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Ansøgning vedrørende demonstrationsprojekt med af-
regning med dynamiske nettariffer 

1. SEAS-NVE Holding A/S (herefter SEAS-NVE) har ansøgt Energitilsynet 

om en ændring af metodegodkendelse af 22. oktober 2012 vedr. et demon-

strationsprojekt vedr. afregning med en dynamisk nettariffer. 

Afgørelse 

SEAS-NVEs metoder til tarifering i demonstrationsprojektet vedr. afreg-

ning med dynamiske nettariffer, jf. afsnit 1.3 om ”Den ændrede tarifering i 

demonstrationsprojektet”, godkendes under forudsætning af:  

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe 

o At projektet løber i et begrænset tidsrum 

o At deltagelsen i projektet er frivillig 

o At SEAS-NVE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen 

i demonstrationsprojektet 

o At SEAS-NVE såfremt projektet måtte give anledning til, at 

de deltagende kunder betaler mere end forventet, fortsat 

overholder sin samlede indtægtsramme. 

 

 

1 Sagsfremstilling 

1.1 Anmeldelse af sagen 

2. SEAS-NVE anmeldte i henvendelse af 6. maj 2013 ændringer til Sekreta-

riatet for Energitilsynets metodeafgørelse vedr. ansøgning vedrørende de-

monstrationsprojekt med afregning med dynamiske nettariffer af 22. oktober 

2012.  
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1.2 De anmeldte ændringer  

3. SEAS-NVE anmeldte, dels at af antallet af deltagere var reduceret fra 

1000 til 500, og dels at tarifferne i projektet var ændret.  

4. Baggrunden for ændringen af tarifferne i forsøgsprojektet er, at SEAS-

NVE var blevet klar over, at det man ønsker at vise med projektet, nemlig 

reservationspriserne for at flytte forbruget, ikke ville kunne klarlægges med 

størrelsen af de anmeldte dynamiske tariffer i det oprindelige oplæg, som 

afgørelsen af 22. oktober 2012 er baseret på.  

1.3 Den ændrede tarifering i demonstrationsprojektet  

5. Grundlaget for tariferingen i demonstrationsprojektet om dynamiske net-

tariffer er fortsat, at nettoprovenuet herved er nul, hvilket betyder, at tarife-

ringen vil være neutral i forhold til indtægtsrammen. Det betyder, at indtæg-

terne fra de dynamiske nettariffer også med den ændrede tarifering stort set 

skal være lig med den indtægt, som den oprindelige lineære metode ville gi-

ve anledning til.  

6. Den dynamiske nettarif er fortsat udformet således, at der vil være 3 ta-

rifperioder, spids, nat og dag, jf. tabel 1 nedenfor. Tariffen vil i hele projekt-

forløbet være indenfor intervallet 0 - 110 øre pr. kWh i alle tarifperioder, 

hvor det tidligere var 0-100 øre pr. kWh, og SEAS-NVE kan fortsat opstille 

grænsesituationer i tarifferne, med det formål at fastslå det reelle potentiale. 

I tabel 1 fremgår tarifperioderne og tariffer i de forskellige tarifperioder. 

Satsen i lavlastperioden er ikke ændret, men både i normallast og i spidslast 

er tarifferne godt og vel fordoblet i forhold til afgørelsen af 22. oktober 

2012. 

Tabel 1. Lastperioder og eksempler på tariffer ifm tidsdifferentiering  

 Lavlast – nat 

(grøn) 

Normallast - dag 

(gul) Spidslast (rød) 

Tidsperiode 21.00-06.00 
06.00-17.00 

19.00-21.00 
17.00-19.00 

Sats 0 øre/kWh 21 øre/kWh 110 øre/kWh 

Kilde: SEAS-NVE Holding A/S 

7. SEAS-NVE har desuden oplyst følgende vedr. tariferingen i forbindelse 

med demonstrationsprojektet: 

- Forsøget er fortsat tilrettelagt således, at de deltagende kunder ikke 

kan tabe penge, men alene spare ved at flytte forbruget. SEAS-NVE 

forventer som hidtil, at 3-5 pct. af forbruget vil blive flyttet. Effekten 

heraf vil afhænge af, dels flytningen sker permanent til dag eller til 

nat. Den ændrede tarifering indebærer, at en besparelse forventes til 

at ligge på 1000-1500 kr. hvis kunden reagerer på prissignalerne, 

hvor besparelsen i den oprindelige afgørelse var vurderet til 200-500 

kr. Et evt. tab dækkes fortsat af SEAS-NVE, af hensyn til at få så 

mange forskellige kundetyper til at melde sig til forsøget.  

 

8. SEAS-NVE har oplyst, at den dynamiske afgiftsmodel omfatter afgifts-

ændringer fra en fastpris over lasteperioderne til teoretisk fordeling af for-
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bruget over døgnets timer, således at det samlede nettoprovenu er 0. Dette 

gøres for at se, i hvilken grad dette øger priselastsiciteten. Afgiftsmodellen 

er en teoretisk kontruktion, og eventuelle ”afgiftsbesparelser” er en rabat til 

kunderne som SEAS-NVE betaler. SEAS-NVE vil afregne afgifter til 

SKAT pr. kWh som hidtil. 

