
 

Thy-Mors Elnet A/S 

 

 

Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til 
elpatron på Hanstholm Varmeværk 

1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt Energitilsynet 

om godkendelse af et demonstrationsprojekt vedr. afregning med en dyna-

misk nettarif for en elpatron placeret på Hanstholm Varmeværk A.m.b.a..  

Afgørelse 

Thy-Mors Elnets metoder til tarifering i demonstrationsprojektet vedr. af-

regning med dynamiske nettariffer for elpatron på Hanstholm Varmeværk, 

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

forudsætning af:  

o At projektet alene vedrører 1 deltager  

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, 

hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og god-

kendelse heraf. 

o At deltagelsen i projektet er frivillig for alle parter 

o At Thy-Mors Elnet offentliggør alle resultater vedr. tarife-

ringen i demonstrationsprojektet 

o At Thy-Mors Elnet såfremt projektet måtte give anledning 

til, at de deltagende kunder betaler mere end forventet, fort-

sat overholder sin samlede indtægtsramme. 

 

1 Sagsfremstilling 

1.1 Anmeldelse af sagen 

2. Thy-Mors anmeldte ved mail af 27. september 2013 særlige tariffer 

for eldistribution i pilotprojekt om drift af en elpatron placeret på Hanstholm 

Varmeværk. 

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet  

3. Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. har installeret en 10 MW elpatron. 

4. Thy-Mors Energi Elnet A/S oplyser, at formålet med projektet er, at 

de dels ønsker at undersøge, om en dynamisk nettarif kan sikre en mere op-

timal anvendelse af distributionsnettet, og dels ønsker at undersøge, hvordan 
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en dynamisk nettarif kan passe ind i drift af en elpatron, der anvendes på el-

reguleringsmarkedet. 

5. Derudover er formålet ifølge Thy-Mors Energi Elnet A/S at få gene-

rel erfaring med anvendelse af dynamiske nettariffer, som de mener er på 

vej - ikke kun for elpatroner - men også for andre grupper af forbrugere. 

1.3 Afgrænsningen af demonstrationsprojektet  

6. Thy-Mors har vedr. afgrænsningen af demonstrationsprojektet op-

lyst, at: 

- forsøget med tidsdifferentierede tariffer for elpatronen på Hansthom 

Varmeværk er tidsbegrænset og er foreløbigt fastsat til at vare i 1 år 

fra opstartstidspunktet. Thy-Mors vil fremsende en ansøgning til 

Energitilsynet om at forlænge projektet såfremt konkrete omstæn-

digheder kan begrunde en forlængelse. 

- antallet af deltagere er begrænset til maksimalt 1 kunde, nemlig 

Hanstholm Varmeværk.  

- deltagelsen i projektet er frivillig. 

- resultaterne vil blive offentliggjort, således at øvrige parter får mu-

lighed for at tilegne sig viden om anvendelse af dynamiske nettarif-

fer. 

- den samlede indtægtsramme overholdes 

 

1.4 Tarifering i demonstrationsprojektet  

7. Thy-Mors har oplyst, at elpatronen er koblet til sin egen elmåler, og 

er tilsluttet elnettet, så den alene kan anvendes af Hanstholm Varmeværk 

A.m.b.a., når der er ledig plads i elnettet, hvilket også er gældende under 

forsøget. 

8. Elnettet har et nettab, der naturligt varierer i forhold til det øvrige 

forbrug fra elnettet og produktion til elnettet. Nettabet kan variere over døg-

net, ugen, måneden og året. Udover nettabet afhænger af produktion og for-

brug, afhænger nettabet også af, hvor meget elpatronen trækker på elnettet.  

9. Eksempelvis er det ikke sikkert, at det nettabsmæssigt er billigere at 

trække 50 MWh el-energi på 10 timer, end det er at trække 50 MWh over 5 

timer. Det afhænger helt af produktion og forbrug i det øvrige net. (Der vil 

normalt være et mindre nettab i at trække 50 MWh igennem på 10 timer end 

på 5 timer). 

