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Ansøgning vedrørende demonstrationsprojekt med af-
regning med dynamiske nettariffer 

1. SEAS-NVE Net A/S (herefter SNN) og Dong Energy Eldistribution A/S 

(herefter DEE) har ansøgt Energitilsynet om godkendelse til et fælles de-

monstrationsprojekt vedr. afregning med en dynamisk nettarif for at indhen-

te oplysninger om prisfølsomhed hos private husholdningskunder.  

Afgørelse 

Det afgøres, at SNN og DEEs metoder til tarifering i demonstrationsprojek-

tet, jf. afsnit 1.4 om ”Tarifering i demonstrationsprojektet”, godkendes med 

de begrundelser der fremgår af vurderingen og 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 SNN og DEE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen 

i demonstrationsprojektet, og herunder fremsender disse til 

Energitilsynet. 

 

o At indtægtsrammerne fortsat overholdes 

 

 

13. januar 2014 

Sag 13/12919 

/LBA 

Deres ref. 

 

Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
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1 Sagsfremstilling 

1.1 Anmeldelse af sagen 

2. SNN og DEE anmeldte ved mail af 18. november 2013 metode til tarife-

ring i et fælles demonstrationsprojekt for tarifering i privatkundeforsøg om 

prisfølsomhed.  

3. Selskaberne har efterfølgende ved mails af hhv. 13. og 18. december 

2013 anmeldt dels en ændring til de i anmeldelsen anførte tariffer i forsøgs-

perioden, og dels en forlængelse af forsøgsperioden. 

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet  

4. Demonstrationsprojektet har til formål at indhente viden om prisfølsom-

hed hos almindelige private husstandskunder. Forsøget skal afdække i hvil-

ket omfang elkunderne ud fra kendte og forudsigelige økonomiske variable 

priser på transporttariffen vil flytte deres elforbrug.  

5. SNN og DEE oplyser, at forsøget forventes opstartet pr. 1. februar 2014. 

1.3 Afgrænsningen af demonstrationsprojektet  

6. SNN og DEE har vedr. afgrænsningen af demonstrationsprojektet op-

lyst, at: 

- Forsøget udelukkende foregår i SNNs netområde, hvilket gøres af 

praktiske årsager, idet SNN har installeret fjernaflæste målere hos al-

le kunder 

- Forsøget med tidsdifferentierede tariffer er tidsbegrænset til maksi-

malt at vare 12 måneder.  

- Antallet af deltagere er begrænset til maksimalt 600 kunder. Delta-

gerne udvælges til projektet.  

- Deltagelsen i projektet er frivillig (selvom udvælgelsen ikke er base-

ret på frivillighed) 

- Kunderne forventes at spare penge på testen, og vil med sikkerhed 

ikke tabe på testen. 

- Resultaterne offentliggøres 

- SNN og DEE overholder deres indtægtsrammer uanset hvordan pro-

jektdeltagerne reagerer på de tidsdifferentierede tariffer. 

1.4 Tarifering i demonstrationsprojektet  

7. SNN og DEE oplyser, at tarifferne vil være faste og kendte, så kunderne 

via adfærdsændringer har mulighed for at reducere deres omkostninger ved 

at reducere eller udskyde elforbrug, når tariffen er høj. Herudover oplyser 

SNN og DEE, at variationerne i nettarifferne skal have en størrelse, der sva-
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rer til det, som netselskaber anser som et sandsynligt realistisk niveau af 

tidsdifferentiering. Niveauet vil derfor afspejle en omkostningsægte tarife-

ring på de langsigtede marginalomkostninger.  

8. Den dynamiske nettarif er udformet således, at der vil være 3 tarifperio-

der, spids, nat og dag, jf. tabel 1 nedenfor. Tarifferne i forsøgsperioden er 

udformet som en afvigelse på ± 20 øre/kWh i forhold til den almindelige 

flade tarif hos SNN. Periodeinddelingen afspejler en grov inddeling i for-

hold til nettets belastning. Tariffen vil i hele projektforløbet være fasty i alle 

tarifperioder. Transportprisen udgør på nuværende tidspunkt ca. 27 øre/kWh 

inkl. moms. I tabel 1 fremgår tarifperioderne.  

