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Energitilsynets møde d. 18. december 2012 

 

Dansk Energi - revideret tarifberegningsmodel 

Resumé 
1. Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på vurdering af Dansk 
Energis reviderede model for tarifering af netselskabernes omkostninger. 

2. Ifølge elforsyningsloven kan Energibranchens organisationer udarbejde 
standardiserede vejledninger, f. eks. om fastsættelse af tariffer. Energitilsy-
net fører tilsyn med disse vejledninger. Vejledningerne godkendes dog ikke 
af Energitilsynet, men tages alene til efterretning. Energitilsynet tog d. 31. 
januar 2006 den nuværende model til efterretning, og Dansk Energi har nu 
revideret modellen og anmeldt den reviderede model. 

3. De vigtigste ændringer i den reviderede model er dels, at modellen til-
passes, så den i højere grad end den nuværende model afspejler konteringen 
i selskabernes økonomisystemer, og dels er der foretaget ændringer i meto-
den til opkrævning af omkostninger til energispareaktiviteter. 

4. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en korrekt anvendelse af ta-
rifberegningsmodellen fra netselskabernes side, som udgangspunkt vil føre 
til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningsloven, om rimelige, 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier for tariffastsættelsen.  

5. Tarifberegningsmodellen og vejledningen er Dansk Energis anbefaling, 
men der er ikke noget krav om, at modellen og vejledningen følges af det 
enkelte elnetselskab, ligesom anvendelse af modellen ikke erstatter elnetsel-
skabernes egen beregning af tarifferne, hvor metoderne hertil fortsat skal 
anmeldes til Energitilsynet og godkendes efter de almindelige regler herom. 

6. Anvendelse af Dansk Energis branchevejledning indebærer ikke en au-
tomatisk godkendelse af det enkelte selskabs tarifering, og det understreges, 
at Tilsynet i forbindelse med en konkret klagesag, eller på egen hånd vil 
kunne tage stilling til, om tariferingen er urimelig.  
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Tilkendegivelse 
7. 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 elforsynings-
lovens § 73 b. 

• At modellen dog ikke erstatter det enkelte netselskabs egen bereg-
ning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af 
Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslo-
vens § 73 b. 

• At anvendelse ikke indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs 
tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en konkret klage-
sag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet 
vurdering efter elforsyningslovens bestemmelser.  
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Sagsfremstilling 
8. Dansk Energi har d. 16. marts 2012 anmeldt en ny revideret tarifbereg-
ningsmodel og vejledning til brug for elnetselskaberne. Denne forelægges 
Energitilsynet i lighed med andre branchevejledninger.  

9. Elforsyningsloven siger, at Energitilsynet skal føre tilsyn med branche-
vejledninger. Dette tilsyn er tilrettelagt således, at branchevejledninger fore-
lægges og tages til efterretning af Energitilsynet, men de godkendes ikke 
som sådan. Baggrunden for, at branchevejledninger alene tages til efterret-
ning af Energitilsynet er, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at regulere 
brancheorganisationer – der er alene hjemmel til at regulere selskaber. Imid-
lertid er det på visse områder hensigtsmæssigt med sådanne vejledninger på 
brancheniveau, som Energitilsynet tager til efterretning. Sigtet er at opnå en 
korrekt tarifering, og samtidig at skabe mulighed for en så høj grad af ensar-
tethed som mulig selskaberne imellem.  En direkte anvendelse af en bran-
chevejledning, som Energitilsynet har taget til efterretning, vil som ud-
gangspunkt føre til en direkte godkendelse for det enkelte selskab af de for-
hold, som branchevejledningen omhandler. 

10. Tarifberegningsmodellen og vejledningen er Dansk Energis anbefaling, 
men der er ikke noget krav om, at modellen og vejledningen følges af det 
enkelte selskab. En korrekt anvendelse af tarifberegningsmodellen, efter at 
Energitilsynet har taget modellen til efterretning, vurderes imidlertid have 
den fordel for elnetselskaberne, at det som udgangspunkt vil føre til tariffer, 
der er forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73. Anvendelse af mo-
dellen erstatter dog ikke elnetselskabernes egen beregning af tarifferne, hvor 
metoderne hertil fortsat skal anmeldes til Energitilsynet og godkendes efter 
de almindelige regler herom. 

11. Anvendelse indebærer ikke en automatisk godkendelse af de enkelte sel-
skabers tariffer, men anvendes modellen uden afvigelser, kan selskaberne 
have en forventning om, at deres metoder til tarifberegning vil blive god-
kendt. Det skal dog understreges, at Energitilsynet i forbindelse med en 
eventuel klagesag eller af egen drift kan tage stilling til, om tariferingen er 
urimelig.  

12. De vigtigste ændringer i den reviderede model er dels, at modellen til-
passes, så den i højere grad end den nuværende model afspejler konteringen 
i selskabernes økonomisystemer, og dels er der foretaget ændringer i meto-
den til opkrævning af omkostninger til energispareaktiviteter. 

Tariferingsmodellen 

13. Med henblik på efterlevelse af elforsyningslovens § 73, besluttede det 
daværende Elfor (nu Dansk Energi) i efteråret 2004 at udarbejde en tarife-
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ringsmodel og vejledning tilpasset omkostningskategorierne i regulerings-
regnskaberne i den daværende indtægtsrammeregulering (BEK 1520 af 23. 
december 2004). 

Baggrund for revidering af modellen 

14. Som nævnt ovenfor, er den nuværende tariferingsmodel tilpasset den 
indtægtsrammeregulering, der var gældende på tidpunktet for udarbejdelsen 
af modellen. En række af omkostningskategorierne anvendes imidlertid ikke 
længere i reguleringsregnskaberne, idet der er kommet ny indtægtsramme-
bekendtgørelse, jf. BEK 335 af 14. april 2011 (som i øvrigt er den femte nye 
bekendtgørelse siden BEK 1520). Dermed udgør disse omkostningskatego-
rier ikke længere et naturligt afsæt for tariferingsmodellen. Dansk Energi 
har derfor, i samarbejde med en række af elnetselskaberne, vurderet, at om-
kostningskategorierne ikke længere er tidssvarende, idet selskaberne heller 
ikke længere anvender en stor del af disse i deres økonomiregistreringssy-
stemer, og da mange af kategorierne vurderes at have en marginal størrelse i 
forhold til selskabernes samlede omkostninger.  

15. I udarbejdelsen af den reviderede model har det derfor i stedet været til-
gangen at kortlægge det nye konteringsmæssige behov baseret på selskaber-
nes økonomisystemer i dag uden at skele til omkostningskategorierne i den 
nuværende model. Dermed er det forventningen, at de fleste af selskabernes 
konteringssystemer vil kunne understøtte den reviderede model. 

16. Herudover har det, på baggrund af den markant stigende mængde ener-
gibesparelser, som elnetselskaberne, jf. de seneste to energiaftaler, skal leve-
re, og hvor selskaberne har ret til at overvælte alle omkostningerne på deres 
netkunder, været nødvendigt at revurdere tariferingen af disse omkostnin-
ger. 

17. Endeligt skal det bemærkes, at der ikke er ændret på modellen i relation 
til tidsdifferentierede tariffer. Dansk Energi har tilkendegivet, at branchefor-
eningen arbejder videre med en revideret model herfor, og så snart dette ar-
bejde er afsluttet, vil anmelde ændringerne for tidsdifferentierede tariffer 
som en ændring til modellen. 

Den reviderede model 

18. Dansk Energi anfører indledningsvis om modellen og den tilhørende 
vejledning: 

”Denne vejledning med tilhørende tarifberegningsmodel udtrykker 
Dansk Energis anbefaling i form af standardvalg, som den enkelte 
virksomhed kan vælge at anvende som udgangspunkt for tariffast-
sættelsen. Modellen erstatter ikke den enkelte virksomheds egen be-
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regning af tarifferne på baggrund af metoder, der fortsat skal god-
kendes af Energitilsynet i henhold til gældende regler.” 

