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Udkast til afgørelse om anmeldte metoder  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Dong Energy Eldistributions 

(herefter DEE) anmeldelse af metode for fastsættelse af tariffer, jf. anmel-

delse af 18. februar og 3. maj 2013.  

 

DEE anmelder, at de følger Dansk Energis reviderede tariferingsmodel med 

følgende tilpasninger, der giver anledning til en konkret vurdering: 

 
1. Justeringer som følge af tilslutningspunkt 

  

2. Nettab fordeles ud fra en estimation af fordelingsnøgler 

 

3. Omkostningsposten ”Øvrige omkostninger” anvendes 

 

4. Fortsættelse af tidsdifferentiering af tarifferne på A- og B-niveau 

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgø-

relsen, Dong Energy Eldistributions metoder for tariffer med de begrundel-

ser, der er anført i vurderingsafsnittet.  

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Dong 

Energy Eldistribution måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, in-

den de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Æn-

dringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godken-

delse. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Dong 

Energy Eldistributions anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis si-

tuationen giver anledning hertil. 

 

Endelig skal Dong Energy Eldistribution (herefter DEE) bl.a. være opmærk-

som på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Dong Energy 

Eldistributions anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i 

metodebekendtgørelsen. 

22. maj 2013 

Sagnr. 13/02479 

/ LBA 

Deres ref. 

 

Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 
web www.energitilsynet.dk 
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 De godkendte metoder skal offentliggøres af Dong Energy Eldistri-

bution med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metode-

bekendtgørelsen. 

 

 

 

Høring 

Udkast til denne afgørelse blev den 22. marts 2013 sendt i høring hos DEE. 

 

DEE har i mail af 3. maj 2013 fremsendt et revideret bilag vedr. kategorise-

ring af kunderne, som er afspejlet i afgørelsen. DEE har derudover i mail af 

21. maj 2013 meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer. 

 

 

Lovgrundlag 

Følgende bestemmelser indgår i vurderingen:  

 

Elforsyningsloven: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 

skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkost-

ninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 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. 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af 

de kollektive 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. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fast-

sættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. 

Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af til-

synet. 

 

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010  

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes an-

vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for til-

synets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herun-

der ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse 

skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 
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Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkel-

te køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af 

denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkatego-

rier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse trans-

formerstationer. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allo-

kering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis 

administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkost-

ninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, 

fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme 

fordelingsprincip for alle køberkategorier. 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategori-

ers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling. 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere 

sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet 

virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra 

standarden. 

 

 

Vurdering 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 18. december 2012 taget Dansk 

Energis reviderede branchevejledning af 12. marts 2012 til efterretning i 

medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

Branchevejledningen opstiller en række anbefalinger vedr. netvirksomhe-

dernes fastsættelse af tariffer.  

 

DEE anmelder, at selskabet følger branchevejledningens anbefalinger vedr. 

tariffer med enkelte tilpasninger.  

 

Af metodebekendtgørelsen (BEK nr. 1085 af 20. september 2010) 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 branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken af 

flere muligheder selskabet har valgt at følge. 

 

Branchevejledningens anbefalinger findes på Energtilsynets hjemmeside: 

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

_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-

05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf 

 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at DEEs tarifberegningsme-

tode følger Dansk Energis reviderede vejledning med visse tilpasninger.  

 
Sekretariatet bemærker, at der i DEEs brug af branchevejledningen er føl-

gende 4 forhold, der giver anledning til en konkret vurdering: 

 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
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Justeringer som følge af tilslutningspunkt 

Kategorisering af kunderne 

Branchevejledningen vedr. tarifering tilsiger, at kategoriseringen af kunder-

ne skal ske ud fra aftagepunktet, dvs. ud fra den fysiske placering. Denne 

rene opdeling efter fysisk placering kan imidlertid til tider være problema-

tisk, bl.a. i forhold til den økonomiske optimering af netudbygningen, hvor-

ved en stringent tarifkategorisering vil kunne betyde, at kunder der er ens, 

kategoriseres, og dermed tarifferes, forskelligt på trods af ens leveringsom-

fang.  