Tabel 1. Lastperioder og eksempler på tariffer ifm tidsdifferentiering  

Lastperiode Normaltarif  

(hele døgnet) 

Dag 

 (kl. 6-17) 

Spids  

(kl. 17-20) 

Nat  

(kl. 20-

06) 

Tre-leds-tarif afvi-

gelse fra normalta-

rif (øre/kWh) 

 0 + 20 -20 

Tarif (øre/kWh) Ca. 27  27  47 7  

Kilde: SNN og DEE 

9. Periodeinddelingen i forsøgsvariationen er rettet imod den traditionelle 

”aftenkogespids”, som er karakteristisk for privatkunders forbrugsmønster. I 

figur 2 er tariftrinnene i forsøgsprojektet illustreret sammen med den tre-

ledstarif som DEE indførte i 2012. 

Figur 1. Tre-ledstariffer i SEAS-NVE og Dong Energy Eldistribution 

 
Kilde: SNN og DEE 

1.5 Deltagelse i demonstrationsprojektet om dynamiske net-
tariffer 

10. SNN og DEE har for så vidt angår projektdeltagerne oplyst, at: 
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- Udvælgelsen ikke er baseret på frivillighed, men er deltagelsen er 

frivillig. 

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

hver tid vælge at framelde sig projektet.  

- Deltagerne kan ikke tabe penge, men kun spare penge ved at flytte 

forbrug. SNN har oplyst, at besparelsen pr. kunde skønsmæssigt vil 

udgøre 270 kr. årligt ved et forbrug på 4.000 kWh.  

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

og få løbende informationer om eget forbrug og om projektet. 

 

11. SNN og DEE har vedrørende udvælgelsen af projektdeltagere mere præ-

cist oplyst, at det er et helt centralt element i forsøget, at almindelige hus-

standskunder udvælges tilfældigt. Dette gøres for at sikre en så repræsenta-

tiv forsøgsgruppe som muligt, da tilgang med aktiv tilmelding fra kundernes 

side i sig selv formentlig ville give en bias i forsøgsgruppen form af kunder, 

med en højere interesse for deres elforbrug end gennemsnittet. Dette ville 

være i modstrid med forsøgets formål med netop at måle almindelige kun-

ders prisfølsomhed. Udvælgelsen er derfor ikke frivillig, og kunderne vil 

blive informeret om, at de er udvalgt til forsøget. Målet er et repræsentativt 

billede af alle elforbrugere, for at kunne kvantificere det aggregerede poten-

tiale, og ikke kun potentialet blandt de meget engagerede forbrugere. 

12. Vedrørende selve deltagelsen oplyser SNN og DEE, at denne stadig er 

frivillig, idet kunderne til et hvert tidspunkt kan framelde sig, hvis de ikke 

ønsker at deltage i forsøget. Der er ikke nogen ulemper eller gener forbundet 

med at deltage i forsøget, og der vil med stor sandsynlighed være en lille 

økonomisk gevinst.  

13. De udvalgte kunder bebyrdes på ingen måde af forsøget, men kun be-

gunstiges. Således kan kunder ikke tabe på forsøget. 

14. Forsøget er således baseret på frivillig deltagelse på basis af passiv ac-

cept, og hvor deltagerne samtidig er garanteret, at de ikke vil kunne tabe no-

get på at være med i forsøget; dvs. at deltagerne under ingen omstændighe-

der vil blive stillet dårligere, såfremt de - uanset årsag - forholder sig pas-

sivt.  

