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Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S’ (RAH2) anmeldelse 

af ny metode for fastsættelse af tariffer, jf. anmeldelse af 31. marts 2015.  

 

AFGØRELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen, 

RAH Net 2 A/S’ metoder for fastsættelse af tariffer som værende i overensstem-

melse med elforsyningslovens § 73 med de begrundelser og forbehold, der er an-

ført i vurderingsafsnittet.  

 

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 RAH Net 2 A/S 

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 RAH Net 2 

A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anled-

ning hertil. 

 

Endelig skal RAH Net 2 A/S være opmærksom på, at de godkendte metoder skal 

offentliggøres af RAH Net 2 A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, 

stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 

 

SAGSFREMSTILLING 

RAH2 anmeldte pr. 14. juli 2011 som Ringkøbing Skjern Elnet sine metoder til 

Energitilsynet. Ringkøbing Skjern Elnet er siden blevet opkøbt af RAH Holding 

A/S, og efterfølgende navneændret til RAH 2 Net A/S. 
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RAH2 har d. 31.marts 2015 anmeldt reviderede metoder for fastsættelsen af deres 

tariffer, i forhold til anmeldelsen af 14. juli 2011. 

 

RAH2 anmelder, at de med enkelte beskrevne afvigelser, følger Dansk Energis 

reviderede tariferingsmodel, som Energitilsynet tog til efterretning 18. december 

2012.  

 

Sekretariatet konstaterer på baggrund af anmeldelsen, at RAH anvender branche-

modellen med følgende afvigelser: 

 

1. Tarifering af omkostninger til forsikring af netaktiver 

2. Tarifering af omkostninger til kontingent til DE 

3. Omkostninger til fjernaflæsning 

4. Tarifering af måleroperatørudgifter 

5. Omkostninger til Husets Energi 

 

Afvigelserne skal underlægges en konkret vurdering, hvilket også er tilfældet vedr. 

RAH2s håndtering af tab på debitorer samt tarifering af Øvrige omkostninger og 

Øvrige afskrivninger, jf. Energitilsynets praksis i form af Energitilsynets tilkende-

givelse af 18. december 2012 og afgørelse af 22. maj 2013. 

 

HØRING 

Udkast til denne afgørelse blev den 30. april 2015 sendt i høring hos RAH2 med 

frist d. 21. maj 2015. RAH2 afgav d. 20. maj 2015 høringssvar indeholdende en-

kelte faktuelle rettelser, som er rettet til i denne endelige afgørelse. 

 

LOVGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de 

betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sags-

fremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrette-

lagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og 

bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. Gennemgangen afspejler dog også 

hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres rets-

kilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangs-

punkt sidst i gennemgangen. 

 

Elforsyningsloven : 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres 

ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskrimine-

rende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategori-

er giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning 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 distributi-

onsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offent-

liggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 
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Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper 

og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomhe-

ders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af 

sådanne metoder. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om ind-

holdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser 

og vilkår, herunder tariffer. 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vej-

ledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og trans-

missionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne 

standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010  

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energi-

net.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 

virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, 

herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivel-

se af datoen for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer 

i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder 

for prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i 

køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan 

henføres til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå 

hvilke omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere 

fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knyt-

ter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse 

transformerstationer. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, 

som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres 

til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og 

energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger 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 køberka-

tegorier. 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de 

enkelte køberkategoriers 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. 
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Herudover har Energitilsynet taget Dansk Energis reviderede tarifberegningsmodel 

til efterretning ved tilkendegivelse af 18. december 2012: 

 

”Tilkendegivelse   

Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

tilkendegivet følgende:  

• At en korrekt anvendelse af den reviderede tariferingsmodel vil føre til 

tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73, og at 

modellen derfor tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 

b.  

• At modellen dog 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 b.  

• At anvendelse ikke indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs ta-

rifering, 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. ” 

 

Herudover fremgår det af Energitilsynets praksis, at følgende forhold skal overvå-

ges, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 18. december 2012 vedr. Dansk Energis 

reviderede tarifberegning samt afgørelse vedr. Dong Energy Eldistributions an-

meldte metoder af 22. maj 2013, hvor det fremgår af vurderingerne: 

 

Energitilsynets tilkendegivelse af 18. december 2012 vedr. øvrige omkostninger: 

 ”[………] 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at en sådan opsamlings-

post ikke er urimelig. Sekretariatet for Energitilsynet skal imidlertid un-

derstrege, at netselskaberne, i det omfang de benytter sig af denne om-

kostningspost, skal beskrive indholdet i og rimeligheden heraf i forbindel-

se med deres metodeanmeldelse, samt fyldestgørende redegøre og argu-

mentere for fordelingsnøgle og prisstruktur.  