10. Dette betyder, at jo højere et samlet træk er på nettet, hvormed net-

tabet øges – jo dyrere vil nettariffen blive.  

11. Nettabet vil naturligt være mindre om natten og i weekenderne og 

dette vil forsøges indregnet, således at nettariffen følger et dag/nat/weekend 

mønster. 
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12. Forsøget går netop ud på at sammenholde en dynamisk nettarif med 

et forbrug, der på mange punkter er dynamisk, og dermed lave en operatio-

nel anvendelig metode, der kan anvendes i det daglige. 

13. Følgende muligheder påtænkes anvendt i forsøget: 

 En nettarif, der stiger i takt med antal forbrugte MWh. Om det skal 

være pr. dag eller uge eller måned må pilotforsøget vise. Denne ide 

harmonerer godt sammen med netta-bet, så den ville være helt oplagt 

at anvende. 

 Månedsvis regulering efter åben kalkule med Hanstholm Varmeværk 

A.m.b.a. 

 Regulering efter spotprisen. 

14. Et forsøg på at lave en mere dynamisk nettarif, der dermed også bør 

være mere kostægte, vil sandsynligvis betyde flere driftstimer for elpatro-

nen, en større kapacitetsudnyttelse af elnettet og dermed en større nettarif til 

Thy-Mors Energi Elnet A/S, der ellers ikke ville være opnået. 

1.5 Deltagelse i demonstrationsprojektet om dynamiske net-
tariffer 

15. Thy-Mors har for så vidt angår projektdeltagerne, dvs. Hanstholm 

Varmeværk, oplyst, at: 

- deltagelsen i projektet er frivillig 

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

aftalen med dags varsel.  

 

16. Hanstholm Varmeværks gevinst ved deltagelse i projektet består i en 

mulig besparelse på deres energikøb.  

17. Thy-Mors har oplyst, at elpatronen hos Hanstholm varmeværk dels 

anvendes i regulerkraftmarkedet, som er meget dynamisk, og dels som er-

statning for de øvrige brændsler, såsom naturgas, bioolier og overskudsvar-

me fra industrien, som er mindre dynamisk. Om elpatronen anvendes af-

hænger dermed af priserne på markedet sammenholdt med priserne på elpa-

tronen, hvor nettariffen kun er ét element. Hertil afhænger anvendelse af 

varmebehovet på det pågældende tidspunkt. Elpatronen anvendes således 

kun, hvis anvendelsen heraf samlet set er konkurrencedygtig.  

18. Gevinsten for Hanstholm varmeværk afhænger således dels af netta-

riffen, men også af prisen i regulerkraftmarkedet og af prisen på alternative 

brændsler, og er dermed ikke umiddelbar estimerbar, men faktum er, at el-

patronen kun anvendes, hvis dette er forbundet med en gevinst. Hanstholm 

Varmeværk kan dermed ikke opleve tab ved deltagelse i projektet.  

19. Som det ser ud nu, anvendes elkedlen ikke, hvis den kommer over et 

vist prisniveau. Det betyder reelt, at kedlen dermed ikke anvendes. Omkost-
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ningerne til vedligehold af elnettet og øvrige komponenter, der forsyner el-

patronen, er konstante, uanset om elpatronen forbruger 0 eller 10.000 MWh. 

Det mest optimale for Thy-Mors, og dermed de øvrige elforbrugerne, må 

være, at der anvendes så høj en nettarif som muligt, men stadig under den 

kip-pris, hvor elkedlen anvendes. På den måde sikres reelt, at elnettet udnyt-

tes optimalt, og indtægten fra nettariffen maksimeres. 

1.6 Øvrigt vedr. demonstrationsprojektet 

20. Projektets omkostninger, som dækker over ekstra arbejdstimer for 

Thy-Mors forventes at udgøre maksimalt 50.000 kr. årligt. Omkostningerne 

afholdes over driften og fordeles til alle kundegrupper. Samlet set forventer 

Thy-Mors alene en effekt svarende til en promille at den samlede indtægts-

ramme. 