 

For at hindre dette, har DEE opstillet nogle kriterier for opdelingen af kun-

derne, der sikrer, at kunder der er ens i form af leveringsomfang også kate-

goriseres på samme måde. Kriterierne for opdelingen af kunder sker ud fra 

et grundprincip om, at kunderne tariferes i forhold til det leveringspunkt, 

som vil være normal praksis for deres leveringsomfang. 

 

DEE oplyser, at for eksisterende installationer er hovedreglen den, at hvis 

leveringsomfang er på mere end 160 A eller hvis tilslutningen sker direkte i 

transformerstationen, så kategoriseres man som B-kunde, uanset at DEE el-

distribution af økonomiske årsager skulle have valgt at tilslutte kunden i 

ledningsnettet. Er leveringsomfanget under 160 A og tilslutningen ikke sker 

i en transformerstation, så kategoriseres man som C-kunde. Grænsen på 160 

A er i overensstemmelse med dimensioneringsreglerne
1
. For nye tilslutnin-

ger sker kategoriseringen på samme måde.  

 

For private husholdninger er problemet i nogle situationer, at leveringsom-

fanget er købt kollektivt og at tilslutning dermed evt. sker på et højere 

spændingsniveau end den enkelte installation egentlig berettiger til, og hvor 

der ikke er entydigt kendskab til leveringsomfanget på installationsniveau. 

Private husholdninger kategoriseres derfor ud fra deres individuelle leve-

ringsomfang, for hvilket der er betalt tilslutningsbidrag (der betales pr. bo-

lig), med mindre der er etableret et individuelt leveringsomfang på over 160 

A. Dette også selvom det samlede leveringsomfang til f.eks, et boligkom-

pleks er over 160 A (og tilsluttes i B-nettet).   

 

Leveringsomfanget kan ændres ved deling af et eksisterende leveringsom-

fang, hvor der etableres flere nye installationer (leveringsomfanget reduce-

res pr. målepunkt) eller ved tilkøb af yderligere leveringsomfang.  Måle-

punkterne bevarer i begge situationer den oprindelige tarifkategori, men 

mindre der samtidigt sker væsentlige ombygninger, der kræver en ændret 

kategori. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at DEEs kriterier med udgangspunkt i 

grundprincippet om, at kunderne tariferes ud fra, hvad der er normal praksis 

for deres leveringsomfang dels vil sikre en rimelig, objektiv og ikke-

diskriminerende fordeling af omkostningerne, jf. § 73, stk. 1 i elforsynings-

loven, idet det sikres, at ens kunder også tariferes ens. Herudover finder se-

kretariatet at grundprincippet sikrer, at ens kunder på lige vis betaler for de 

                                                 
1
 Jf. Elnetdesignguide TF46, stk. 3.8.2 
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omkostninger, de giver anledning til, hvilket er i overensstemmelse med 

princippet om tarifering i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køber-

kategorier giver anledning til, jf. § 72, stk. 1 i elforsyningsloven. 

 

Justering af tarif for B-kunder 

DEE ønsker at foretage en justering, så B-kunder på aggregeret plan betaler 

til, at et mindre antal B-kunder bruger en del af lavspændingsnettet (dvs. C-

niveau), hvormed der er omkostninger på C-niveau, der skal dækkes af kun-

derne på B-niveau.  

 

DEE oplyser, at B-kunderne er defineret som kunder med tilslutningspunkt i 

10/0,4 kV transformerstationen. Tilslutningsformen vurderes ud fra, hvor 

stort et effekttræk kunden har brug for, og er dette over 63 ampere tilsluttes 

kunden typisk i 10/0,4 kV transformerstationen, og er dermed defineret som 

B-kunde. Der er imidlertid en række tilfælde, hvor DEE har valgt en anden 

tilslutningsform for sådanne kunder. Dette skyldes, at det var en billigere 

løsning for netselskabet. Et typisk eksempel er i forbindelse med en vejun-

derføring, hvor det er billigere at foretage en tilslutning i 0,4 kV-nettet (C-

nettet) end at bygge en transformerstation på den anden side af vejen.  

 

DEE sparer dermed samlet set omkostninger, som alternativt ville være 

havnet i kategorien "omkostninger på B-niveau". Til gængæld vil der være 

meromkostninger til 0,4 kV nettet (C-niveau), fordi nogle af B-kunderne 

skal tilsluttes dette. 