15. Hertil kommer, at den planlagte kommunikation til kunderne vil tage 

udgangspunkt i, at det midterste trin i treledstariffen (dag) er sammenfal-

dende med den normale flade tarif, hvorved kunderne alene skal forholde 

sig til, at der er én periode, der er dyrere end normalt, og én periode der er 

billigere end normalt. 

16. SNN og DEE har oplyst, at det nøje har været overvejet, hvordan forsø-

get og kommunikationen skulle udformes for at være i overensstemmelse 

med lovgivningen og være etisk forsvarligt. SNN og DEEs vurdering er, at 

det er acceptabelt i lyset af, at kunderne på ingen måde bebyrdes af forsøget, 

men kun vil kunne blive begunstiget. 

17. SNN og DEE har oplyst, at de ønsker at gennemføre projektet med 550 

husstande. For at have en sikkerhedsmargin, der tager højde for frafald øn-
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sker SNN og DEE derfor at udvælge op til 600 husstande til forsøget, dog 

med den konsekvens, at det endelige antal forsøgsdeltagere dermed kan 

komme til overstige de tilstræbte 550 husstande. 

1.6 Øvrigt vedr. demonstrationsprojektet 

18. Forsøget er tilrettelagt således, at de deltagende kunder ikke kan tabe 

penge, men alene spare ved at flytte forbruget.  

19. Projektets omkostninger består af to typer af udgifter: Udgifter til tids-

forbrug samt eksterne udgifter. 

20. Mht. tidsforbruget er der budgetteret med en ressourceindsats på op til 

2,7 mio. kr. fordelt med ca. 1,9 mio. kr. fra DEE og 0,8 mio. kr. fra SNN 

Dette ressourceforbrug afholdes i praksis af de to selskabers respektive 

driftsselskaber og derefter faktureres til de respektive netselskaber. Budget-

tet er fastsat ud fra, at DEE løfter størstedelen af analyseopgaven og ansva-

ret for processen, mens SNN afholder ressourcer i forhold til kommunikati-

on med kunder, afregning og udtræk af data mv.  

21. Udover interne omkostninger til tidsforbrug er der budgetteret med eks-

terne udgifter på op til 100.000 kr. til trykning, forsendelse, kommunikation, 

anden ekstern assistance mv. Der er aftalt at disse eksterne udgifter deles li-

geligt mellem de to selskaber, mens selskaberne hvert især afholder de in-

terne omkostninger til tidsforbrug.  

22. Alle udgifter til forsøget dækkes - som anført ovenfor - af netselskaber-

ne. Udgifterne bliver en del af netselskabernes almindelige omkostnings-

grundlag, der indgår i tarifberegningen (via de respektive selskabers tarifbe-

regningsmodeller). Udgifterne vil således blive dækket af alle kunder i nets-

elskaberne over nettarifferne.  

23. Udover udgifterne ovenfor (interne såvel som eksterne) påvirker forsø-

get indtægterne fra de kunder som indgår i forsøget.  

24. Som anført i ansøgningen skønnes indtægterne fra kunderne, som delta-

ger i forsøget, at kunne blive op til 150.000 kr. mindre end de ville have væ-

ret, hvis kunderne i stedet var tariferet med normaltariffen. Denne manko 

indhentes via en marginal forhøjelse af de almindelige tariffer, der andrager 

op til 0,41 kr./kunde hos SNN.  

25. Denne reduktion i indtægterne fra forsøgsdeltagerne kan ikke betragtes 

som en omkostning ved forsøget, men derimod som en marginal omforde-

ling mellem kunderne i SEAS-NVE. 

26. Alle indtægter vil - fsva. den anvendte forsøgstarif - naturligvis skulle 

opkræves inden for SNNs eksisterende indtægtsramme, idet det udelukken-

de er netkunder hos SNN, der bliver udvalgt til forsøget. 

27. Resultaterne af projektet vil efter projektets afslutning blive gjort offent-

ligt tilgængelige. 
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28. Afslutningsvist netselskaberne om at de øvrige driftsmæssige omkost-

ninger betragtes som SmartGrid-relaterede omkostninger i forbindelse med 

benchmarkingen. 