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

fentligt tilgængelige. 

1.7 Lovgrundlag 

22. De nedenfor angivne bestemmelser indgår i Sekretariatet for Energi-

tilsynets vurdering. Vurderingen fremgår i afsnit 2 nedenfor.  

23. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 73 fastsætter de overordnede 

regler for netselskabernes tarifering.  

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

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

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

rede tariffer. 

Elforsyningsloven 

 

§ 73 

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

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

kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

§ 73 a, stk. 2 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper 

og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders 

metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af så-

danne metoder. 

 

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

73 a, stk. 2: 

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

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

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

 

25. 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 tjene-

steydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 

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

 

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. 

 

26. 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. 

27. 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, 
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da forsøgene lå indenfor rammerne af den afgørelse, som Energitilsynet traf 

i relation til Dong Energy Eldistributions forsøg. Endelig har Sekretariatet 

godkendt 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. 

28. Thy-Mors anmeldte pilotforsøg med dynamiske tariffer for en elpa-

tron placeret på Hanstholm Varmeværk vurderes ligeledes at ligge indenfor 

rammerne af de tidligere godkendelser, og vurderes ud fra samme kriterier. 

 

2 Vurdering 

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

29. Tidsdifferentieringen i demonstrationsprojektet adskiller sig fra den 

tarifering, som Thy-Mors allerede har anmeldt i forbindelse med sin gene-

relle metodeanmeldelse. 

30. Som udgangspunkt skal tarifering ske efter rimelige, objektive og 

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

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

31. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at demonstrationspro-

jektet vedrører en begrænset købergruppe, løber i et begrænset tidsrum, at 

deltagelsen er frivillig, og at resultaterne offentliggøres. Sekretariatet vurde-

rer på den baggrund, at Thy-Mors’ 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 

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

godkendelsen af sådanne metoder.” I det følgende gennemgås således en 

række forhold vedr. demonstrationsprojektet, som Sekretariatet for Energi-

tilsynet tillægger afgørende vægt ved vurdering af projektet.  

33. Det drejer sig om (i) konsekvenser for tarifering på tværs af kunde-

grupper, (ii) vilkår for projektdeltagere, (iii) offentliggørelse af projektets 

resultater, og (iv) fortsat overholdelse af indtægtsrammer. 

34. Projektet medfører dels en stigning i Thy-Mors’ omkostninger på op 

til 50.000 kr. årligt, og dels kan projektet medføre en omfordeling mellem 

kundegrupperne, som dog er marginal (en promille af indtægtsrammen).  

35. Thy-Mors’ omkostninger til pilot-projektet på de ca. 50.000 kr. om-

handler omkostninger til administration af den dynamiske tarif for Hanst-

holm Varmeværk.. Omkostningerne afholdes over driften og fordeles til alle 
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kundegrupper. Meromkostningen vil maksimalt kunne udgøre 0,01 

øre/kWh, svarende til en meromkostning for en almindelig villakunde med 

et forbrug på 4.000 kWh på maksimalt 40 kr. årligt. Sekretariatet for Energi-

tilsynet finder en sådan merbetaling for de øvrige C-kunder acceptabel.  

36. Hertil kommer, at elkedlen, som det ser ud nu, ikke anvendes, hvis 

prisen herfor kommer over et vist niveau. Da omkostningerne til vedlige-

hold af elnettet mv. er konstante, uanset elpatrons forbrug, betyder øget for-

brug på elpatronen dels at nettet udnyttes mere optimalt, og dels at der der-

med er flere indtægter til dækning af driftsomkostningerne. Øget forbrug på 

elpatronen vil dermed være til gavn for de øvrige forbrugere, og vil reducere 

ovennævnte merbetaling.  

37. Desuden bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at projektets 

formål er at udvikle måder, hvorpå fleksibiliteten i elforbruget kan øges, så-

ledes omkostningerne til distributionsnettet minimeres. Projektet vurderes 

derfor på længere sigt at kunne komme alle elforbrugere til gode, både Thy-

Mors’ kunder såvel som øvrige elforbrugere, idet projektets resultater of-

fentliggøres og således vil kunne bruges af hele branchen i det videre arbej-

de med fleksibelt elforbrug.  