19. Tariferingsmodellen giver fortsat det enkelte netselskab mulighed for en 
række standardvalg, og er som hidtil opbygget omkring tre centrale princip-
per: 

• Fordeling af omkostninger på spændingsniveauer 

• Fordeling på forbrugsafhængig betaling (øre pr. kWh) eller abonne-
mentsbetaling (kr. pr. kunde/målerpunkt) 

• Anvendelse af tidsdifferentiering på udvalgte omkostningselementer 

20. For hver enkelt omkostningsart er der i vejledningen, som det var tilfæl-
det ved den nuværende model, redegjort for den valgte fordelingsnøgle på 
spændingsniveauer (direkte fordeling, transporterede kWh, antal kunder, 
bogført værdi at netaktiver eller målerpris) samt for valget af prisstruktur 
(forbrugsafhængig betaling, dvs. øre/kWh, eller fast betaling, dvs. abonne-
ment). Fordelingsnøgler og prisstruktur forklares nærmere nedenfor.   

21. Der skal, for hver enkelt omkostningsart, fastsættes en fordelingsnøgle – 
i alt findes der 5 fordelingsnøgler, nemlig direkte fordeling, transporterede 
kWh, antal kunder, bogført værdi af netaktiver eller målerpris, hvoraf sel-
skaberne kan vælge mellem typisk 2 forskellige nærmere fastsatte forde-
lingsnøgler for hver omkostningsart. En direkte fordeling af omkostningerne 
indebærer, at selskaberne fordeler omkostninger direkte ud til præcis de 
kunder eller kundegrupper, som giver anledning til omkostningerne. En så-
dan fordeling kræver, at selskaberne i deres regnskaber har oplysninger om, 
præcist hvilke kundegrupper på de forskellige spændingsniveauer, der giver 
anledning til hvilke omkostninger, og dermed kan fakturere de pågældende 
omkostninger direkte til de relevante kundegrupper. En direkte fordeling af 
omkostningerne giver som udgangspunkt den mest omkostningsægte forde-
ling kundegrupperne imellem. Ved en fordeling pr. transporterede kWh, 
fordeles en omkostning ud på de kWh der leveres, dvs. som et ørebeløb pr. 
leveret kWh. En fordeling på antallet af kunder betyder, at en omkostning 
fordeles jævnt ud på alle tilsluttede kunder på de forskellige spændingsni-
veauer. En fordeling af omkostninger på bogført værdi af netaktiver indebæ-
rer, at omkostninger fordeles på spændingsniveauerne ud fra den andel af 
værdien, som netaktiverne på de forskellige spændingsniveauer repræsente-
rer. Endelig indbærer en fordeling på målerpris, at der dels tages udgangs-
punkt i prisen på målerne, og der dels tages hensyn til antallet af målere pr. 
spændingsniveau. 

22. Udover en fordelingsnøgle, skal selskaberne vælge en prisstruktur for de 
forskellige omkostningsposter. Der findes i modellen to forskellige pris-
strukturer, nemlig forbrugsafhængig betaling, dvs. en tarif pr. kWh eller fast 
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betaling, dvs. en betaling over abonnementet. Den forbrugsafhængige tarif 
kan opkræves på to måder – enten som en ens kWh-betaling for alle kunde-
typer på et spændingsniveau, eller som en såkaldt nedadløbende tarif (vand-
faldstarif). Vandfaldstariffen indebærer, at kunderne bidrager til omkostnin-
ger på det net-niveau, hvor de selv er tilsluttet samt overliggende net, men 
ikke til omkostninger på underliggende net. Dvs. at A-kunder, der er tilslut-
tet i 60-30 kV-nettet, alene bidrager til omkostninger der vedrører denne del 
af nettet, B-kunder, der er tilsluttet i 20-10 kV-nettet, bidrager til omkost-
ninger der vedrører både eget net og 60-30 kV-nettet, og endeligt bidrager 
C-kunder, der er tilsluttet i 0,4 kV-nettet udover omkostninger til dette net, 
også til 20-10- og 60-30 kV-nettet.  Omkostninger, der opkræves som en del 
af den faste betaling er kendetegnet ved, at alle kunder på et spændingsni-
veau over abonnementet betaler det samme beløb til dækning af de pågæl-
dende omkostninger. 

Ændringer i den reviderede model 

23. Beregningsmodellen består af en excelmappe med 17 ark, hvoraf selve 
beregningsmodellen udgør de 10, hvor der i den tidligere model var 8. Dvs. 
at der i forhold til den nuværende model, dels er indsat nogle nye ark i selve 
beregningsmodellen, og derudover er der indsat nogle ark, der er at betegne 
som informationsark.  

24. Informationsarkene er dels et ark med en dekomponering af tarifferne, 
så man kan se hvilke elementer, der indgår i tarifferne, og hvor meget de 
udgør. Herudover er der tale om, at de indberetningsark, der anvendes i for-
bindelse med selskabernes metodeanmeldelser til Energitilsynet, nu indgår 
excelmappen, og automatisk udfyldes, når der indtastes i modellen, hvilket 
ikke var tilfældet tidligere. Informationsarkene er uden betydning for bereg-
ningsmodellen i øvrigt, men letter arbejdet for både selskaberne og Sekreta-
riatet for Energitilsynet. 

25. De nye elementer i selve beregningsmodellen er dels et hjælpeskema til 
beregning af differentierede tidstariffer, dels et ark til beregning af omkost-
ninger til vindmølleabonnement, som følge af en ny vindmøllebekendtgørel-
se, som tidligere er taget til efterretning på sekretariatsniveau1.  

26. Selve principperne for tidsdifferentiering er imidlertid ikke opdateret i 
forhold til den gamle model, og hjælpeskemaet er således alene en hjælp til 
at fastsætte tidstarifferne mere korrekt i forhold til tidligere. Hjælpeskemaet 
kører således videre med tidsdifferentiering i tre tidsintervaller svarende til 
den tidligere treledstarif. Det tariferingsprincip, der anvendes i hjælpeske-

                                                 
1 Ændringen blev vurderet at ligge indenfor rammerne af den tidligere model, som var taget 
til efterretning af Energitilsynet d. 27. juni 2005, og blev derfor taget til efterretning på se-
kretariatsniveau. 
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maet, er baseret på, at det samlede provenu pr. spændingsniveau skal være 
uændret, uanset om der anvendes tidsdifferentierede tariffer eller en flad ta-
rif. 

27. Med seneste vindmøllebekendtgørelse, BEK 1063 af 7. september 2011, 
blev det fastlagt, at de omkostninger, som vindmølleejere opkræves via de-
res abonnement, skal kunne dokumenteres som værende omkostninger, som 
de alle har bidraget ligeligt til. Dermed er den hidtidige praksis med et 
landsdækkende standardabonnement for alle vindmøller ikke længere mulig. 
Det er kun tilbagevendende administrationsomkostninger, såsom aflæsning, 
afregning og lignende, der vil kunne indgå i et standardabonnement. Alle de 
omkostninger, som skal kunne indregnes i et abonnement, skal som nævnt 
være omkostninger, som alle vindmølleejere i kategorien dokumenterbart 
giver anledning til – omkostninger der kun kan henføres til enkelte vindmøl-
leejere skal faktureres dertil. Alle omkostninger i relation til måleudstyr og 
vedligeholdelse heraf, skal således fremover betales efter faktura af den en-
kelte vindmølleejer. Det nye ark anvendes til at beregne det nye reducerede 
standardvindmølleabonnement. 

28. Herudover er der sket en ændring af metoden til fordeling af omkostnin-
ger til energispareaktiviteter. Ved energiaftalen af 21. februar 2008 mellem 
regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokrater-
ne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny 
Alliance blev energinetselskaberne i perioden 2010-2020 pålagt at sørge for 
årlige energibesparelser på i alt 5,4 PJ årligt. I forbindelse hermed blev det 
besluttet, at netvirksomhederne skulle have forhøjet deres indtægtsrammer 
med de øgede omkostninger, som den forøgede energispareforpligtelse med-
førte. I forlængelse heraf blev der d. 21. november 2009 indgået en aftale 
med selskaberne om bl.a. fordelingen af den årlige forpligtelse, hvor elnet-
selskaberne forpligtede sig til årligt at levere energibesparelser på 2,9 ud af 
de 5,4 PJ. Efterfølgende er den samlede energispareforpligtelse ved energi-
aftalen af 22. marts 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Sociali-
stisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, 
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti), blevet forøget til 10,7 PJ år-
ligt i 2012-2014, og 12,2 PJ i 2015-2020.  