1.7 Lovgrundlag 

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

synets vurdering. Vurderingen fremgår i afsnit 2 nedenfor.  

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

ler for netselskabernes tarifering.  

31. 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 ikkediskrimine-

rende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier 

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

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

§ 73 a, stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede køber-

grupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirk-

somheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendel-

sen af sådanne 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. 

 

32. Bindingsperioder er reguleret ved lov om visse forbrugeraftaler, jf. i det 

følgende. 

Lov om visse forbrugeraftaler: 

§ 25. Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller 

tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er 

gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, jf. dog stk. 2 og 4. 



 7/12 

 

 

 

Stk. 2. Stk. 1 og 4 finder ikke anvendelse, når opsigelsesvarsel eller længste 

bindingsperiode er reguleret i eller i medfør af anden lovgivning. Stk. 1 

finder endvidere ikke anvendelse på aftaler, som alene vedrører varer eller 

tjenesteydelser, som skal leveres senest 1 år efter aftalens indgåelse, hvis 

den samlede pris for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af afta-

len, ikke overstiger 2.000 kr. og den fulde betaling skal ske senest 14 dage 

efter aftalens indgåelse. 

 

Stk. 3. En aftale omfattet af stk. 1 eller 4, der er indgået ved anvendelse af 

en standardformular, skal indeholde en bestemmelse, som tydeligt angiver, 

med hvilket varsel og i givet fald fra hvilket tidspunkt aftalen kan opsiges 

af forbrugeren. Bestemmelsen må ikke være uforenelig med forbrugerens 

ret til opsigelse efter stk. 1 og 4. 

 

Stk. 4. Hvis den samlede pris, der skal betales i henhold til en aftale om lø-

bende levering af varer eller tjenesteydelser, overstiger 20.000 kr. årligt og 

påbegyndelse af leveringen enten kræver, at den erhvervsdrivende afholder 

engangsomkostninger, der overstiger den gennemsnitlige pris efter aftalen 

for 6 måneders løbende levering eller medfører en værdiforringelse af til-

svarende størrelse for den erhvervsdrivende, kan forbrugeren opsige aftalen 

med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 11 måneder 

efter aftalens indgåelse. 

 

33. Energitilsynet har den 31. oktober 2011 truffet afgørelse om at give 

Dong Energy Eldistribution mulighed for forsøg med en varierende pris for 

transport af el for en række udvalgte kunder frem til udgangen af 2012. 

34. Endvidere har Sekretariatet for Energitilsynet hhv. den 9. februar 2012 

og 22. oktober 2012 truffet afgørelse om at give SE (tidligere Syd Energi) 

hhv. SEAS-NVE mulighed for afregning med en dynamisk nettarif, da for-

søgene lå indenfor rammerne af den afgørelse, som Energitilsynet traf i rela-

tion til Dong Energy Eldistributions forsøg. Endelig har Sekretariatet god-

kendt to demonstrationsprojekter hos Dong Energy Eldistribution et med 

særlig tarifering for elbusser samt et projekt vedr. aftaler om effektbegræns-

ning hos en stor elforbruger, som begge blev vurderet at ligge indenfor 

rammerne af den afgørelse, som Energitilsynet traf i relation til Dong Ener-

gy Eldistributions forsøg samt de afgørelser, som Sekretariatet for Energitil-

synet har truffet i relation til pilotprojekterne i SE og SEAS-NVE. 

35. SNN og DEEs anmeldte pilotforsøg om prisfølsomhed for privatkunder 

vurderes ligeledes at ligge indenfor rammerne af de tidligere godkendelser, 

og vurderes ud fra samme kriterier. 
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2 Vurdering 

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

36. Tidsdifferentieringen i demonstrationsprojektet adskiller sig fra den tari-

fering, som SNN allerede har anmeldt i forbindelse med sin generelle meto-

deanmeldelse, og som er godkendt af Energitilsynet. Sekretariatet for Ener-

gitilsynet bemærker dog, at den anmeldte tidsdifferentiering i projektet føl-

ger perioderne i det igangværende demonstrationsprojekt ved SNN, jf. afgø-

relse af 22. oktober 2012.  