Derudover vil Energitilsynet følge selskabernes brug af disse poster, her-

under indholdet i, samt størrelsen af, denne omkostningspost. Dels for at 

sikre, at den ikke benyttes uhensigtsmæssigt, herunder får et for stort øko-

nomisk omfang i forhold til de samlede omkostninger, og dels for at sikre, 

at der ikke er et mønster i brugen af posten, der evt. kunne retfærdiggøre 

yderligere udspecificerede omkostningsposter i modellen. 

[………] ” 

 

Afgørelse vedr. Dong Energy Eldistributions anmeldte metoder af 22. maj 2013 

vedr. debitortab: 

”[……] 

 

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

ve sin egen omkostningspost i tariferingsmodellen. Sekretariatet vil derfor 

følge de andre netselskabers kontering af debitortab, med henblik på at 

konstatere, om der er tale om en generel problemstilling. 

[……]” 
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Sekretariatet tog i afgørelse vedr. RAH’s anmeldte metoder af den 17. december 

2014 stilling til en række problemstillinger. Der bliver nedenfor refereret til de 

enkelte problemstillinger, som blev behandlet i afgørelsen til RAH. 
 

”Tarifering af omkostninger til forsikring: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at omkostninger til forsikring af 

netaktiver ikke er selvstændigt behandlet i den nuværende branchevejled-

ning, og det er derfor at betragte som en afvigelse til modellen. Imidlertid 

var denne omkostning behandlet i den tidligere branchevejledning. Sekre-

tariatet baserer derfor sin vurdering på den tidligere branchevejledning fra 

2005, som er taget til efterretning af Energitilsynet d. 30. januar 2006. 

 

Ifølge den tidligere branchevejledning knytter omkostninger til forsikrin-

ger sig til omkostningsposten drift- og vedligehold, og omkostningerne 

blev således anbefalet tariferet som sådan, dvs. med en direkte fordeling 

på spændingsniveauerne og tarifering til kunderne via den nedadløbende 

tarif (den variable betaling). 

[…] 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke uenig i, at forsikringsomkostninger 

bør tariferes efter et solidarisk princip indenfor spændingsniveauerne, 

hvilket taler for en fordeling af omkostningerne på abonnementet. Sekreta-

riatet finder dog samtidig, at dette skal vejes op imod det rimelige i, at B- 

og C-kunder også bør bidrage til forsikringsomkostninger på højere spæn-

dingsniveauer, hvilket taler for en tarifering af omkostningerne på den 

nedadløbende tarif.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har derfor samlet set i det konkrete tilfælde 

vurderet, at afvigelsen kan godkendes, i det der lægges vægt på, at der ik-

ke er en entydig konklusion på ovennævnte problemstilling, sammenholdt 

med at omkostningen samlet set er af begrænset størrelsesorden (0,7 pct. 

af indtægtsrammen til fordeling i alt 543 t. kr. i budgettet for 2014). Der 

tages dog forbehold for, at dette kan tages op til fornyet vurdering i tilfæl-

de af klager eller lign. 

 

Tarifering af omkostninger til kontingent til Dansk Energi: 

  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at idet omkostningen er drevet af 

antallet af transporterede kWh vil en korrekt og fuldstændig omkostnings-

ægte fordeling af omkostningerne indebære en tarifering af omkostningen 

hos kunderne via den variable tarif, hvilket RAH altså afviger fra. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at afvigelsen alligevel undta-

gelsesvist kan godkendes, idet der lægges vægt på, at fordelingen på 

spændingsniveauerne sker på en omkostningsægte måde, således at de sto-

re kunder på højspændingsniveauerne, der bidrager mest til omkostningens 

størrelse, også betaler mest. Herudover lægges der vægt på, at omkostnin-
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gen samlet set er af begrænset størrelsesorden (0,78 pct. af indtægtsram-

men til fordeling - i alt 595 t. kr i budgettet for 2014). 