1.4 Deltagelse i demonstrationsprojektet om dynamiske net-
tariffer 

9. SEAS-NVE har for så vidt angår projektdeltagerne oplyst, at følgende 

forhold fortsat gælder: 

- Deltagere vil i projektperioden overgå til at blive timeaflæst uden 

forhøjet abonnement.  

- Deltagelsen er frivillig. 

- Deltagerne er ikke bundet i hele projektets løbetid, men kan opsige 

aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er 

gået fem måneder efter aftalens indgåelse. 

- Forsøgsdeltagerne vil kunne udsættes for flere forskellige priser og 

lasteperioder i testperioden. 

- Afregningsperioden vil følge en årlig afregning. 

- SEAS-NVE har oplyst, det vil overvejes at udbetale et konstant be-

løb på 500 kr. pr. frivillig hustand i tilfælde af mangelfuld tilmelding 

til projektet. 

- Deltagerne får mulighed for at gå ind på hjemmesiden ’Min måler’ 

og få løbende informationer om eget forbrug og om projektet. 

- Resultaterne af projektet efter projektets afslutning vil blive gjort of-

fentligt tilgængelige. 

1.5 Lovgrundlag 

10. De nedenfor angivne bestemmelser indgår i Sekretariatet for Energitil-

synets vurdering. Vurderingen fremgår i afsnit 2 nedenfor.  

11. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 73 fastsætter de overordnede reg-

ler for netselskabernes tarifering.  

12. Ved ændringen af elforsyningsloven af 18. maj 2011, blev bl.a. § 73 a, 

stk. 2 tilføjet, jf. nedenfor. Baggrunden herfor var ønsket om at muliggøre 

tidsbegrænsede og geografisk begrænsede forsøg med bl.a. tidsdifferentie-

rede tariffer. 

Elforsyningsloven 

 

§ 73 

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

§ 73 a, stk. 2 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper 

og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders 
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metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af så-

danne metoder. 

 

Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 31. marts 2011, ad § 

73 a, stk. 2: 

§ 1, nr. 04, giver Energitilsynet mulighed for at kunne godkende metoder 

til brug for forsøg med nye tariferingsprincipper og nye principper for allo-

kering af omkostninger. Dette skal ske som led i udvikling af nye tarife-

ringsmetoder, f.eks. med henblik på at fremme et intelligent elforbrug. 

Godkendelsen kan også gives i tilfælde, hvor sådanne forsøg indebærer en 

prisdifferentiering inden for de enkelte køberkategorier og dermed går ud 

over de grundlæggende principper om ikkediskrimination i § 73, stk. 1, 1. 

pkt. Det er en forudsætning for godkendelsen, at forsøgene er tidsbegræn-

sede, og at antallet af berørte forbrugere er begrænset. Energitilsynet vil 

kunne sætte vilkår for godkendelsen, herunder f.eks. om frivillighed for 

forbrugerne og om offentliggørelse af resultaterne. 

 

2 Vurdering 

2.1 Metode for tarifering af begrænset købergruppe i be-
grænset tidsrum 

13. Den ændrede tidsdifferentiering i demonstrationsprojektet adskiller sig 

fortsat fra den tarifering, som SEAS-NVE har anmeldt i forbindelse med sin 

generelle metodeanmeldelse. 

14. Som udgangspunkt skal tarifering ske efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kø-

berkategorier giver anledning til, jf. § 73 i elforsyningsloven. 

15. I sig selv er ændringen af tariferingen i demonstrationsprojektet væsent-

lig, da tarifferne i normal- og spidslast mere end fordobles, og gevinsten ved 

at flytte forbruget øges dermed også til 1000-1500 kr. årligt.  

16. Men idet der fortsat er tale om et demonstrationsprojekt, der vedrører en 

begrænset købergruppe, der løber i et begrænset tidsrum, hvor deltagelsen er 

frivillig, og hvor resultaterne offentliggøres, finder Sekretariatet for Energi-

tilsynet det ikke urimeligt at tariferingen ændres så markant, som det er til-

fældet her. Dette også set i lyset af, at der er tale om et forsøg med tarife-

ringsprincipper, og hvor ændringen af tariferingen i projektet øger mulighe-

den for at få klarlagt det, der er formålet med projektet, nemlig at afdække 

deltagernes reservationspriser for at flytte forbruget.  

17. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at SEAS-NVEs demonstrations-

projekt fortsat overordnet set falder ind under bestemmelsen i § 73 a, stk. 2 i 

elforsyningsloven, jf. også udvalgsbetænkningen gengivet i afsnit 1.5 oven-

for.  

18. Det vurderes således ikke som urimeligt, at projektets tarifering dels af-

viger fra SEAS-NVEs øvrige tarifering og dels afviger fra den oprindelige 

afgørelse af 22. december 2012.  
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3. Afgørelse 

19. Det afgøres, at SEAS-NVEs metoder til tarifering i demonstrationspro-

jektet, jf. afsnit 1.3 om ”Den ændrede tarifering i demonstrationsprojektet”, 

godkendes under forudsætning af:  

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe 

o At projektet løber i et begrænset tidsrum  

o At deltagelsen i projektet er frivillig  

o At SEAS-NVE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i 

demonstrationsprojektet 

o At indtægtsrammen fortsat overholdes 

 

4. 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 

 

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 4171 5365 

lba@energitilsynet.dk 
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