37. 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. 

38. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at demonstrationsprojek-

tet vedrører en begrænset købergruppe, løber i et begrænset tidsrum, at del-

tagelsen er frivillig, og at resultaterne offentliggøres. Sekretariatet vurderer 

på den baggrund, at SNN og DEEs demonstrationsprojekt overordnet set 

falder ind under bestemmelsen i § 73 a, stk. 2 i elforsyningsloven, jf. også 

udvalgsbetænkningen gengivet i afsnit 1.7 ovenfor.  

2.2 Øvrige forhold vedr. demonstrationsprojektet 

39. Det fremgår af § 73 a, stk. 2, at ”Energitilsynet kan sætte vilkår for god-

kendelsen af sådanne metoder.” I det følgende gennemgås således en række 

forhold vedr. demonstrationsprojektet, som Sekretariatet for Energitilsynet 

tillægger afgørende vægt ved vurdering af projektet.  

40. Det drejer sig om (i) konsekvenser for tarifering på tværs af kundegrup-

per, (ii) vilkår for projektdeltagere, (iii) offentliggørelse af projektets resul-

tater, og (iv) fortsat overholdelse af indtægtsrammer. 

Ad (i) Konsekvenser for tarifering på tværs af kundegrupper 

41. Projektet medfører en lille stigning i SNN og DEEs (monopolvirksom-

hedernes) omkostninger til tidsforbrug og kommunikation. Hertil medfører 

projektet omfordeling mellem kundegrupperne hos SNN, som følge af lave-

re indtægter på baggrund af, at nogle af forsøgskunderne forventes at reage-

re på prissignalerne, og dermed opnår en gevinst. 

42. For så vidt angår omkostningerne til tidsforbrug og kommunikation ind-

går disse i DEE og SNNs almindelige omkostningsgrundlag som indgår i ta-

rifberegningen. Disse omkostninger dækkes derved hos selskabernes øvrige 

kunder. DEEs omkostninger hertil beløber sig til ca. 1,95 mio. kr (både 

timeforbrug og kommunikation). Fordelt på de 900.000 kunder i DEEs di-

stributionsområde, er meromkostningen pr. kunde således begrænset (svarer 

til godt 2 kr. pr. kunde eller ca. 0,02
1
 øre/kWh). SNNs omkostninger beløber 

sig til ca. 850.000 kr. Fordelt på SNNs ca. 375.000 kunder er meromkost-

                                                 
1
 Beregnet i forhold til DEEs leverede mængde elektricitet i 2012. 
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ningen også her begrænset (også godt 2 kr. pr. kunde eller ca. 0,02
2
 

øre/kWh).  

43. For så vidt angår omfordeling af omkostninger mellem de enkelte kun-

degrupper, kan der forekomme mindre forskydninger mellem gruppen af 

projektdeltagere og de øvrige kunder som følge af projektet.  Idet kunderne i 

projektet vil få prisinformationer stillet til rådighed, kan prisreaktioner re-

sultere i lavere omkostninger samlet set for deltagerne i projektet, hvilket 

kan resultere i en omfordeling over på de resterende kunder. SNN og DEE 

vurderer, at dette kan beløbe sig til en meromkostning til fordeling på de øv-

rige kunder på maksimalt 150.000 kr. SNN vil derfor øge tariffen, svarende 

til 0,41 kr./kunde. Dette svarer til ca. 0,004 pct. af kundernes årlige betaling 

for elektricitet ved et forbrug på 4000 kWh. Denne effekt er meget lille og 

er dermed af acceptabel betydning for den enkelte kundes pris.  

