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PUNKT 5 | MØDE DEN 21. JUNI 2017 

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 – 
EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA-
LING 

RESUMÉ 

1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger ved den netkapaci-

tet, der står til rådighed for det tilfælde, at kundens produktionsanlæg ikke kan 

levere. Egenproducenter betaler i øvrigt normal tarif af den elektricitet, som de 

trækker fra nettet. Principperne fremgår af Dansk Energis Tarifmodel 2.0, som 

Energitilsynet tog til efterretning den 23. juni 2015. 

2. En kunde uden produktionsmåling betaler en fast standardrådighedsbetaling på 

65 kr. per år. En kunde med produktionsmåling betaler en løbende rådighedstarif 

for sit egetforbrug. Egetforbruget opgøres ved målt produktion fratrukket leveret 

mængde til net. Rådighedstariffen opgøres som basistarif for den pågældende 

kundekategori med fradrag af omkostninger til ”energispareindsats”, ”nettab i 

ledningsnet” og ”nettab i transformere”.  

3. Da Energitilsynet tog Tarifmodel 2.0 til efterretning var det under forudsætning 

af, at Dansk Energi senest 2 år efter, dels genvurderede den samtidighedsfaktor på 

10 pct., der var anvendt ved fastsættelsen af standardrådighedsbetalingen på 65 kr. 

per år, dels udarbejdede og anmeldte en branchevejledning med lavere målings-

grænser for produktionen på små VE-egenproducentanlæg. 

4. Dansk Energi har den 28. april 2017 i overensstemmelse med Energitilsynets 

tilkendegivelse den 23. juni 2015 genanmeldt Tarifmodel 2.0´s beregning af 

standardrådighedsbetalingen for små egenproducenter uden produktionsmåler. 

Endvidere har Dansk Energi sendt et notat om kompetencen til at fastsætte lavere 

målingsgrænser for disse anlæg.  

5. Dansk Energi har i genanmeldelsen foretaget en analyse af den samtidigheds-

faktor, som ligger til grund for standardrådighedsbetalingen. Analysen resulterede 

i en samtidighedsfaktor på 12-15 procent af årsproduktionen, hvilket taler for at 

fastholde den nuværende gennemsnitlige rådighedsbetaling på 65 kr. per år. End-

videre bemærker Dansk Energi, at de forventer at anmelde en ny tarifmodel, hvor 

rådighedstariffer på egetforbrug afskaffes og egenproducenter i stedet tariferes ved 

forbrugs- og indfødningstariffer. 

6.  Med hensyn til en lavere målingsgrænse, er det Dansk Energis opfattelse, at det 

er Energinet.dk og i visse tilfælde skattemyndighederne, som har kompetence til at 
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bestemme, hvordan og hvornår netselskaber skal måle elforbrugere og producen-

ters forbrug og aftag i nettet såvel generelt som specifikt for egenproducenter med 

nettoafregning. Derfor finder Dansk Energi ikke anledning til at udarbejde en 

branchevejledning om lavere målergrænser.  

7. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en samtidighedsfaktor på 12-15 pro-

cent af årsproduktionen ved fastsættelsen af rådighedsbetalingen ud fra en forsig-

tighedsbetragtning findes rimelig. Sekretariatet finder imidlertid ikke, at en æn-

dring af standardrådighedsbetalingen som følge af en mindre forskel (2-5 pct.) til 

den samtidighedsfaktor på 10 pct., som er lagt til grund ved fastsættelse af den 

gældende standardrådighedsbetaling på 65 kr. per år, er hensigtsmæssig. Den ad-

ministrative byrde for branchen står efter sekretariatets vurdering ikke mål med 

den relativt lille forøgelse af en netvirksomheds tarifforhøjelse som følge heraf. 

Hertil kommer, at Dansk Energi oplyser, at de forventer at anmelde en ny tarifmo-

del, hvor rådighedstariffer på egetforbrug afskaffes.  

8. Endvidere kan Sekretariatet for Energitilsynet tilslutte sig Dansk Energis opfat-

telse af, at eventuelle lavere målingsgrænser bør fastsættes af Energinet.dk, og at 

spørgsmålet derfor ikke bør reguleres i en branchevejledning. 

TILKENDEGIVELSE 

9. Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-

ring følgende:  

 Tarifmodel 2.0´s beregning standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små 

egenproducenter uden produktionsmåler er fortsat forenelig med kravene i el-

forsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til efterretning i medfør af el-

forsyningslovens § 73 b. 