29. I den nuværende model skal omkostningerne til energibesparelser forde-
les på to poster, ’Omkostninger til rådgivning om energispareaktiviteter’ og 
’Omkostninger til lokalt samarbejde til energibesparelser’. For begge om-
kostningsposter fordeles omkostningerne direkte på spændingsniveauerne 
og indregnes i den forbrugsafhængige tarif, men ikke som vandfaldstarif. 
Baggrunden for fordelingen på den forbrugsafhængige tarif er, at omkost-
ningerne ikke kan siges at knytte sig til kundeforholdet, og baggrunden for 
at der ikke fordeles som vandfaldstarif er, at det ikke findes rimeligt, om C-
kunder skal bidrage til aktiviteter rettet mod A- og B-kunder. I den anmeldte 
model fordeles omkostningerne til energispareaktiviter på to nye omkost-
ningsposter, Faste omkostninger til energispareindsatsen, og Variable om-
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kostninger til energispareindsatsen. De faste omkostninger fordeles på antal-
let af kunder, og indregnes i den faste betaling, og de variable omkostninger 
fordeles på den forbrugsafhængige tarif, men ikke som vandfaldstarif. Mere 
præcist indebærer modellen, at halvdelen af omkostningerne henføres som 
faste omkostninger, og dermed indgår i faste betaling (abonnementet) og 
den anden halvdel af omkostningerne henføres som variable omkostninger, 
og indgår i den variable betaling (pr. kWh). Begrundelsen for denne nye 
fordeling er, omkostningerne nu hverken kan siges at afhænge af kundefor-
holdet eller af forbruget. Baggrunden for den ændrede fordeling er dels at en 
del af energibesparelserne i højere grad end ved den nuværende model reali-
seres udenfor både eget netområde og egen forsyningsart, og dels at selska-
bernes individuelle energispareforpligtelse fordeles ud fra den transportere-
de mængde elektricitet. 

30. Herudover er der lavet følgende ændringer til modellen: 

• Der er tilføjet 4 nye kundegrupper, A-høj, A-lav, B-skabelon og C-
time 

• Der kan indregnes et tillæg til abonnementet ved fremsendelse af 
ekstra fakturaer til specifikke kundegrupper 

• Det er muligt at vælge mellem alternative nøgler til fordeling af om-
kostninger på de enkelte spændingsniveauer. 

• En række af omkostningsposterne har fået en ny eller ekstra forde-
lingsnøgle og/eller en ny prisstruktur. 

• Indførsel af en ny type omkostningspost og en ny type afskrivnings-
post, ”Øvrige omkostninger” og ”Øvrige afskrivninger”, samt en 
omkostningspost til udspecificering af omkostninger til teknisk kun-
desupport under omkostninger til drift og vedligehold af nettet. 

31. I relation til fordeling af differencer, der er opstået som forskel mellem 
de budgetterede omkostninger og det beløb, som de kan tarifere ifølge ind-
tægtsrammen (såkaldt over- eller underdækning), er Sekretariatet for Ener-
gitilsynet i sagsbehandlingen omkring metodeanmeldelserne blevet op-
mærksom på, at virksomhederne fordeler differencer forskelligt. Forskellen 
består i, at nogle enkelte selskaber fordeler differencerne ud på de kunde-
grupper, der har givet anledning til disse, mens langt hovedparten af selska-
berne fordeler differencerne jævnt ud på alle kunder. Hidtil har sekretariatet 
på baggrund af den forestående revidering af modellen betinget metodegod-
kendelserne af, at denne revidering kan betyde, at afgørelserne genoptages 
for så vidt angår differencerne.   

32. Håndteringen af differencer indgår ikke som en formel del af modellen, 
men har været behandlet i forbindelse med revideringen af modellen. Det er 
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fra arbejdsgruppens side valgt ikke at ændre modellen på dette punkt. Bag-
grunden er ifølge Dansk Energi, at kommunikationen til kunder om ændrin-
ger i tariffer bliver vanskeligere og kan risikere at gøre tariferingen mere 
uigennemskuelig. Branchen har derfor valgt at bibeholde den eksisterende 
metode, hvor differencen trækkes fra/lægges til i indtægtsrammen overord-
net set. Det betyder helt praktisk, at differencen fordeles ud på spændingsni-
veauer via fordelingsnøglen ”bogført værdi af netaktiver”, som det også er 
tilfældet i den nuværende model.  

33. I det følgende gennemgås lovgrundlaget, og derefter vurderes den revi-
derede model i forhold hertil. 
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Lovgrundlag 
34. Elforsyningsloven indeholder nogle generelle bestemmelser om elforsy-
ningsvirksomheders prisfastsættelse. Loven tilsiger, at elforsyningsvirksom-
heders priser skal være rimelige, objektive og ikke-diskriminerende, og at 
Energibranchens organisationer kan lave standardiserede vejledninger om 
fastsættelse af tariffer, jf. følgende:  

Elforsyningslovens §§ 73 og 73 b (lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 201, 
som senest ændret ved lov nr. 577 af 18. juni 2012): 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser ef-
ter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i 
forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 
Prisdifferentiering på baggrund af geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige 
tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betin-
gelser for brug af elnettet. 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejlednin-
ger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirk-
somhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vej-
ledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

35. Udover de konkrete bestemmelser vedr. tarifering af elforsyningsvirk-
somheders ydelser indeholder elforsyningsloven nogle indledende overord-
nede formålbestemmelser:  

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landes elforsyning tilretttelægges og gennemføres 
i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, mil-
jø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal sikre forbrugerne adgang til billig elektrici-
tet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

§ 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme 
en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af 
kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv an-
vendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produk-
tion og handel med elektricitet. 

36. Herudover indeholder loven bestemmelser om opkrævning af omkost-
ninger til Public Service forpligtelser (PSO), herunder netvirksomheders 
omkostninger hertil: 

§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal medmindre andet følger af §§ 8 a, 8 b, 9 og 
9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyni ngsvirksomhederes 
nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser: 

1) Energinet.dk’s omkostninger til indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne 
i §§ 18, 21, 35 a, 36-43, 43 a, 44-29 og 52, stk. 1 i lov om fremme af vedva-
rende energi. 
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2) Energinet.dk’s omkostninger til ydelser efter bestemmelserne § 9 b, § 27 a, 
stk, 1, nr. 2, §§ 28 a, 29, 30, 58, 58 a og 58 b og § 59 a, stk. 1 og 2 i denne lov. 

3) Omkostninger, som Energinet.dk efter klima-, energi- og bygningsministerens 
bestemmelse afholder til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på ha-
vet, jf. § 26, stk.6 i lov om fremme af vedvarende energi. 

4) Netvirksomhedernes omkostninger til de ydelser, som disse efter bestemmel-
serne i § 22, stk. 5, og § 67 i denne lov og § 30 i lov om fremme af vedvaren-
de energi er pålagt. 

5) Transmissionsvirksomheders omkostninger til dækning af de opgaver, som 
disse er pålagt ifølge § 67 i denne lov og § 30 i lov om fremme af vedvarende 
energi. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomhedere øvrige omkostninger i medfør af 
denne lov og lov om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der mod-
tager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte virksomheds tarif-
fer, med mindre omkostningerne er finansieret på anden måde, herunder statsmid-
ler. 

Stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders administrationsomkostninger ved-
rørende indbetalinger og betaling af ydelser som nævnt i stk. 1 opkræves gennem 
den enkelte virksomheds tariffer. 

Stk. 4. For Energinet.dk opgøres omkostningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, for 
hele landet og opkræves hos de brugere, der modtager Energinet.dk’s ydelser. 

Stk. 5. De kollektive elforsyningsvirksomhedere afholder hver for sig omkostnin-
gerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i stk. 1. 
Energinet.dk opgør omkostningerne og fordelingen af disse på elforbrugerne. På 
grundlag heraf opkræver elhandelsvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til 
dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, 
som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de 
offentlige forpligtelser. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler 
om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de 
kollektive elforsyningsvirksomheder og elhandelsvirksomhederne.  

37. I forarbejderne til lovens § 8 er anført følgende bemærkninger, som an-
vendes i vurderingen af fordelingen af omkostninger til energispareaktivite-
ter i den anmeldte tariferingsmodel.   

