at den reelle samtidig-

hedsfaktor kan være omkring 15% eller mindre. 

 

Den nuværende faste årlige rådighedsbetaling på 65 kr. er baseret på følgende antagelser 

(herunder en samtidighedsfaktor på 10%): 

 

A. Gennemsnitlig størrel-

se af solcelleanlæg 

5 kW 

B. Gennemsnitlige fuld-

lasttimer 

800 timer 

C. Gennemsnitlig rådig-

hedstarif 

15,62 øre/kWh 

D. Samtidighedsfaktor 10% 

Beregnet rådighedsbetaling 

(A*B*C*D) = 

62,48 kr.  

Afrundet rådighedsbetaling 65 kr. 

   

Ændres samtidighedsfaktoren til 15% fås følgende beregnede rådighedsbetaling:  

 

A. Gennemsnitlig størrel-

se af solcelleanlæg 

5 kW 

B. Gennemsnitlige fuld-

lasttimer 

800 timer 

C. Gennemsnitlig rådig-

hedstarif 

15,62 øre/kWh 

D. Samtidighedsfaktor 15% 

Beregnet rådighedsbetaling 

(A*B*C*D) = 

93,72 kr.  

Afrundet rådighedsbetaling 95 kr. 
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En ændring af den skønnede reelle samtidighedsfaktor fra 10 % til 15 % vil øge solcelleejer-

enes tarifomkostninger med 30 kr. pr. år ekskl. moms.    

 

Det vurderes, at der på landsplan er ca. 90.000 ejere af VE-anlæg, der betaler en fast årlig rå-

dighedsbetaling. Hvis den årlige rådighedsbetaling øges med 30 kr., øges tarifomkostningerne 

med 2,7 mio. kr. under ét for alle VE-anlæg uden produktionsmåler (svarende til ca. 0,4 promille 

af netselskabernes tariferingsgrundlag). 

 

Dansk Energis vurdering 

Det er Dansk Energis vurdering, at standardrådighedsbetalingen skal fastsættes, så den står i 

rimeligt forhold til, hvad disse kunder ville have betalt, hvis deres produktion kunne måles kor-

rekt. Rådighedsbetalingen for anlæg uden produktionsmåler vil under alle omstændigheder væ-

re baseret på en estimering, hvor usikkerheden ved estimeringen som udgangspunkt bør kom-

me kunden til gode. En fortsat standardiseret rådighedsbetaling vil således efter Dansk Energis 

opfattelse være rimelig, og der bør ved fastlæggelsen af denne vælges et forsigtigt, konservativt 

estimat. Ved fastlæggelse af en standardiseret rådighedsbetaling bør der tages hensyn til, at en 

del VE-anlæg er mindre end de 5 kW, der er anvendt ved ovenstående beregninger. 

 

Forsigtighedshensynet taler for at fastholde den nuværende gennemsnitlige rådighedsbetaling 

på 65 kr./år. 

 

Afslutningsvis skal nævnes, at Dansk Energi forventer at anmelde en ny tarifmodel, hvor rådig-

hedstariffer på egetforbrug afskaffes og egenproducenter i stedet tariferes i forhold til målt el-

import og eksport på timebasis (forbrugs- og indfødningstariffer).  
 

 

  