 

DEE finder det derfor mest rimeligt, at det er B-kunderne, der som gruppe 

afholder disse meromkostninger til C-nettet i lyset af, at besparelsen i om-

kostninger på B-niveau ligeledes kommer alle B-kunderne til gode. DEE 

finder det ikke rimeligt, at det er den konkrete kunde, der betaler for en sær-

lig tilslutning, idet det pågældende tilslutningspunkt ikke er valgt af hensyn 

til kunden, men udelukkende af hensyn til DEE's samlede omkostninger. 

 

DEE vurderer, at andelen af kunder, der er tilsluttet andetsteds end hvor de i 

forhold til deres leveringsomfang hører hjemme ligger på 5,2 pct.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det rimeligt og i overensstemmelse 

med princippet om, at tarifering skal ske i forhold til, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til § 73, stk. 1 i elforsyningslo-

ven, når alle B-kunder bidrager til at dække omkostningerne til C-nettet, idet 

besparelsen ved tilslutningerne på C-niveau i stedet for B-niveau ligeledes 

er kommet alle B-kunderne til gode.  

  

Nettab fordeles ud fra en estimation af fordelingsnøgler 

DEE fordeler omkostningerne til nettab ud fra en vurdering/estimation af 

fordelingen af nettabet på de enkelte dele af distributionsnettet og de enkelte 

lastperioder. Baggrunden herfor er, at selvom DEE har præcist kendskab til 

det samlede nettab, har de ikke det samme kendskab til fordelingen af dette. 
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DEE har tidligere baseret sig på en analyse heraf tilbage fra 2005, men har 

nu, som krævet af Energitilsynet i forbindelse med deres metodegodkendel-

se fra september 2011, opdateret analysen.  

 

De i analysen beregnede nettab er bestemt ved forskellige netberegnings-

modeller, der anvendes i det løbende netplanlægning. Netberegningsmodel-

lerne tager udgangspunkt i konkrete driftssituationer, og beregner nettabene 

for henholdsvis kabler og transformere. DEE har oplyst, at analysen viser, at 

nettabet på de tre spændingsniveauer i store træk er uændret, mens der er 

mindre forskelle i forhold til lastperioderne.  

 

DEE baserer nu deres fordelingsnøgle vedr. nettab på den opdaterede analy-

se. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder fortsat, at en fordeling ud fra en esti-

mation af netabets fordeling ikke er urimelig, idet fordelingen på tværs af 

spændingsniveauer og lastperioder vurderes at være konsistent med, at alle 

kundegrupper betaler de omkostninger, som de giver anledning til, jf prin-

cippet i § 73, stk. 1 i elforsyningsloven. 

 
Omkostningsposten ”Øvrige omkostninger” anvendes 

I Dansk Energis reviderede tariferingsmodel indgår en omkostningspost, der 

hedder ”Øvrige omkostninger”, hvori selskaberne kan lægge omkostninger, 

der ikke hører til under nogen af modellens andre fastlagte omkostningspo-

ster. I Energitilsynets vurdering af 18. december 2012 af den reviderede 

branchemodel fremgik det, at anvendelsen af posten ”Øvrige omkostninger” 

ville blive fulgt tæt, for så vidt angår de typer omkostninger, der konteres 

heri, samt størrelsen heraf.  

 

DEE har oplyst, at de omkostninger, der konteres som ”Øvrige omkostnin-

ger” er offentlige afgifter, forbrug af fjernvarme, vand og el, telefonomkost-

ninger og omkostninger i forbindelse med faglige foreninger samt debitor-

tab. Alle er omkostninger, der ikke umiddelbart kan siges at høre til under 

nogle af de andre omkostningsposter.  

 

DEE oplyser, at ”Øvrige omkostninger” samlet set udgør ca. 7 pct. af de 

samlede driftsomkostninger, og at debitortabet udgør knap halvdelen heraf. 

Det relativt store omfang vedr. debitortab kunne tale for, at dette burde have 

sin egen omkostningspost i tariferingsmodellen. Sekretariatet vil derfor føl-

ge de andre netselskabers kontering af debitortab, med henblik på at konsta-

tere, om der er tale om en generel problemstilling. 