Lov nr. 375 af 2. juni 1999: ”(…) ”Omkostningerne til den miljøvenlige produkti-
on fordeles forholdsmæssigt mellem alle forbrugere i landet efter samme princip-
per som i den gældende lovgivning” (….) 

Lov nr. 1392 af 27. december 2008: ”(…) ”§8 i lov om elforsyning angår dækning 
af omkostninger, som de kollektive elforsyningsvirksomheder pålægges i medfør 
af elforsyningsloven. Disse omkostninger indregnes i de almindelige tariffer til el-
forbrugerne som andre drifts- og anlægsomkostninger (….)” 

Lov nr. 622 11. juni 2010: ”(…) § 8 indeholder principper for, hvorledes de om-
kostninger, som Energinet.dk og transmissions- og distributionsvirksomhederne 
har fået pålagt ved elforsyningsloven og VE-loven, bliver inddækket hos elforbru-
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gerne.(…) En række offentlige betalingsforpligtelser er specifikt nævnt i forslagets 
stk. 1 (…) De kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger hertil skal beta-
les af alle danske elforbrugere med en forholdsmæssig andel. (…)”  

38. Hertil indeholder elforsyningsloven bestemmelser om netvirksomheders 
forpligtelser til at sikre realisering af energibesparelser: 

 § 22. En netvirksomhed skal 

 …. 

4) kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra 
kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed, 

5) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med 
regler fastsat efter stk. 4, 

 …. 

Stk. 5. Klima- og Energiministeren kan beslutte, at netvirksomheder i samarbejde 
skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse. 
Klima og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udar-
bejdelse af planer og om godkendelse af disse.  

 …   

39. I forarbejderne til elforsyningslovens § 22, stk. 1, nr. 4 og 5 står bl.a. 
følgende bemærkninger, som ligeledes anvendes i vurderingen af omkost-
ninger til energispareaktiviteter i den anmeldte tariferingsmodel. 

Lov nr. 375 af 2. juni 1999: ”(…) Elforsyningsvirksomhederne udfører i dag en 
række elbesparelsesopgaver af ikke kommerciel art (…) Aktiviteterne finansieres 
over elregningen som en del af betalingen for elforsyningens ydelser” 

Lov nr. 520 7. juni 2006: ”§ 22, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 5, SET) fastslår, at alle net-
virksomheder har pligt til at sikre realiseringen af energibesparelser. (…) Aktivite-
terne skal finansieres over elregningen som en del af betalingen for elforsyningens 
ydelser. (…)Udgifterne til de energibesparende foranstaltninger opkræves af net-
virksomheden som en del af nettariffen i overensstemmelse med § 73, stk. 1 (…) 
Nogle netvirksomheder har således opkrævet et fast beløb pr. kWh, mens andre 
har opkrævet forskellige beløb hos de enkelte kundekategorier (direkte fordeling, 
SET). Der er ikke med lovændringen tilsigtet nogen ændring heraf, idet formålet 
med lovændringerne alene er at opnå en mere effektiv besparelsesindsats for de 
samme midler. Det afgørende er ikke, om en bestemt køberkategori modtager en 
bestemt mængde energirådgivning; men derimod at netvirksomhederne løser sine 
besparelsesforpligtelser så effektivt og billigt som muligt, og netvirksomheden 
skal derfor anvende midlerne der, hvor der er flest besparelser at hente. Bestem-
melserne i § 73, stk. 1 og § 73 a må derfor forstås på denne angivne måde. Der vil 
således ikke være nogen snæver sammenhæng mellem de enkelte forbrugeres be-
taling til energispareaktiviteter og den ydelse til fremme af energibesparelser, som 
de modtager fra netvirksomheden (…)”  

40. For så vidt angår lovens § 8, stk. 1, nr. 4, vedrørende de PSO-aktiviteter, 
hvortil netvirksomhederne har ret til at få dækket deres omkostninger for-
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holdsmæssigt over tarifferne, er der henvist til  lovens § 67 og § 30 i lov om 
fremme af vedvarende energi, for en nærmere specificering af de omfattede  
aktiviteter.  Begge bestemmelser omhandler udgifter til tilslutning af be-
stemte typer elproduktionsanlæg, og der er i medfør af bl.a. § 30 i lov om 
fremme af vedvarende energi udstedt en bekendtgørelse vedr. omkostnings-
fordeling ved tilslutning af vindmøller. Ingen af disse bestemmelser, inkl. 
nævnte bekendtgørelse, indeholder imidlertid nogen nærmere angivelser af, 
hvordan omkostningerne skal fordeles på forbrugerne. 
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Begrundelse 
41. De ændringer, der er foretaget i den reviderede model vurderes neden-
for. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sekretariatet finder det af-
gørende, at så mange selskaber som muligt kan anvende modellen uden af-
vigelser. Baggrunden herfor er, at jo flere der kan anvende modellen uden 
afvigelser, desto mere ensartet bliver tariferingen netområderne imellem, 
hvilket synes mest rimeligt for kunderne, idet der dermed ikke vil være for-
skel på, hvordan omkostninger fordeles afhængig af, hvilket netområde man 
er bosat i. Herudover vil der være administrative fordele for både netsel-
skaber og Energitilsynet i forbindelse med anmeldelse og godkendelse af 
selskabernes tariferingsmetoder, hvis selskaberne kan følge modellen uden 
afvigelser. 

Hjælpeskemaer for tidsdifferentierede tariffer 

42. Indførelse af hjælpeskemaet til brug for beregning af tidsdifferentierede 
tariffer vurderes at betyde, at selvom der ikke er ændret på principperne for 
tariffastsættelsen på dette punkt, så vil hjælpeskemaet bidrage til en mere 
ensrettet og korrekt beregning af de tidsdifferentierede tariffer på tværs af 
selskaberne.  

43. Hjælpeskemaet vurderes af Sekretariatet for Energitilsynet derfor som 
en forbedring af modellen.   

Abonnement for vindmølleejere 

44. Den nye særskilte beregning af abonnementet for vindmølleejere er en 
direkte konsekvens af ændret lovgivning. Alle omkostninger, og hvilke 
kunder eller kundegrupper, der giver anledning hertil, skal kunne dokumen-
teres, og alle omkostninger, der kan henføres til den enkelte vindmølleejer, 
skal faktureres hertil. I det nye vindmølleabonnement indgår derfor kun de 
fælles omkostninger, som alle vindmølleejere dokumenterbart har været 
med til at foranledige. Hermed er de kunder/kundegrupper, der giver anled-
ning til omkostningerne, også er dem, der betaler. Hensigten er at opnå en 
mere kostægte fordeling af omkostningerne.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor ikke, at den nye beregning af 
vindmølleabonnement er urimelig, og vindmølleabonnementet er også, som 
tidligere nævnt, taget til efterretning på sekretariatsniveau. 

Fordeling af omkostninger til energispareaktiviteter 

45. Elforsyningsloven indebærer, at netvirksomhederne, jf. § 22, stk. 1, nr. 
5, skal foranledige realisering af dokumenterbare energibesparelser. Det er 
som nævnt ved den seneste energiaftale besluttet at øge den energisparefor-
pligtelse som netselskaberne skal levere markant. De deraf følgende øgede 
omkostninger, som skal betales af kunderne via tarifferne, gør det efter Se-
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kretariatet for Energitilsynets vurdering endnu mere vigtigt end hidtil at sik-
re, at selskabernes opkrævning af omkostningerne sker ensartet hos kunder-
ne. En fremtidig opkrævningsmetode skal også dels ses i lyset af, at energi-
spareforpligtelsen ikke alene er øget markant med seneste energiaftale, men 
også ved energiaftalen fra 2008, der begge er lavet efter fastlæggelsen af 
den nuværende tariferingsmodel, der som nævnt er fra 2005, og dels som 
nævnt at de øgede omkostninger til forskel fra tidligere medfører højere el-
priser for kunderne. 

46. Ifølge den anmeldte vejledning til den reviderede tariferingsmodel fra 
Dansk Energi, er der som nævnt flere faktorer der spiller ind, og som bety-
der, at omkostningerne hverken kan siges at være afhængige af forbruget el-
ler af kundeforholdet.  