 

Tarifering af omkostninger til fjernaflæsning: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den direkte fordeling af om-

kostningerne til fjernaflæsning på C-niveau med tarifering til kunderne via 

den faste betaling, er omkostningsægte. Det er i denne vurdering lagt til 

grund, at antallet af traditionelle målere på C-niveau er reduceret med an-

tallet af fjernaflæste målere. Begrundelsen for vurderingen er, at omkost-

ningerne alene vedrører C-kunder, og størrelsen af omkostningen afhæn-

ger af antallet af kunder, dvs. kundeforholdet. Sekretariatet for Energitil-

synet godkender derfor denne metode til tarifering af fjernaflæsning. 

 

Tarifering af måleroperatørudgifter: 

 

Sekretariatet vurderer, at metoden til tarifering af omkostninger til måler-

operatørudgifter drives af antallet af målere, og at en fordeling af omkost-

ningerne på spændingsniveauerne ud fra antallet er målere derfor er kost-

ægte. Hertil vurderer Sekretariatet, at en fordeling på den faste betaling er 

retvisende, da omkostningen knytter sig til kundeforholdet, da hver kunde 

har én måler. Sekretariatet kan således godkende metoden til tarifering af 

måleroperatørudgifter. 

 

Tarifering af omkostninger til ”husets energi”: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger i sin vurdering afgørende vægt på, 

at der ikke er tale om omkostninger, der er omfattet af omkostninger til 

opfyldelse af energisparemålene, men er en almindelig driftsomkostning, 

og således ikke er noget, som der opnås forhøjelse af indtægtsrammen for. 

I det lys finder Sekretariatet, at det er omkostningsægte at fordele omkost-

ningerne direkte til C-kunderne, og at opkrævning af omkostningerne sker 

via den faste betaling, da omkostningen alene vedrører C-kunderne, og er 

en kundeafhængig omkostning. Sekretariatet for Energitilsynet godkender 

således afvigelsen. 

 

VURDERING 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 18. december 2012 taget Dansk Energis 

reviderede branchevejledning om tarifering af 12. marts 2012 til efterretning i 

medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

En anvendelse af branchevejledningen uden afvigelser vil således medføre tarife-

ringsmetoder, der er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73 altså i form 

af prisfastsættelse af ydelser efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kri-

terier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning 

til.  
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Branchevejledningen opstiller en række anbefalinger vedr. netvirksomhedernes 

fastsættelse af tariffer.  

 

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 

branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken af flere mulighe-

der selskabet har valgt at følge. 

 

Branchevejledningens anbefalinger findes på Energitilsynets 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 i denne vurdering til grund, at RAH2s an-

meldte tarifberegningsmetode følger Dansk Energis reviderede vejledning med 

visse tilpasninger, der er opremset nedenfor i nr. 1-7.  

 

Sekretariatet bemærker herefter, at der i forhold til RAH2s brug af branchevejled-

ningen om tarifering er følgende forhold, der giver anledning til en konkret vurde-

ring. 

 

1. Tarifering af omkostninger til forsikring af netaktiver 

2. Tarifering af omkostninger til kontingent til DE 

3. Tarifering af omkostninger til fjernaflæsning 

4. Tarifering af måleroperatørudgifter 

5. Tarifering af omkostninger til Husets Energi 

6. Håndtering af tab på debitorer 

7. Tarifering af Øvrige omkostninger og afskrivninger 

 

Nedenfor vurderes det, om ovenstående forhold indebærer en omkostningsægte 

tarifering, og dermed er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73. En om-

kostningsægte tarifering betyder, at tariferingen er rimelig, objektiv og ikke-

diskriminerende i forhold til de omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til.   

 

AD. 1. TARIFERING AF OMKOSTNINGER TIL FORSIKRING AF NETAKTIVER 

RAH anmelder, at omkostninger til forsikring af netaktiver fordeles på spæn-

dingsniveauerne ud fra fordelingen af netaktiver og tariferes hos kunderne via den 

faste betaling, dvs. abonnementet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at omkostninger til forsikring af netak-

tiver ikke er selvstændigt behandlet i den nuværende branchevejledning, og det er 

derfor at betragte som en afvigelse til modellen. Sekretariatet for Energitilsynet 

har tidligere behandlet en sådan afvigelse til tariferingsmodellen, jf. afgørelse om 

RAHs anmeldte metoder af 17. december 2014.  