 Dansk Energis anbefaling om at overlade spørgsmålet om lavere målings-

grænser til Energinet.dk tages til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

10. Energitilsynet tog Tarifmodel 2.0 til efterretning den 23. juni 2015, og til  

tilkendegivelsen om standardrådighedsbetaling bemærkede tilsynet, at det var en 

forudsætning, at Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen: 

 genvurderer den samtidighedsfaktor på 10 pct., der er anvendt ved fastsættelsen af 

beløbsstørrelsen på 65 kr. pr. år, med henblik på en eventuel justering af denne 

beløbsstørrelse 

 udarbejder og anmelder en branchevejledning med lavere grænser for, hvornår der 

skal ske måling af produktionen på små VE-egenproducentanlæg 

 

11. Under henvisning hertil har Dansk Energi med mail af 28. april 2017 genan-

meldt Tarifmodel 2.0’s beregning af samtidighedsfaktoren samt indsendt notat om 

lavere målingsgrænser, se bilag 2 og 3. 

12. Dansk Energi bemærker i forbindelse med genanmeldelsen, at foreningen ”vil 

anmelde en ny tarifmodel, hvor rådighedstariffer på egetforbrug afskaffes og 

egenproducenter i stedet tariferes i forhold til målt el-import og eksport på timeba-

sis (forbrugs- og indfødningstariffer)”. 

13. Endvidere bemærker sekretariatet i denne sammenhæng, at visse elementer i 

Tarifmodellen skal genanmeldes senest den 1. april 2018, idet tilsynet med sin 

tilkendegivelse bemærkede: 

 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, 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 ta-

riferingsmetoden 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 ta-

riferingsmodels 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. 

 

Samtidighedsfaktoren: 

14. Dansk Energi har som grundlag for genanmeldelsen af samtidighedsfaktoren 

under Tarifmodel 2.0, analyseret egetforbruget i solcelleanlæg baseret på produk-

tionsdata fra 2 solcelleanlæg på 5 kW, som kombineres med forbrugsdata fra 

1.385 parcelhuse, og anfører i den forbindelse, at egetforbruget afhænger af mange 

faktorer og primært af:  

 ”Hvor skævt fordelt belastningen er på faserne  

o Hvis solcelleejeren har en summationsmåler, som i hvert øjeblik bereg-

ner én samlet måleværdi (produktion eller forbrug), har fordelingen på 

faserne ingen betydning for egetforbruget.  
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o Er der derimod tale om en pr.-fase-måler, som ved produktion på én fase 

og samtidigt forbrug på de to andre faser registrerer både forbrug og 

produktion, vil egetforbruget være afhængigt af, hvordan forbruget er 

fordelt på faserne.  

o Det gælder også, selv om der er tale om et solcelleanlæg med trefaset til-

slutning, hvor forbruget fx kan overstige produktionen i én fase, mens 

det i de to andre faser er mindre end produktionen.  

 

 Hvor mange faser og hvilke solcelleanlægget er tilsluttet 

Lige som for ovenstående punkt har dette forhold kun betydning, hvis kunden har 

en pr.-fase-måler. Hvis solcelleanlægget ikke er sluttet til alle tre faser, vil der al-

tid være mindst én fase, hvor der måles forbrug, uanset om produktionen oversti-

ger forbruget i de andre faser. 

 

 Hvor stor variation der er i forbrug og produktion inden for en time 

Dette forhold gør sig gældende både for summations- og pr.-fase-målere. Hvis der 

inden for en time forekommer både forbrug og produktion, vil nettoficering med-

føre, at en større del af produktionen vil blive egetforbrug. Nettoficering har størst 

betydning for kunder med pr.-fase-måler.” 

 

15. Med egetforbrug menes ifølge Dansk Energi ”det elforbrug i installationen 

som måleteknisk opgøres til at være produceret på solcelleanlægget – dvs. diffe-

rencen mellem det totale elforbrug i installationen og den opgjorte leverede 

mængde el fra det kollektive elnet.” 

16. Egetforbruget kan ifølge Dansk Energi opgøres på forskellig vis, og forenin-

gen tilføjer, at med: 

”nærværende analyse opgøres den leverede mængde el fra nettet – og dermed egetfor-

bruget - ved nettofisering af el-import/-eksport hver time. Dvs. at det for hver time, op-

gøres om installationen samlet set har eksporteret eller importeret elektrisk energi, og 

hvor stor denne energi er. Det skal understreges, at metoden er den der giver den mind-

ste levering af el fra net over en time, og dermed den der giver det største egetforbrug.”  

 

17. Således vælger Dansk Energi en model med så lille et træk fra nettet som mu-

ligt, og dermed også en betaling af fuld nettarif af så lille en mængde som muligt.  