47. Dels realiseres en del af energibesparelserne uden for selskabernes egne 
netområder, og i andre forsyningsarter. Dermed er der ikke direkte forbin-
delse mellem den ydelse, som kunden i eget netområde modtager, og de 
omkostninger som selskabet har til energibesparelser, og som selskabets 
kunder skal være med til at dække. Dermed er tarifering via et kostægte 
princip vanskeligt. Dette underbygger efter Sekretariatet for Energitilsynets 
vurdering behovet for, at opkrævningen af omkostninger til energispareakti-
viteter sker ensartet, da det ikke er rimeligt, at der er forskel på, hvordan 
omkostninger til energibesparelser, opnået udenfor eget netområde og for-
syningsart tariferes, selskaberne imellem. 

48. Derudover er størrelsen af netselskabernes individuelle energisparefor-
pligtelse, som er fordelt via en intern aftale i branchen, dels fordelt ud fra 
transporteret energimængde. Øgede mængder transporteret el til selskabets 
kunder, vil dermed føre til en øget spareforpligtelse. 

49. Dansk Energi anfører på baggrund heraf, at omkostningerne til energi-
besparelser ikke kan tariferes kostægte.  

50. Dansk Energi har desuden oplyst, at netselskabernes energispareindsats 
indenfor eget netområde i højere grad realiserer energibesparelser hos virk-
somheder, der står for 70 pct. af de samlede realiserede energibesparelser, 
men samtidig er de energibesparelser, der opnås hos private kunder (30 pct.) 
væsentlig dyrere end dem, der opnås hos virksomheder.  

51. Dansk Energi har derfor lagt op til en model, hvor halvdelen af omkost-
ningerne henføres som faste omkostninger til energibesparelser, og lægges 
på den faste betaling, dvs. abonnementet, og halvdelen af omkostningerne til 
energibesparelser henføres til variable omkostninger, og lægges på den vari-
able tarif, dvs. pr. kWh. Denne model indebærer ifølge Dansk Energi, at 
især de store energiforbrugende virksomheder betaler en relativt større andel 
af omkostningerne, for så vidt angår den del, der opkræves via den variable 
tarif, og at de private forbrugere betaler en relativt større andel af omkost-
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ningerne for så vidt angår den andel der fordeles via den faste betaling 
(abonnementet). Dansk Energi finder dette rimeligt, dels i lyset af, at de be-
sparelser, der udføres hos private forbrugere er dyrere at realisere end tilsva-
rende besparelser hos virksomhederne, og dels fordi energibesparelserne 
hovedsageligt skal foretages der, hvor det er billigst, dvs. typisk hos de stør-
re forbrugere (virksomhederne), men er noget der kommer hele samfundet 
til gode, hvormed det er rimeligt, at de mindre forbrugere også bidrager her-
til, udover hvad deres eget forbrug tilsiger.  

52. Som nævnt foreskriver elforsyningsloven, at netvirksomhederne skal 
foranledige energibesparelser. I bemærkningerne til bestemmelsen om at 
netselskabernes forpligtelse til at foranledige dokumenterbare besparelser 
fremgår endvidere, at opkrævningen af omkostningerne skal være i overens-
stemmelse med elforsyningslovens § 73, stk. 1, dvs. efter rimelige, objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier, men at man i øvrigt ikke vil forholde sig 
til, hvordan opkrævning bør ske. Hertil siger bemærkningerne, at § 73 dog 
ikke må tolkes på en måde, som hindrer, at energibesparelserne sker der, 
hvor det er effektivt.  

53. Lovgivningen foreskriver dermed ikke andet, end at omkostningerne 
skal opkræves hos forbrugerne. Derudover foreskriver loven, at tariferingen 
ikke må hindre den mest omkostningseffektive metode til opnåelse af ener-
gibesparelser. Lovgivningen fastsætter således ikke, hvorvidt omkostnin-
gerne skal opkræves í forhold til forbruget, dvs. over tariffen, eller på anden 
vis.  

54. Derudover siger elforsyningslovens indledende bestemmelser, at lovens 
formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i 
overensstemmelse med bl.a. hensynet til samfundsøkonomi og miljø, og at 
loven i overensstemmelse med disse formål særligt skal fremme en bære-
dygtig energianvendelse samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer. 

55. Samlet set, er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at elforsy-
ningsloven ikke anviser retningslinier for, hvordan omkostningerne til ener-
gibesparelser skal fordeles, hverken på kundekategorier eller på løbende el-
ler faste betalinger. 

56. Af Energiaftalen fra marts 2012 fremgår det, at aftaleparterne er enige 
om, at omstillingen til et Danmark med en energiforsyning dækket af vedva-
rende energi hviler på troværdige, stabile og langsigtede rammer om den 
danske energipolitik. Herudover fremgår det at en realisering af et sådant 
mål forudsætter en øget energieffektivisering, som minimerer energispildet 
og energiforbruget i alle sektorer.  

57. Det kan derudover oplyses, at Energistyrelsen har tilkendegivet, at det i 
de beregningsmæssige forudsætninger for regeringens udspil ”Vores energi” 
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og den indgående energiaftale af 22. marts 2012 er forudsat, at omkostnin-
gerne som følge af selskabernes øgede energispareforpligtelser fordeles for-
holdsmæssigt, dvs. med ens beløb pr. solgt enhed uafhængig af sektorer 
mv., og at erhvervsvirksomhederne på anden måde kompenseres for de øge-
de omkostninger som følge af energispareindsatsen.  

58. Sekretariatet vurderer ud fra ovenstående, at der ud fra en rimeligheds-
betragtning, jf. elforsyningslovens § 73, ikke som udgangspunkt bør være 
forskel på, hvor stor en andel af selskabernes omkostninger kunderne beta-
ler, afhængigt af, i hvilket netområde elkunderne bor, idet der er tale om 
energispareforpligtelser, som er pålagt ved lov..   

59. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker derudover, at de energispare-
forpligtelser, som netvirksomhederne er ansvarlige for at realisere, synes at 
have en karakter svarende til de Public Service forpligtelser, som Energi-
net.dk og netvirksomhederne er pålagt, og som i forlængelse af elforsy-
ningslovens § 8 skal opkræves forholdsmæssigt hos kunderne. Sekretariatet 
for Energitilsynet finder, at der derfor godt kunne være argumenter for, at 
omkostningerne til realisering af netselskabernes energispareforpligtelser 
kunne opkræves på samme vis, dvs. forholdsmæssigt. Sekretariatet for 
Energitilsynet må imidlertid også konstatere, at der ikke i lovgivningen er 
belæg for en sådan tilsvarende opkrævning af omkostningerne til energispa-
reforpligtelserne. Sekretarietet vurderer i forlængelse heraf, at hvis det fra 
lovgivers side havde været hensigten, at omkostningerne skulle opkræves på 
en bestemt måde, f.eks. ud fra forbruget som det er forudsat i beregningerne 
til ”Vores Energi” og den indgåede energiaftale, så burde det fremgå af lov-
grundlaget. Dette underbygges af bemærkningerne til elforsyningslovens § 
22, stk. 1, nr. 5, hvor det netop fremgår, at det ikke er hensigten at tage stil-
ling til, hvordan opkrævningen af energispareomkostningerne bør foregå. 

60. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at der ikke er andet end de 
almindelige økonomiske bestemmelser i elforsyningslovens § 73 at vurdere 
omkostningerne til energispareforpligtelser ud fra. Det vil sige, at opkræv-
ningen af omkostningerne til energispareforpligtelser må vurderes ud fra 
kriterierne i § 73 om, at priserne skal være rimelige, objektive og ikke dis-
kriminerende. Prisfastsættelsen må imidlertid ikke hindre en omkostningsef-
fektiv metode til opnåelse af energibesparelserne, jf. bemærkningerne til § 
22. 

61. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer i forlængelse heraf, at Dansk 
Energis model med halvdelen af omkostningerne på abonnement, hvoraf de 
små (private) forbrugere betaler en relativt større andel, og halvdelen på den 
variable tarif, hvoraf de store forbrugere (virksomhederne) betaler en rela-
tivt større andel, ikke kan siges at være urimelig. Dette skal ses i lyset af, at 
omkostningerne til energibesparelser hos de private forbrugere er dyrere end 
tilsvarende besparelser i virksomhederne. Dermed er det på den ene side ri-
meligt, at de betaler en større del af omkostningerne end deres forbrug tilsi-
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ger, hvilket taler for en fordeling på abonnement. På den anden side, så rea-
liseres der flere energibesparelser hos virksomhederne, hvormed det også er 
rimeligt, at de i højere grad betaler for disse større besparelser, hvilket taler 
for en fordeling på den variable tarif. Da der således er argumenter for både 
en fordeling på abonnementet og en fordeling på den variable tarif, synes 
det derfor ikke urimeligt, at der laves en model, hvor en andel betales via 
abonnementet og en andel via den variable tarif. At det er valgt, at netop 
halvdelen skal opkræves på hhv. den faste og den variable betaling synes 
heller ikke urimeligt i lyset af, at der er en fordeling af besparelserne på 70 
pct. på virksomheder og 30 pct. på private forbrugere, men hvor omkostnin-
gerne til realisering af de 30 pct. hos de private forbrugere er dyrere at opnå.   

62. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derudover, at modellen ikke er i 
strid med bestemmelsen om, at tariffen skal være ikke diskriminerende, idet 
omkostningsfordelingen hverken kan siges at diskriminere de små eller de 
store forbrugere, da modellen netop via sin fordeling med en andel på abon-
nement og en andel på den variable tarif, netop søger at tage hensyn til beg-
ge grupper i omkostningsfordelingen. 

63. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer ligeledes at modellen ikke er i 
strid med bestemmelsen om, at tariferingen skal ske på objektive kriterier, 
da der netop søger at genspejle fordelingen af omkostninger, som den reelt 
fordeler sig.  

64. Samlet set vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at modellen til for-
deling af omkostninger til energispareaktiviteter ikke kan siges at være i 
strid med bestemmelsen i elforsyningslovens § 73. Sekretariatet finder såle-
des ikke ændringen af modellen for så vidt angår omkostninger til energi-
spareaktiviteter urimelig.  

Nye kundegrupper  

65. Den nye model øger antallet af kundegrupper, således at der på A-
niveau nu kan skelnes mellem A-høj og A-lav, at der på B-niveau tillige kan 
fordeles på skabelonkunder, og at der på C-niveau nu også er lavet en kate-
gori for timeafregnede kunder. Forskellen på A-høj og A-lav ligger i tilslut-
ningspunktet til nettet. Kunder der er tilsluttet i 60-30 kV-nettet betegnes 
som A-høj, og kunder der er tilsluttet direkte i transformerstationen til 20-10 
kV-nettet betegnes som A-lav. 

66. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at ændringen vil give en mere 
kostægte fordeling af omkostningerne på de kundegrupper, der giver anled-
ning til omkostningerne. Der er dermed mindre risiko for, at nogle kunder 
kommer til at betale for omkostninger, de ikke er med til at foranledige. Der 
er f.eks. øgede omkostninger ved timeafregning, og ved at lave en særskilt 
kategori for dette på C-niveau (og en særlig skabelonkundegruppe på B-
niveau) sikrer man, at kun de kunder der timeafregnes, betaler de øgede 
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omkostninger herved. Det øgede antal forskellige kundegrupper, som om-
kostningerne kan fordeles på, vurderes derfor at foranledige øget sikkerhed 
for, at der sker en mere kostægte fordeling.  

67. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at indførelsen af yderli-
gere kundegrupper er en forbedring af modellen. 

Tillæg til abonnement for ekstra fakturaer 

68. Muligheden for at indregne et tillæg for ekstra fakturaer som ligger ud-
over selskabets almindelige faktureringskadence til de kunder, der er mod-
tagere af de ekstra fakturaer, vurderes at give en mere kostægte fordeling af 
omkostningerne. Dermed bliver det de kunder, der giver anledning til de 
øgede administrationsomkostninger, der betaler herfor, da disse omkostnin-
ger efterfølgende fratrækkes i de generelle administrationsomkostninger, der 
fordeles til alle kunder.  

69. Muligheden for at lave et tillæg for ekstra fakturaer skaber også mulig-
hed for, at man som kunde kan vælge at få flere/færre fakturaer, hvilket ska-
ber et mere fleksibelt system til gavn for forbrugerne. 

70. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dermed, at tiltaget dels giver en 
mere korrekt tarifering, og dels er til gavn for forbrugerne. Sekretariatet be-
mærker iøvrigt, at en sådant behov for at kunne opkræve omkostninger til 
ekstra fakturaer synes at ville falde bort med indførelsen af engrosmodellen. 

Alternative fordelingsnøgler 

71. I den nuværende model er der for hver enkelt omkostningskategori en 
entydig anbefaling om, hvordan omkostningerne skal fordeles – det være sig 
enten direkte, på kWh, på kunder via bogført værdi af netaktiver eller via 
målerprisen. I den nye model gives der mulighed for at vælge nogle alterna-
tive fordelingsnøgler. 

72. I den nuværende model var der kun få omkostningsposter, hvor en di-
rekte fordeling blev anbefalet. Med den reviderede model bliver der mulig-
hed for at vælge den direkte fordeling til næsten alle omkostningsposter og 
samtidig være i overensstemmelse med anbefalingerne i modellen. En direk-
te fordeling af omkostningerne giver som nævnt som udgangspunkt den 
mest omkostningsægte fordeling kundegrupperne imellem, og der er dermed 
en større sandsynlighed for, at de der giver anledning til omkostningerne, 
også betaler herfor.  

73. Sekretariatet for Energitilsynet anser derfor de nye muligheder for en di-
rekte fordeling af omkostningerne som en forbedring af modellen. 
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74. Herudover er der for nogle omkostningsposter indført hjælpenøgler til 
fordeling af nogle af omkostningerne, som selskaberne kan vælge at bruge, 
men altså ikke skal bruge. Hjælpenøglerne er indført for omkostninger til 
målere og måleradministration samt kundeadministration, der tidligere blev 
fordelt efter kunder. Hjælpenøglerne virker ved, at selskaberne kan indtaste 
de detaljerede oplysninger om de forskellige omkostninger, som de er be-
siddelse af, og dette indregnes så i fordelingen af omkostningerne. Hjælpen-
øglerne øger dermed detaljeringsgraden i forhold til den hidtidige fordeling 
af omkostningerne på kunderne. Hjælpenøglerne tager for det første hensyn 
til, at der er forskelle på de omkostninger, der er til at håndtere timeaflæste 
kunder hhv. skabelonkunder. For det andet tager hjælpenøglerne hensyn til, 
at de omkostninger, der er forbundet med selve måleren, er forskellige af-
hængigt af kundegruppe. Hjælpenøglerne gør dermed abonnementerne mere 
nuancerede.  

75. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at indførelsen af hjælpenøglerne 
giver mulighed for en mere omkostningsægte fordeling af omkostningerne, 
idet de giver selskaberne et værktøj til i højere grad end tidligere at fordele 
omkostningerne på netop de kundekategorier, som har givet anledning her-
til.  

76. Sekretariatet vurderer derfor, at hjælpenøgler er en forbedring af model-
len. 

Ændrede fordelingsnøgler og/eller prisstrukturer 

77. For en enkelt omkostningskategori er fordelingsnøglen og prisstrukturen 
ændret. 

78. For C-kunder er prisstrukturen for fordelingen af omkostninger til drift- 
og vedligeholdelse ændret fra at blive fordelt som en del af abonnementet i 
den nuværende til i den reviderede model at blive fordelt på forbruget som 
en del af kWh-betalingen. Dermed fordeles omkostningerne fremadrettet på 
samme måde for C-kunder, som det hele tiden har været tilfældet for A- og 
B-kunder, og som det også er tilfældet for afskrivningerne på nettet. Hidtil 
har sammenhængen mellem omkostningerne til drift og vedligeholdelse af 
nettet og den mængde el, der er transporteret gennem systemet på 0,4 kV-
nettet været tvetydig. Dette skyldes, at den forbrugte mængde el på C-
niveau har været begrænset. Omkostninger har i højere grad end på A- og 
B-niveau været drevet af den geografiske placering af kunderne, og den 
transporterede mængde el har betydet relativt mindre. Fremover forventes 
det imidlertid, at elforbruget hos de små kunder vil stige, hvormed omkost-
ningerne til nettet som følge af den transporterede mængde el forventes at 
ville udgøre en relativt større andel af de samlede omkostninger til drift og 
vedligeholdelse på 0,4 kV-niveau. Derfor er det valgt fremover at lægge 
omkostningerne som en del af den forbrugsafhængige betaling.  
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79. I lyset af de aktuelle planer om, at en større andel af energiforbruget og-
så hos mindre forbrugere skal bestå af el, bl.a. i form af elbiler og eldrevne 
varmepumper, og deraf følgende større spidsbelastning af nettet, vurderer 
Sekretariatet for Energitilsynet, at ændringen er en god fremtidssikring af ta-
riferingsmodellen. Det må betragtes som rettidig omhu at tilpasse modellen 
til den fremtidige omkostningsstruktur, hvor omkostningerne i højere grad 
drives af størrelsen forbruget. Herudover finder Sekretariatet for Energitil-
synet, at en sådan ændring skaber et øget incitament for forbrugeren til at 
spare på energien, hvilket er til gavn for samfundet. 