 

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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Sekretariatet for Energitilsynet vurderede i afgørelse af 17. december 2014, at en 

fordeling af omkostningerne til forsikring af netaktiver på spændingsniveauerne 

ud fra fordelingen af netaktiverne giver en omkostningsægte fordeling af omkost-

ningerne på spændingsniveauerne.  

 

Dog fandt Sekretariatet umiddelbart, at omkostningerne bør tariferes via den for-

brugsafhængige (og nedadløbende) betaling, da omkostningerne knytter sig til 

omkostningerne til drift- og vedligehold. Baggrunden herfor er, at kunderne på B-, 

og C-niveau også har glæde af forsikringen af aktiverne på de højere spændingsni-

veauer, og derfor også bør bidrage til omkostningerne hertil. Dette skulle dog iføl-

ge Sekretariatets vurdering vejes op imod anvendelse af et solidarisk princip in-

denfor spændingsniveauerne, hvilket talte for en tarifering af omkostningerne som 

en del af abonnementet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderede samlet set, at afvigelsen kunne godken-

des, i det der blev lagt vægt på vægt på, at der ikke er en entydig konklusion på 

ovennævnte problemstilling, sammenholdt med at omkostningen samlet set var af 

begrænset størrelsesorden. Der blev dog taget dog forbehold for, at dette kan tages 

op til fornyet vurdering i tilfælde af klager eller lign. 

 

Med henvisning til begrundelsen i den hidtidige praksis på området vurderer Se-

kretariatet for Energitilsynet, at afvigelsen kan godkendes idet omkostningen også 

her er af begrænset størrelsesorden (0,2 pct. af indtægtsrammen til fordeling i alt 

40 t. kr. i budgettet for 2015). Der tages dog også her forbehold for, at dette kan 

tages op til fornyet vurdering i tilfælde af klager eller lign. 

  

AD. 2. TARIFERING AF OMKOSTNINGER TIL KONTINGENT TIL DANSK ENERGI  

RAH anmelder, at omkostninger til kontingent til Dansk Energi fordeles på spæn-

dingsniveauerne via de leverede kWh og opkræves hos kunderne via abonnemen-

tet. 

 

RAH2 begrunder tariferingen af omkostningen på den faste betaling med, at den 

nytteværdi der er ved, at RAH2 er medlem af Dansk Energi, indenfor et spæn-

dingsniveau ikke afhænger af forbruget.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at idet omkostningen er drevet af antallet 

af transporterede kWh vil en korrekt og fuldstændig omkostningsægte fordeling af 

omkostningerne indebære en tarifering af omkostningen hos kunderne via den 

variable tarif, hvilket RAH2 altså afviger fra. Sekretariatet for Energitilsynet har 

tidligere behandlet en sådan afvigelse til tariferingsmodellen, jf. afgørelse om 

RAHs anmeldte metoder af 17. december 2014. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderede i sin tidligere afgørelse, at afvigelsen 

alligevel undtagelsesvist kunne godkendes, idet der lægges vægt på, at fordelingen 

på spændingsniveauerne sker på en omkostningsægte måde, samt at omkostningen 

samlet set er af begrænset størrelsesorden (0,78 pct. af indtægtsrammen til forde-

ling - i alt 595 t. kr i budgettet for 2014). 
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Med henvisning til begrundelsen i den hidtidige praksis på området vurderer Se-

kretariatet for Energitilsynet, at afvigelsen kan godkendes idet omkostningen også 

her er af begrænset størrelsesorden (1 pct. af indtægtsrammen til fordeling i alt 40 

t. kr. i budgettet for 2015). Der tages dog forbehold for, at dette kan tages op til 

fornyet vurdering i tilfælde af klager eller lign. 

 

AD. 3. TARIFERING AF OMKOSTNINGER TIL FJERNAFLÆSNING 

RAH2 har opdelt branchevejledningens omkostningspost Målere og måleradmini-

stration i 3 undergrupper, da de ikke behandles ens. Der er således to af RAH2 

undergrupper, der ikke behandles selvstændigt i branchevejledningen, og derfor 

må betragtes som afvigelser. Afvigelserne behandles i ad 3-ad.4.  