Ad (ii) Vilkår for projektdeltagere 

38. Sekretariatet lægger ved sin vurdering vægt på, at projektdeltagere 

bliver stillet overfor rimelige vilkår. Her er det af afgørende betydning, at 

deltagelsen i Thy-Mors’ demonstrationsprojekt er frivillig, og at kunderne 

ikke bindes udover de almindelige forbrugerretlige regler. Hertil er det lige-

ledes af afgørende betydning, at kunderne ikke risikerer en urimelig høj 

merbetaling, såfremt de ikke reagerer på de prissignaler, de stilles overfor, 

men i stedet har et forbrug, der hovedsageligt ligger i spidsbelastningsperio-

den.  

39. Thy-Mors har oplyst, at projektdeltageren selv har indvilget i at del-

tage. 

40. Deltagerne er ikke bundet i hele projektets løbetid, men kan når som 

helst træde ud af aftalen. Dette er bedre vilkår end de almindelige forbruger-

retlige regler der tilsiger, at man kan opsige aftalen med en måneds varsel til 

udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse. 

41. Derudover vil de dynamiske tariffer altid være til fordel for Hanst-

holm Varmeværk, idet elpatronen alene anvendes, hvis dette samlet set er 

økonomisk gunstigt, og de dynamiske tariffer vil øge de perioder, hvor an-

vendelse af elpatronen vil være gunstig. 

42. Sekretariatet finder derfor samlet set vilkårene for projektdeltagerne 

rimelige. 
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Ad (iii) Offentliggørelse af projektets resultater 

43. Sekretariatet for Energitilsynet lægger ved sin vurdering afgørende 

vægt på, at Thy-Mors 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. 

Ad (iv) Fortsat overholdelse af indtægtsrammer 

44. Yderligere lægger Sekretariatet for Energitilsynet til grund for sin 

vurdering, at Thy-Mors uanset udfaldet af projektet, vil overholde sin ind-

tægtsramme.  

Samlet vurdering 

45. Det er på baggrund af ovenstående Sekretariatet for Energitilsynets 

samlede vurdering, at den anmeldte tariferingsmetode i pilotprojektet kan 

godkendes, jf. § 73a, stk. 2. 

46. Det vurderes således ikke som urimeligt, at projektets tarifering dels 

afviger fra Thy-Mors’ øvrige tarifering og dels ikke nødvendigvis følger 

princippet om at omkostninger skal fordeles mellem køberkategorier ud fra 

de omkostninger, de enkelte kategorier giver anledning til. 

3. Høring 

47. Thy-Mors har d. 20. december 2013 fået sendt et udkast til afgørelse 

i høring med frist d. 17. januar 2014. Thy-Mors fremsendte d. 17. januar 

2014 høringssvar indeholdende et ønske om, at have muligheden for at for-

længe projektets løbetid, dog efter ansøgning herom. 

48. Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer Thy-Mors’ ønske, 

men bemærker, at der kun vil kunne blive tale om en begrænset forlængelse, 

idet en forudsætning for anvendelse af den relevante bestemmelse i elforsy-

ningsloven (§ 73 a) netop er, at projektet er tidsbegrænset. Hertil kommer, at 

en forudsætning for en forlængelse vil være, at projektet fortsat har karakter 

af et forsøg. 

4. Afgørelse 

49. Det afgøres, at Thy-Mors’ metoder til tarifering i pilotprojektet, jf. 

afsnit 1.4 ovenfor, godkendes under forudsætning af:  

o At projektet alene vedrører 1 deltager 
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o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt 1 år, 

hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godken-

delse heraf. 

 

o At deltagelsen i projektet er frivillig  

 

o At Thy-Mors offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pi-

lotprojektet   

 
o At Thy-Mors fortsat overholder sin samlede indtægtsramme. 

 

 

 