80. Sekretariatet for Energitilsynet finder således ikke ændringen urimelig.   

Nye omkostningsposter 

81. Der er indført nogle nye omkostningsposter i modellen. En af de nye po-
ster er ”Planlægning og overvågning af nettet”, hvor der udover de omkost-
ninger, der af Dansk Energi blev vurderet tidligere at ligge i ”Overordnet 
teknisk administration” også indeholder omkostninger til bl.a. beredskabs-
aktiviteter. Denne nye post ”Planlægning og overvågning af nettet” fordeles 
direkte eller på kWh, dvs. den variable tarif. Omkostningerne kan ifølge vej-
ledningen fra Dansk Energi hverken siges at være udelukkende forbrugsaf-
hængig eller afhængige af kundeforholdet, men da aktiviteterne i den nye 
omkostningspost er tæt relateret til drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
gerne, er det valgt at fordele omkostningerne på spændingsniveauerne ud fra 
de transporterede kWh.  

82. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det synes at give god me-
ning, at omkostningerne fordeles ud fra, hvilken fordeling de øvrige aktivi-
teter, som aktiviteterne i den nye omkostningspost er relateret til, er under-
lagt. Dermed finder Sekretariatet for Energitilsynet det ikke urimeligt, at 
omkostningsposten fordeles på samme måde som drift- og vedligeholdel-
sesomkostningerne, som aktiviteterne er tæt relateret til, og som enten for-
deles direkte eller pr. kWh, som en nedadløbende tarif. 

83. Der er derudover en lang række små omkostningsposter (klassificeret 
under øvrige omkostninger, jf. bilag 1), som bliver anvendt i den nuværende 
model, men som ikke længere er relevante at have udspecificeret i relation 
til reguleringsregnskaberne, og som derfor ikke i ret høj grad bruges i nets-
elskabernes økonomisystemer. Det giver ifølge Dansk Energi således ikke 
mening at fortsætte med disse i tariferingsmodellen, og det er valgt at lade 
dem udgå fra modellen. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over de om-
kostningsposter, der er udgået i den reviderede model. 

84. En række af selskaberne har dog i deres metodeanmeldelser pr. 1. januar 
2011 oplyst, at de følger den nuværende model med denne udspecificering. 
Dansk Energi oplyser imidlertid, at udspecificeringerne efter deres vurde-
ring, for en stor dels vedkommende, er baseret på et skøn fra selskabernes 
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side, da posterne for en stor del af selskaberne ikke længere indgår separat i 
deres økonomisystemer. Efter Dansk Energis vurdering, vil den nævnte æn-
dring derfor lette selskabernes administrative omkostninger, da de således 
ikke behøver at foretage de nævnte skøn. 

85. En stor del af disse omkostningskategorier er nu at finde i den revidere-
de models omkostningsposter vedr. drift og vedligeholdelse, planlægning og 
overvågning af nettet og administration, men er svære at udspecificere.  

86. For at samle op på omkostninger, der ikke naturligt kan placeres i mo-
dellens fastlagte overordnede omkostningsposter, herunder muligvis om-
kostninger der indgik i de udgående poster, er det valgt at lave posterne 
”Øvrige omkostninger” og ”Øvrige afskrivninger”. Da det på nuværende 
tidspunkt ikke vides, hvad det er for omkostninger, der placeres i øvrige 
omkostninger, er det op til elnetselskaberne selv at vælge en eller flere pas-
sende fordelingsnøgler (direkte, kWh, kunder, bogført værdi af netaktiver 
eller målerpris) og prisstrukturer (variabel tarif eller abonnement).  

87. Dansk Energi forventer ikke, at disse to poster vil blive anvendt i særlig 
høj grad (om overhovedet), og når de anvendes, vil netselskaberne i deres 
metodeanmeldelser skulle oplyse, hvad det er for omkostninger, der er pla-
ceret i de to kategorier, og hvor meget de udgør. Hertil vil selskaberne skul-
le redegøre og argumentere for deres valg af fordelingsnøgle og prisstruktur. 

88. Det er Sekretariatet for Energitilsynets udgangspunkt, at tariferingsmo-
dellen og anbefalingerne skal være så entydige og så udtømmende som mu-
ligt, således at flest muligt af elnetselskaberne kan følge modellen med fær-
rest mulig afvigelser fra hinanden. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at 
det vil give den mest rimelige tarifering på landsplan, hvis der er så høj grad 
af ensretning i tariferingen på landsplan som muligt.  

89. Samtidigt anerkender Sekretariatet for Energitilsynet behovet for en så-
dan opsamlingspost, da det er svært at opstille overordnede kategorier, som 
dækker alle selskabernes omkostningsstruktur lige godt. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at dette ikke er en ny problematik, men en problematik, der også 
har gjort sig gældende med den nuværende model. 

90. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at en sådan opsamlings-
post ikke er urimelig. Sekretariatet for Energitilsynet skal imidlertid under-
strege, at netselskaberne, i det omfang de benytter sig af denne omkost-
ningspost, skal beskrive indholdet i og rimeligheden heraf i forbindelse med 
deres metodeanmeldelse, samt fyldestgørende redegøre og argumentere for 
fordelingsnøgle og prisstruktur.  

91. Derudover vil Energitilsynet følge selskabernes brug af disse poster, 
herunder indholdet i, samt størrelsen af, denne omkostningspost. Dels for at 
sikre, at den ikke benyttes uhensigtsmæssigt, herunder får et for stort øko-
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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 yder-
ligere udspecificerede omkostningsposter i modellen. 

92. Herudover er der som nævnt indført en underpost til posten ”Omkost-
ninger til drift og vedligehold af nettet”, der hedder ”Teknisk kundesup-
port”, og som gør det muligt at tarifere omkostninger til teknisk kundesup-
port som en selvstændig omkostningspost. Såfremt det er muligt at udskille 
disse omkostninger, bør de placeres i denne nye underpost, men hvis dette 
ikke er muligt, indgår omkostningerne under den overordnede omkostnings-
post. Dansk Energi anbefaler, at omkostningerne enten fordeles direkte eller 
via antallet af kunder, da omkostningerne drives af antallet af kunder. Om-
kostningerne bør derfor opkræves via den faste betaling, dvs. abonnementet. 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en mulighed for en sådan udspeci-
ficering giver en mere omkostningsægte fordeling af omkostningerne, og 
idet omkostningerne er drevet af antallet af kunder, synes det hensigtsmæs-
sigt med en fordeling via antallet af kunder, på den faste betaling, når en di-
rekte fordeling ikke er mulig. 

Håndteringen af differencer 

93. Differencer mellem indtægtsrammen og selskabets driftsmæssige ind-
tægter opstår, når selskabet ved årets afslutning har opkrævet mere eller 
mindre end den indtægtsramme, de har. Sådanne differencer kan opstå af 
flere forskellige årsager. 

94. Tarifering er baseret på den budgetterede mængde transporterede/afsatte 
el. Differencer kan derfor f.eks opstå, hvis den afsatte mængde el afviger 
markant fra den budgetterede mængde. I sådanne tilfælde kan det være en 
bestemt kundegruppe, der i særlig grad har givet anledning til differencen. 
Der kan også opstå en situation, hvor én kundegruppe reelt har givet anled-
ning til en positiv difference, mens en anden har givet anledning til en nega-
tiv difference, og at de to udligner hinanden. Dermed vil der ikke registreres 
nogen difference i forhold til indtægtsrammen.  