 

RAH2 anmelder, at de anvender en særlig omkostningspost der vedrører den lø-

bende drift og vedligehold af fjernaflæste målere på C-niveau. Omkostningen for-

deles direkte til C-kunder og indregnes i abonnementet. RAH2 har oplyst, at opde-

lingen af Målere og måleradministration i ”Opsætning og vedligeholdelse” og 

”Fjernaflæsning” kun vil ske indtil, der er sket fuld udrulning af fjernaflæste måle-

re.  

 

RAH2 har derudover oplyst, at antallet af traditionelle målere på C-niveau, som 

omkostningerne under ”Opsætning og vedligeholdelse” af målere fordeles på bag-

grund af, er reduceret for det antal målere, der tariferes under Fjernaflæsning. Der 

er således ikke tale om, at C-kunderne betaler en større andel af omkostningerne til 

opsætning og vedligeholdelse, end dem de giver anledning til. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere behandlet en sådan afvigelse til tarife-

ringsmodellen, jf. afgørelse om RAHs anmeldte metoder af 17. december 2014. 

  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderede i den tidligere afgørelse, at den direkte 

fordeling af omkostningerne til fjernaflæsning på C-niveau med tarifering til kun-

derne via den faste betaling, er omkostningsægte, og godkendte afvigelsen.  

 

Med henvisning til den tidligere praksis på området vurderer Sekretariatet for 

Energitilsynet, at afvigelsen kan godkendes.  

 

AD. 4. TARIFERING AF MÅLEROPERATØRUDGIFTER 

RAH2 anmelder, at de anvender en særlig omkostningspost, der vedrører udgifter 

til deres måleoperatør, til hvem der betales en fast pris pr. måler. Omkostningen 

fordeles på spændingsniveauerne ud fra antallet af målere og omkostningen op-

kræves via abonnementet, med den begrundelse, at omkostningerne knytter sig til 

kundeforholdet. 

 

Sekretariatet vurderer, at metoden til tarifering af omkostninger til måleroperatør-

udgifter drives af antallet af målere, og at en fordeling af omkostningerne på 

spændingsniveauerne ud fra antallet er målere derfor er kostægte. Hertil vurderer 

Sekretariatet, at en fordeling på den faste betaling er retvisende, da omkostningen 

knytter sig til kundeforholdet, da hver kunde har én måler. Sekretariatet kan såle-
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des godkende metoden til tarifering af måleroperatørudgifter. Dette er i overens-

stemmelse med tidligere praksis, jf. afgørelse af 17. december 2014. 

 

 

AD. 5. TARIFERING AF OMKOSTNINGER TIL ”HUSETS ENERGI” 

RAH2 anmelder, at de har en særlig omkostningspost, der hedder ”Husets Energi”. 

Omkostningsposten består af licensbetaling til HusetsEnergi samt FeriehusEnergi 

for at yde energirådgivning og energioptimering af helårsboliger samt feriehuse 

via en portal, hvor der vha. kundernes dataindtastning foretages vejledende bereg-

ninger for at skitsere potentielle energibesparelsestiltag. Omkostningsposten ved-

rører alene C-kunder. 

 

Omkostningsposten er ikke behandlet i branchevejledningen, og er således at be-

tragte som en afvigelse til modellen. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere 

behandlet en sådan afvigelse til tariferingsmodellen, jf. afgørelse om RAHs an-

meldte metoder af 17. december 2014. 

 

RAH2 oplyser, at omkostningen ikke er omfattet af omkostninger til opfyldelse af 

energisparemål, som regulatorisk tillægges indtægtsrammen, men er at betragte 

som en almindelig driftsomkostning. RAH2 oplyser samtidig, at der er tale om et 

tilbud til kunderne, som det ikke er muligt at måle effekten af, og bl.a. derfor ikke 

indgår i energispareopfyldelsen. Da tilbuddet alene retter sig mod C-kunder, finder 

RAH det mest rimeligt, at omkostningen alene belaster denne kundegruppe. 