18. Dansk Energi har således genvurderet samtidighedsfaktoren på 10 pct., som 

ligger til grund for beregningen af de gældende 65 kr. i standardrådighedsbetaling, 

og bemærker, at lokale forhold er altafgørende for det reelle egetforbrug. Der kan i 

følge Dansk Energi imidlertid ikke gives et generelt bud på, hvor meget det reelle 

egetforbrug er mindre end det opgjorte. En opgørelse af egetforbruget på 30 pct. 

og en reduktion heraf med 50 procent anser Dansk Energi ikke for urealistisk. 

Dermed fås en samtidighedsfaktor på 12-15 procent, hvilket fører til en standard-

rådighedsbetaling på 65 kr. – 95 kr. 

19. Dansk Energi vurderer på den baggrund videre, at: 

 ”standardrådighedsbetalingen skal fastsættes, så den står i rimeligt forhold til, hvad 

disse kunder ville have betalt, hvis deres produktion kunne måles korrekt. Rådigheds-
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betalingen for anlæg uden produktionsmåler vil under alle omstændigheder være base-

ret 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 forsig-

tigt, konservativt estimat. Ved fastlæggelsen af en standardiseret rådighedsbetaling bør 

der tages hensyn til, at en del VE-anlæg er mindre end de 5 kW, der er anvendt ved be-

regningerne. 

Forsigtighedshensynet taler for at fastholde den nuværende gennemsnitlige rådigheds-

betaling på 65 kr./år.” 

 

20. Dansk Energi anlægger således både en forsigtig estimering af egetforbruget 

og fastholder en standardrådighedsbetaling i den lave ende, idet en del anlæg er 

under de 5 kW, som foreningen har anvendt i sin analyse. 

21. Således fastholder Dansk Energi den gældende standardrådighedsbetaling på 

65 kr. i sin genanmeldelse. 

Lavere målingsgrænser: 

22. Da Energitilsynet tog Tarifmodel 2.0 til efterretning den 23. juni 2015 med en 

bemærkning om behov for en branchevejledning med lavere grænser for, hvornår 

der skal ske måling af produktionen på små VE-egenproducentanlæg, skete dette 

med baggrund i Dansk Energis tilkendegivelse i høringsprocessen. Dansk Energi 

tilkendegav i processen, at de ville undersøge lavere målingsgrænser for større 

egenproduktionsanlæg, for at afklare, om der bør udsendes en branchevejledning 

herom. 

23. Dansk Energi bemærker i forbindelse med genanmeldelsen af samtidigheds-

faktoren, at udstedelse af en sådan vejledning bedre varetages af Energinet.dk, 

som har kompetence til at udstede målerforskrifter.  

24. Sekretariatet har været i dialog med Energinet om forestående ændring af mar-

kedsforskrifterne. Energinet har ultimo marts 2017 sendt udkast til opdaterede 

markedsforskrifter, herunder forskrift om afregningsmåling (D1), i høring, og 

forventer at kunne fremsende metodeanmeldelse heraf til Sekretariatet for Energi-

tilsynet inden sommerferien 2017. En ændring af målegrænser indgår dog ikke i 

de foreslåede ændringer. 

25. Sekretariatet er enigt med Dansk Energi i vurderingen af, at Energinet har 

kompetencen til at udstede forskrifter om målegrænser, og finder ikke, at ændrede 

målergrænser for nuværende bør fremskyndes. 

HØRING 

26. Udkast til tilsynsnotat blev sendt i høring den 18.maj 2017 med frist til den 1. 

juni 2017. 
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27. Følgende fik notatet i høring: Dansk Energi, Energi-, Forsynings- og Klima-

ministeriet, Skatteministeriet, Energistyrelsen, Energinet, Dansk Industri, Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Slutbrugere, Forbrugerrådet, Danske 

Erhverv, Solcelleforeningen, Foreningen af Danske Solcelleejere, Dansk Fjern-

varme, Danske Regioner og Håndværksrådet. 

28. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Dansk Industri har svaret som de ene-

ste, og havde ingen bemærkninger. Håndværksrådet har fået frist til den 7. juni 

2017 og vender muligvis tilbage med et høringssvar. 

BEGRUNDELSE 

29. Energitilsynet fører tilsyn med branchens standardiserede vejledninger om 

fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomheders 

ydelser, jf. § 73 b i elforsyningsloven.  

30. Såfremt Energitilsynet tager en sådan vejledning til efterretning, kan den en-

kelte netvirksomhed lægge denne til grund for sin egen anmeldelse af tariferings-

metode, jf. elforsyningslovens § 73 a samt § 4 i metodebekendtgørelsen. Om rets-

grundlaget for Sekretariatets vurdering henvises til bilag 1. 

31. Energitilsynet har den 23. juni 2015 taget Tarifmodel 2.0 til efterretning, med 

ovennævnte to forbehold om standardrådighedsbetalingen. 