95. Differencer i forhold til indtægtsrammen kan også opstå uafhængigt af 
kundernes aftag af elektricitet. Det kan for eksempel ske, hvis regulerings-
prisen justeres som følge af en nødvendig nyinvestering eller en korrektion 
for nettab. Sådanne justeringer kan ligeledes vise sig at udligne eventuelle 
differencer, som en bestemt kundegruppe har givet anledning til. 

96. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at en forholdsvist stor 
andel af de differencer, der opstår, ikke entydigt kan føres tilbage til bestem-
te kundegrupper. En fordeling via den fordelingsnøgle, som afspejler den 
bogførte værdi af netaktiverne på de enkelte spændingsniveauer vurderes at 
medføre en fordeling over kundegrupperne, som set i et større perspektiv må 
forventes i rimelig grad at afspejle de differencer, som er opstået løbende.   
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Dermed vurderer sekretariatet, at det i forhold til gevinsten rent administra-
tivt vil være uhensigtsmæssigt både tungt og vanskeligt for selskaberne at 
dokumentere, hvilke differencer de enkelte kundegrupper har givet anled-
ning til – ikke mindst fordi en sådan øvelse i så fald må laves udover den 
almindelige opgørelse af differencer i forhold til indtægtsrammen.  

97. De selskaber, der kan, og gerne vil, fordele differencerne ud på de enkel-
te kundegrupper, dvs. svarende til en direkte fordeling af differencerne, skal 
dog fortsat være velkomne hertil.  

Høring 
98. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af den reviderede tariferings-
model blev sendt i høring d. 24. oktober 2012 hos Dansk Energi (der har vi-
dereformidlet høringen til netselskaberne), FSE, DI, Forbrugerrådet, Dansk 
Erhverv, Håndværksrådet og Energistyrelsen. 

99. Høringsfristen var 14. november 2012. Sekretariatet har modtaget to hø-
ringssvar fra hhv. DI, der ingen bemærkninger havde, udover at de tager til 
efterretning, at modellen er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 
73, og fra FSE, der havde følgende bemærkninger: 

•  At anlæg der betales af kunden via investeringsbidrag ikke 
fratrækkes i afskrivningerne, men af investeringsbidraget be-
tragtes som en indtægt indenfor indtægtsrammen. FSE me-
ner at dette giver en skævhed, især for de store kunder, der 
først betaler omkostningerne direkte, og efterfølgende beta-
ler over tariffen for afskrivninger på de samme anlæg. FSE 
finder, at dette er en fejl, der har overlevet fra den gamle 
model, som bør korrigeres. 

• At det ikke er godtgjort, at et øget forbrug blandt C-kunder 
kan berettige, at opkrævningen af omkostninger til drift- og 
vedligeholdelse på C-niveau ændres fra en fast betaling 
(abonnement) til variabel betaling (pr. kWh). FSE finder at 
omkostninger fortsat bør opkræves via abonnementet. 

100. For så vidt angår investeringsbidragene, så er princippet ifølge 
Dansk Energi, at når en kunde bliver tilsluttet til det kollektive elnet, betaler 
han et tilslutningsbidrag (investeringsbidrag), der i gennemsnit afspejler pri-
sen på at bygge den kapacitet i nettet, som den nye tilslutning lægger beslag 
på. I praksis er elnettet som oftest allerede bygget, dvs. investeringen er fo-
retaget på forhånd, og kapaciteten er dermed allerede til stede, når kunden 
tilsluttes, og betaler investeringsbidrag. Tilslutningsbidraget udgør dermed 
en up front betaling for kunden for at få adgang til elnettet. Betalingen mod-
svarer, at elnettet allerede er bygget og investeringen dermed er foretaget på 
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forhånd af de øvrige kunder. Tilslutningsbidraget er dermed et fordelings-
spørgsmål mellem eksisterende og nye kunder, idet nettarifferne reduceres 
med et beløb svarende til de opkrævede investeringsbidrag. 

101. I en række tilfælde indebærer tilslutning af en kunde nye omkostnin-
ger for netselskabet. Fx til etablering af transformerstationer eller forstærk-
ning af ledningsstrækninger. I dette tilfælde vil en andel (eller hele) kundens 
betaling medgå til nye omkostninger, mens det resterende beløb vil gå til de 
øvrige kunder i form af reducerede nettariffer. 

102. Efter tilslutningen skal kunden via nettariffen betale for dels at drive 
og vedligeholde elnettet, og dels at afskrive elnettet, så dette kan genopbyg-
ges, når det i fremtiden er nedslidt. Kunden betaler dermed via afskrivnin-
gerne til, at det samme elnet kan genetableres, når det er nedslidt (og afskre-
vet). 

103. Investeringsbidraget anvendes dermed enten til nye investeringer, 
der er nødvendige i forbindelse med den pågældende tilslutning, eller til via 
reducerede nettariffer at kompensere de eksisterende kunder, der allerede 
har foretaget de nødvendige investeringer i elnettet - investeringer, der for 
den enkelte eksisterende kunde kunne have været mindre, hvis den nytilslut-
tede kunde havde været med til at foretage den oprindelige investering i op-
bygningen af elnettet. Dette er begrundelsen for, at afskrivningerne ikke re-
duceres, når der betales investeringsbidrag. 

104. Sekretariatet for Energitilsynet finder det på baggrund af Dansk 
Energis kommentar ikke urimeligt, at der ikke sker en reduktion af afskriv-
ningerne i forbindelse med indbetaling af et investeringsbidrag, da dette in-
vesteringsbidrag anvendes andetsteds til at foretage faktiske investeringer i 
elnettet eller til at kompensere de eksisterende kunder, hvis investering har 
været højere end den kunne have været, hvis den nye kunde så at sige havde 
været med ved den oprindelige opbygning af elnettet.  

105. For så vidt angår ændringen af opkrævningen af omkostninger til 
drift og vedligeholdelse for C-kunder, så finder Sekretariatet for Energitil-
synet det, modsat FSE godtgjort, at omkostningerne hertil i højere grad end 
hidtil vil være drevet af forbruget. Det har hidtil været tvetydigt, hvad der 
har drevet omkostningerne, og geografien har været en vigtigere faktor for 
omkostningerne på C-niveau end det har været tilfældet på A- og B-niveau, 
hvor omkostninger hovedsageligt har været drevet af forbruget. Grunden til 
dette har netop været det lavere forbrug på C-niveau. Når forbruget på C-
niveau fremover forventes at stige, synes det ikke urimeligt at antage, at 
omkostningmønstret i højere grad end hidtil kommer til at ligne det der gør 
sig gældende på A- og B-niveau, dvs. at en relativt højere andel af omkost-
ningerne vil være forbrugsdrevne.  
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106. Spørgsmålet har desuden været forelagt Dansk Energi, som har be-
mærket, at en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelsen af den revide-
rede model har vurderet disse omkostninger til drift og vedligeholdelse, og 
er kommet frem til den konklusion, at drift- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger ikke vil adskille sig væsentligt på 0,4 kV niveau set i forhold til 10 kV 
og 50 kV niveau. Dette er baggrunden for, at det foreslås, at der anvendes 
samme princip for alle spændingsniveauer (via nettariffen). Hermed inde-
holder netabonnementet fremadrettet alene omkostninger, der relaterer sig 
til kundeforholdet, mens alle øvrige omkostninger opkræves via nettariffen.  

107. Sekretariatet for Energitilsynet finder det derfor ikke urimeligt, at 
omkostninger til drift og vedligeholdelse fordeles på ens vis på A-, B- og C-
niveau, dvs. være forbrugsafhængig.  

Tilkendegivelse 
108. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-
dering 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 elforsynings-
lovens § 73 b. 

• At modellen dog ikke erstatter det enkelte netselskabs egen bereg-
ning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af 
Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslo-
vens § 73 b. 

• At anvendelse ikke indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs 
tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en konkret klage-
sag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet 
vurdering efter elforsyningslovens bestemmelser.  

  

 