 

Omkostningen fordeles direkte på C-niveau, og opkræves via den faste betaling, 

dvs. abonnementet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet godkendte i afgørelse af 17. december en sådan 

afvigelse, idet der blev lagt vægt på, at der ikke var tale om omkostninger, der er 

omfattet af omkostninger til opfyldelse af energisparemålene, men er en alminde-

lig driftsomkostning, og således ikke er noget, som der opnås forhøjelse af ind-

tægtsrammen for. I det lys fandt Sekretariatet, at det er omkostningsægte at fordele 

omkostningerne direkte til C-kunderne, og at opkrævning af omkostningerne sker 

via den faste betaling, da omkostningen alene vedrører C-kunderne, og er en kun-

deafhængig omkostning.  

 

Med henvisning til begrundelserne i den hidtidige praksis, jf. afgørelse af 17. de-

cember 2014, kan Sekretariatet for Energitilsynet godkende afvigelsen. 

 

AD. 6. HÅNDTERING AF TAB PÅ DEBITORER 

Som nævnt i afgørelse af 22. maj 2013 vedr. Dong Energy Eldistributions metode-

anmeldelse som citeret under lovafsnittet skal Sekretariatet for Energitilsynet følge 

dels størrelsen og dels den tariferingsmæssige placering af selskabernes tab på 

debitorer. Baggrunden herfor er, at Sekretariatet har fundet det nødvendigt at klar-

lægge, om der eventuelt er et behov for en selvstændig omkostningspost for disse. 

Sekretariatet vil i det følgende af egen drift derfor undersøge RAH2s tarifering af 

tab på debitorer. 
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RAH2 har oplyst, at tab på debitorer er indeholdt i posten Kundeadministration – 

Kundecenter, og at det budgetterede debitortab udgør 500 t. kr. i 2015, dvs. ca. 2,5 

% af den samlede indtægtsramme til tarifering. Omkostningerne fordeles således 

på spændingsniveauerne via antallet af kunder, og tariferes til kunderne via abon-

nementet.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der under omkostningsposten Kunde-

administration i branchevejledningen er omtalt omkostninger til behandling af 

inkasso- og fogedsager, kreditvurdering m.m, hvilket omhandler omkostninger i 

forbindelse med håndtering af debitorer, hvormed det synes logisk også at indbe-

fatte tab på debitorer.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet er enig i RAH2s vurdering om, at debitortab bør 

tariferes som en del af kundeadministration, og finder derfor tariferingen af debi-

tortabet som værende i overensstemmelse med Dansk Energis vejledning. Også 

her indgår det i vurderingen, at omkostningerne til debitortab er begrænsede både i 

forhold til den procentvise andel i forhold til RAH2s indtægtsramme samt det 

konkrete beløb på 500 t.kr. 

 

AD. 7. TARIFERING AF ØVRIGE OMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER  

RAH2 anmelder, at omkostningsposten øvrige omkostninger indeholder omkost-

ninger til diverse teknisk administration, generelforsamling, bestyrelse mv. samt 

konsulent, rådgivning mv. RAH2 fordeler disse omkostninger ud på spændingsni-

veauerne via antal kunder, og opkræver omkostningerne via abonnementet. RAH 2 

begrunder denne tarifering med, at omkostningerne vurderes at være drevet af 

antallet af kunder.  

 

RAH2 anvender ikke posten Øvrige afskrivninger. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er enige med RAH2 i, at de pågældende omkost-

ninger er afhængigt af antallet af kunder, hvormed en fordeling af omkostningerne 

på spændingsniveauerne via antallet af kunder og opkrævning hos kunderne via 

den faste betaling, dvs. abonnementet, efter sekretariatets vurdering er omkost-

ningsægte. Sekretariatet for Energitilsynet godkender derfor RAH2s metode til 

tarifering af øvrige omkostninger. 

                                              

AFGØRELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen, 

RAH Net 2 A/S’ metoder for fastsættelse af tariffer, gebyrer, standardtilslutnings-

bidrag og kundekategorisering med de begrundelser og forbehold, der er anført i 

vurderingsafsnittet.  

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-

vendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 
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Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som RAH Net 2 A/S 

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 RAH Net 2 

A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anled-

ning hertil. 

 

Endelig skal RAH Net 2 A/S være opmærksom på, at de godkendte metoder skal 

offentliggøres af RAH Net 2 A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, 

stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 

 

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 "Klagebe-

handling". 

 

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

ningsorden, 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 (SET) 
Tlf. 4171 5365 

lba@energitilsynet.dk 