44. Samlet set vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at den samlede mer-

omkostning for de øvrige kunder er acceptabel. 

45. Herudover bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ovennævnte 

vurdering også skal ses i lyset af projektets formål, som er at udvikle måder, 

hvorpå fleksibiliteten i elforbruget kan øges, så omkostningerne til distribu-

tionsnettet minimeres. Projektet vurderes derfor på længere sigt at komme 

alle elforbrugere til gode, både SEE og DEEs kunder såvel som øvrige el-

forbrugere, idet projektets resultater offentliggøres og således vil kunne 

bruges af hele branchen i det videre arbejde med fleksibelt elforbrug. 

Ad (ii) Vilkår for projektdeltagere 

46. Sekretariatet lægger ved sin vurdering vægt på, at projektdeltagere bli-

ver stillet overfor rimelige vilkår. Her er det af afgørende betydning, at del-

tagelsen i SNN og DEEs demonstrationsprojekt er frivillig, og at kunderne 

ikke er bundet i hele projektets løbetid. Hertil er det ligeledes af afgørende 

betydning, at kunderne ikke risikerer en urimelig høj merbetaling, såfremt 

de ikke reagerer på de prissignaler, de stilles overfor, men i stedet hovedsa-

geligt lægger deres forbrug i spidsbelastningsperioden.  

47. SNN og DEE har oplyst, at projektdeltagere udvælges og deltager via en 

passiv accept. 

48. Deltagerne er ikke bundet i hele projektets løbetid, men kan til en hver 

tid med dags varsel framelde sig, hvis de ikke ønsker at deltage. Sekretaria-

tet for Energitilsynet bemærker, at er bedre vilkår end de almindelige for-

brugerretlige regler, der tilsiger, at man kan opsige aftalen med 1 måneds 

varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens 

indgåelse. 

49. Derudover har SNN og DEE oplyst, at priseffekten i projektperioden for 

de deltagende kunder samlet set vurderes at udgøre en gevinst svarende til 

ca. 270 kr. årligt for en kunde med et årligt forbrug på 4.000 kWh 

                                                 
2
 Beregnet i forhold til SNNs leverede mængde elektricitet i 2012 
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50. SNN og DEE har oplyst, at de dækker en eventuel merudgift for de en-

kelte projektdeltagere, såfremt de ikke reagerer på de prissignaler de stilles 

overfor i forbindelse med tidsdifferentieringen. Kunderne risikerer dermed 

ikke en merudgift ved deltagelse i projektet, men kan alene opnå gevinster. 

51. I lyset af, at forsøgdeltagerne alene kan opnå en gevinst, og til enhver tid 

kan framelde sig projektdeltagelsen, finder Sekretariatet for Energitilsynet 

vilkårene for projektdeltagerne for rimelige, også selvom der er tale om en 

passiv accept. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog, at SNN og DEE 

som led i demonstrationsprojektet skal registrere de udvalgte projektdeltage-

res reaktion på den passive accept, herunder et evt. tidspunkt for udtrædelse 

af forsøgsprojektet. 

Ad (iii) Offentliggørelse af projektets resultater 

52. Sekretariatet for Energitilsynet lægger ved sin vurdering afgørende vægt 

på, at SNN og DEE har oplyst, at resultaterne af forsøget med dynamiske 

nettariffer offentliggøres. Det anses for væsentligt, at resultaterne i videst 

muligt omfang kan bruges i branchens fortsatte arbejde med udviklingen af 

fleksibelt elforbrug og deraf følgende reduktion af omkostninger til netfor-

stærkninger og udvidelse af nettet. En offentliggørelse af projektets resulta-

ter danner rammerne for, at projektet på bedst mulig vis kan komme sam-

fundet som helhed til gode.Sekretariatet for Energitilsynet pålægger endvi-

dere SNN og DEE at orientere sekretariatet om demonstrationsprojektets re-

sultater, herunder ovennævnte deltagerreaktioner på den passive accept. 