32. Til Dansk Energis genanmeldelse af Tarifmodel 2.0, inkl. analysen af samti-

dighedsfaktoren, samt til Dansk Energis notat om lavere målingsgrænser bemær-

ker sekretariatet følgende: 

Samtidighedsfaktoren:  

33. Ved Energitilsynets efterretning af standardrådighedsbetalingen på 65 kr., tog 

tilsynet udgangspunkt i elforsyningslovens krav om omkostningsægthed, rimelig-

hed, objektivitet og ikkediskriminering, således at der ikke kan ske krydssubsidie-

ring til fordel for bestemte køberkategorier, samt kravet om gennemsigtighed, jf. § 

69, stk. 1, § 73, stk. 1 og § 6 d.  

34. Med genanmeldelsen fastholder Dansk Energi en standardrådighedsbetaling 

baseret på en samtidighedsfaktor, der kan føre til en forøgelse heraf fra 10 procent 

til 12-15 procent. Dansk Energi fastholder imidlertid de 65 kr. ud fra et forsigtig-

hedshensyn, idet foreningen særligt bemærker, at betalingen for anlæg uden pro-

duktionsmåler bør være baseret på en estimering, hvor usikkerheden ved estime-

ringen som udgangspunkt må komme kunden til gode, og der bør ved fastlæggel-

sen af denne derfor vælges et forsigtigt, konservativt estimat. Endvidere bør der 

ifølge Dansk Energi tages hensyn til, at en del VE-anlæg er mindre end de 5 kW, 

der er anvendt i analysen. 

35. Hertil kommer, at foreningen forventer at anmelde sin nye tarifmodel ultimo 

2018, og at denne model ikke vil inkludere ”egenproducenter”. 
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36. Sekretariatet er enigt med Dansk Energi i denne forsigtighedsvurdering, og 

bemærker videre, at det vil være en uforholdsmæssig byrde for branchen, hvis 

denne lille stigning i samtidighedsfaktoren skal føre til en ændring i standardrå-

dighedsbetalingen.  

37. En ændring heraf indebærer, at alle (50) netvirksomheder skal søge om Energi-

tilsynets metodegodkendelse, hvorefter de tillige skal anmelde den nye tarifstørrel-

se (standardrådighedsbetalingen) til det offentlige register hos tilsynet. 

38. Videre må elleverandørerne herefter forventes hæve prisen for afregningen af 

små egenproducenter uden målere, og vil således skulle varsle prisforhøjelsen, jf. 

§ 3, stk. 3, i elleveringsbekendtgørelsen. 
1
 

39. Idet sekretariatet vurderer, at samtidighedsfaktoren med de gældende forud-

sætninger kan antages at være retvisende, finder sekretariatet, at den gældende 

Tarifmodel 2.0´s beregning standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små egen-

producenter uden produktionsmåler fortsat må anses for forenelig med kravene i 

elforsyningslovens § 73, og således fortsat kan tages til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b. 

Lavere målingsgrænser: 

40. Til spørgsmålet om en branchevejledning med lavere målingsgrænser bemær-

ker Dansk Energi, at udstedelse heraf bedre varetages af Energinet.dk, som har 

kompetence til at udstede målerforskrifter, end det varetages som led i netvirk-

somheders udøvelse af deres måleransvar.  

41.  Sekretariatet har kontaktet Energinet, der oplyser, at virksomheden forventer 

at genanmelde sin metode for afregningsmåling (forskrift D1) medio maj 2017, 

men at ændrede målergrænser ikke indgår i dette arbejde for nuværende.  

42. Sekretariatet tager til efterretning, at spørgsmålet om lavere målingsgrænser 

bør vurderes af Energinet, der har det primære ansvar for udstedelse af markeds-

forskrifter, herunder forskriften om afregningsmåling (D1). 

43. Sekretariatet vurderer, at arbejdet med en lavere målingsgrænser kan afvente, 

og lægger herved vægt på, at samtidighedsfaktoren med de gældende forudsætnin-

ger kan antages at være retvisende, og at kategorien ”egenproducenter” ikke for-

ventes inkluderet i den nye tariferingsmodel, som Dansk Energi oplyser, at de 

forventer at anmelde.  

 

 
1 Der sondres i reglerne mellem væsentlige og uvæsentlige ændringer. Ved uvæsentlige ændringer er der krav om 

at kunden varsles. Ved væsentlige ændringer skal kunden have et forudgående varsel på mindst 3 måneder. I 

nærværende tilfælde vil der næppe blive tale om en væsentlig prisforhøjelse efter § 3, stk. 2, nr. 5, da rådig-

hedsbetalingens forøgelse næppe vil overstige 10 % eller mere, og ej heller vil forhøje den samlede betaling 

med mindst 40 kr. pr. måned inkl. moms. 