 

DEE oplyser desuden, at der er tale om omkostninger, der relaterer sig til 

drift af netvirksomheden, men som hverken afhænger af antallet af kunder 

eller kWh. DEE fordeler ”Øvrige omkostninger” på tariffen, fordi dette er 

udgangspunkt i branchevejledningen. Særligt for debitortab oplyser DEE, at 

størrelsen af tabet vil afspejle forbrugsomfanget, hvormed en fordeling på 

tariffen er mest retvisende. Omkostningerne afhænger ikke af, hvor meget 

net de enkelte kWh løber igennem, og dermed er der ingen grund til, at en 
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kWh på C-niveau skal betale 3 gange det beløb, en kWh på A-niveau skal 

betale, hvilket er årsagen til, at der ikke anvendes vandfaldstarif. 

 

Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at ”Øvrige omkostninger” fordeles 

ligeligt på den variable tarif, idet omkostningerne hverken kan siges at af-

hænge af kundeantallet eller af antal leverede kWh, og derfor vil en forde-

ling via tariffen være lige så omkostningsægte som en fordeling via den fa-

ste betaling (abonnementet), og faktisk er en fordeling på tariffen for så vidt 

angår debitortabet reelt mere retvisende end en fordeling på abonnementet.  

 

Fortsættelse af tidsdifferentiering 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at DEE ønsker at fortsætte tids-

differentieringen af tarifferne for de timeafregnede kunder (dvs. kunder på 

A- og B-niveau) som beskrevet i og godkendt af Energitilsynet ved For-

mandsafgørelsen af 30. september 2011. Tidsdifferentieringen af tarifferne 

fastsættes efter Dansk Energis tariferingsmodel. Det grundlæggende princip 

i modellen er, at tariffernes niveauer fastsættes således, at det samlede pro-

venu pr. spændingsniveau er uændret i forhold til en situation med en flad 

tarif. 

I formandsafgørelsen af 30. september 2011 blev tidsdifferentieringen god-

kendt midlertidigt ud fra en forventning om, at den reviderede branchevej-

ledning ville indeholde en revidering af vejledningens anbefalinger vedr. 

tidsdifferentiering, og at denne ville foreligge inden udgangen af 2012.  

I forbindelse med arbejdet med den reviderede tariferingsmodel, valgte ar-

bejdsgruppen under Dansk Energi imidlertid at udskyde arbejdet med en 

opdatering af modellen for så vidt angår tidsdifferentiering. En opdatering af 

modellen på dette punkt forventes dog at foreligge snarest.  

I forventningen om en snarlig opdatering af branchevejledningen vedr. tids-

differentiering finder Sekretariatet for Energitilsynet  det på denne baggrund 

ikke urimeligt, at Dong Energy Eldistributions anvendelse af hidtidige me-

tode til tidsdifferentiering af tarifferne i den mellemliggende periode i over-

ensstemmelse med 73 a, stk. 2 i elforsyningsloven, forlænges, da der er tale 

om en begrænset købergruppe for en begrænset periode.  

Med ovenstående bemærkninger kan Sekretariatet for Energitilsynet god-

kende DEEs metoder for fastsættelse af tariffer, jf. § 1, stk. 2, i metodebe-

kendtgørelsen.  

                                                           

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgø-

relsen, Dong Energy Eldistributions metoder for tariffer med de anmeldte 

afvigelser med de begrundelser, der er anført i vurderingsafsnittet.  

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Dong 

Energy Eldistribution måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, in-

den de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Æn-
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dringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godken-

delse. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Dong 

Energy Eldistributions anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis si-

tuationen giver anledning hertil. 

 

Endelig skal Dong Energy Eldistribution bl.a. være opmærksom på følgen-

de: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Dong Energy 

Eldistributions anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i 

metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af Dong Energy Eldistri-

bution med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metode-

bekendtgørelsen. 

 

Klagevejledning   

Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyrdende 

vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives 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 rettidig indlevering af 

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

"Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets for-

retningsorden, 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 

 

 

Louise Bank 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41 71 53 65 

lba@energitilsynet.dk 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
http://www.ekn.dk/