Ad (iv) Fortsat overholdelse af indtægtsrammer 

53. Yderligere lægger Sekretariatet for Energitilsynet til grund for sin vurde-

ring, at SNN og DEE uanset udfaldet af projektet, vil overholde sin ind-

tægtsramme – også hvis projektdeltagerne viser sig ikke at reagere på de in-

citamentskabende elementer, der indlægges i prissætningen. 

Øvrigt 

54. SNN og DEE ansøger desuden om godkendelse af, at driftsomkostnin-

ger ved projektet om særlig tarifering i privatkundeforsøg om prisfølsomhed 

kan betragtes som smart grid relaterede omkostninger til forskning og ud-

vikling. 

55. Sekretariatet for Energitilsynet opfatter dette, som en forespørgsel efter 

hvorvidt selskabernes omtalte omkostninger på det pågældende tidspunkt 

kan godkendes som ekstraordinære omkostninger i Energitilsynets årlige 

benchmarking af netselskaberne. 

56. Omkostninger i forbindelse med smart grid er accepteret som ekstraor-

dinære omkostninger i 2012-afgørelsen og 2013-afgørelsen i overensstem-

melse med Energiklagenævnets afgørelse.  

57. Sekretariatet for Energitilsynet vil fremadrettet opstille kriterier, som 

smart grid projekterne skal opfylde for at blive accepteret som ekstraordinæ-
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re omkostninger. Arbejdet med at fastlægge disse kriterier påbegyndes pri-

mo 2014. 

58. Sekretariatet for Energitilsynet kan derfor først konkret vurdere projekt-

omkostningerne hos SNN og DEE når disse kriterier foreligger. 

Samlet vurdering 

59. Det er på baggrund af ovenstående Sekretariatet for Energitilsynets sam-

lede vurdering, at den anmeldte tariferingsmetode i demonstrationsprojektet 

kan godkendes, jf. § 73 a, stk. 2. 

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

viger fra SNNs øvrige tarifering og dels ikke nødvendigvis følger princippet 

om at omkostninger skal fordeles mellem køberkategorier ud fra de omkost-

ninger, de enkelte kategorier giver anledning til. 

61. Sekretariatet for Energitilsynet kan dog ikke på nuværende tidspunkt gi-

ve en tilkendegivelse af, om omkostningerne kan betragtes som Smart Grid 

omkostninger i relation til benchmarkingen. 

3. Høring 

62. SNN og DEE fik d. 20. december 2013 et udkast til afgørelse i høring 

med frist d. 17. januar 2014. SNN og DEE fremsendte deres høringssvar d. 

2. januar 2014. 

63. Høringssvaret indeholdt en række præciseringer til anmeldelsen, som er 

indarbejdet i den endelige afgørelse, 

64. SNN og DEE tog herudover til efterretning, at Energitilsynet først på et 

senere tidspunkt kan foretage en konkret vurdering af, hvorvidt projektets 

omkostninger kan betragtes som smart grid relaterede. SNN og DEE be-

mærker dog, at projektet efter deres vurdering er et smart grid projekt, og at 

det derfor er deres forventning, at Energitilsynet vil anvende en tilgang, der 

sikrer en neutral behandling af omkostningerne i den økonomiske bench-

marking. 

65. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker til dette, at den endelige vur-

dering fortsat ikke er foretaget. 

4. Afgørelse 

66. Det afgøres, at SNN og DEEs metoder til tarifering i demonstrationspro-

jektet, jf. afsnit 1.4 om ”Tarifering i demonstrationsprojektet”, godkendes 

med de begrundelser der fremgår af vurderingen og under forudsætning af:  

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe 

 

o At projektet løber i et begrænset tidsrum  
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o At deltagelsen i projektet er frivillig  

 

o At SNN og DEE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i 

demonstrationsprojektet, og herunder fremsender disse til 

Energitilsynet. 

 
o At indtægtsrammerne fortsat overholdes 

 


