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Afgørelse om anmeldt metode til fastsættelse af rådighedsbetaling  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TRE-FORs anmeldelse af ny 

metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. anmeldelse af 16. december 

2013.  

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgø-

relsen, TRE-FORs metode for fastsættelse af rådighedstarif med de begrun-

delser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet.  

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets 

anvendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som TRE-FOR 

måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anven-

delse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden 

lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage TRE-

FORs anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 

anledning hertil. 

 

Endelig skal TRE-FOR bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for TRE-FORs an-

vendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendt-

gørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af TRE-FOR med angi-

velse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 

 

 

Sagsfremstilling 

TRE-FOR har d. 16. december 2013 anmeldt metode for fastsættelse af en 

rådighedstarif for decentrale egenproducenter. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har haft spørgsmål til ovenstående anmeldel-

se, og TRE-FOR har ved mail af 18. december 2013 besvaret sekretariatets 

spørgsmål. 

 

16. januar 2014 

Sagnr. 13/13842 

/ LBA 

Deres ref. 

 

Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 
web www.energitilsynet.dk 
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TRE-FOR anmelder, at de opkræver rådighedstarif fra nettilsluttede egen-

producenter.. TRE-FOR oplyser, at rådighedstariffen opkræves at de kWh 

som producenterne forbruger direkte fra produktionsanlægget. 

 

Rådighedstariffens størrelse er fastlagt ud fra den almindelige tarif for de 

øvrige kunder på det respektive spændingsniveau fratrukket de besparelser 

der er ved, at producenterne ikke trækker de pågældende kWh fra det kol-

lektive net. TRE-FOR oplyser, at den eneste besparelse der er ved, at produ-

centerne ikke trækker på nettet er, at der ikke er nogen nettabsomkostninger 

forbundet med de pågældende kWh, idet nettet i øvrigt er dimensioneret 

uafhængigt af, at nogen producenter forbruger direkte fra nettet, fordi kapa-

citeten skal stå til rådighed.  

 

 

Høring 

Udkast til denne afgørelse blev den 13. januar 2014 sendt i høring hos TRE-

FOR med frist d.31. januar 2014. TRE-FOR meldte tilbage d. 14. januar 

2014, at de alene havde den bemærkning, at den anmeldte rådighedsbetaling 

også omfattede C-niveau og ikke som det fremgik af udkastet alene A- og 

B-niveau. Dette er rettet til i den endelige afgørelse. 

 

Lovgrundlag 

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

for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, 

hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennem-

gangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, 

således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. Gennem-

gangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede 

vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere 

underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

 

Elforsyningsloven
1
: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser ef-

ter §§ 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. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betin-

gelser for brug af elnettet. 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 

fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, 

som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et 

begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvik-

ling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 

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

de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herun-

der tariffer. 

                                                 
1
 Lovbekendtgørørelse nr. 1329. af 25/11/2013 af lov om elforsyning. 
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§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger 

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

dernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger 

efter regler fastsat af tilsynet. 

 

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010  

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår 

for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhe-

dernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af dato-

en for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for pris-

fastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

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

til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostnin-

ger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkost-

ninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere 

køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. 

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

des til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberka-

tegorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. 

Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøg-

ler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investe-

ringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder 

om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte kø-

berkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder 

timebetaling. 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

 

 

Vedrørende rådighedsbetaling fremgår det af Energitilsynets og Energikla-

genævnets praksis, at opkrævning af rådighedsbetaling fra egenproducenter 

er rimelig og i overensstemmelse med elforsyningsloven, jf. Energitilsynets 

afgørelse af. 28. oktober 2002 vedr. Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet 

A/S – afregning af rådighedsbetaling (jour.nr 3/1320-0101-0221, 3/1320-

0101-0255 og 3/1320-0200-0019): 

 ”Afgørelse 

Det meddeles Dalum Papir A/S, A/S Dansk Shell Raffinaderiet, Energi Fyn 

Net A/S, TRE-FOR Elnet A/S og ELFOR, 
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at Energitilsynet finder, at modellen, som Energi Fyn Net A/S anvender til 

fastlæggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling (ELFOR-

modellen, SET), ligger inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved 

især § 73, forudsat at følgende begrænsninger indgår i beregningen: 

- Ydelsen vedrørende rådighed afgrænses til de kW eller det dertil svarende 

antal kWh, som Dalum Papir A/S kan trække fra nettet eller har behov for, 

- der indlægges som betingelse i beregningen af rådighedsbetalingen, at be-

talingen reduceres i samme omfang som Dalum Papir A/S benytter den af-

talte rådighed til at få leveret elektricitet fra nettet og betaler nettarif,  

at Energitilsynet finder, at modellen, som TRE-FOR Elnet A/S anvender til 

fastlæggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling, ligger in-

den for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved især § 73, forudsat at 

følgende begrænsninger indgår i beregningen: 

- Ydelsen vedrørende rådighed afgrænses til de kW eller det dertil svarende 

antal kWh, som A/S Dansk Shell Raffinaderiet kan trække fra nettet eller 

har behov for, 

- der indlægges som betingelse i beregningen af rådighedsbetalingen, at be-

talingen reduceres i samme omfang som A/S Dansk Shell Raffinaderiet be-

nytter den aftalte rådighed til at få leveret elektricitet fra nettet og betaler 

nettarif, [….]” 

 

 

Ovennævnte afgørelse er stadfæstet af Energiklagenævnet ved afgørelser af 

30. juni 2013 (j.nr. 11-129 og 11-130) 

  

”Energiklagenævnets afgørelse 

Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002 stadfæstes. 

Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 24. juni 

2004.” 

 

Herudover har Energiklagenævnet bl.a. ved afgørelse af 11. marts 2005 

vedr. klage fra A/S Dansk Shell, Fredericia over Energitilsynet afgørelse af 

25. august 2003 vedr. grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling har 

tilkendegivet, at rådighedsbetaling er rimelig. 

 

”[….] 

Der er imidlertid langvarig praksis i Elprisudvalget, Konkurrenceankenæv-

net og Energiklagenævnet for, at der kan opkræves en rådighedsbetaling. 

Hverken i denne eller de øvrige sager, der ligeledes er afgjort den 30. juni 

2004 om spørgsmålet, har Energiklagenævnet fundet grundlag for at ændre 

denne praksis. Derfor bekræfter nævnet, at netrådighedsydelser som ud-

gangspunkt indgår i fordelingen af de generelle omkostninger og i tarife-

ringen på et givet spændingsniveau på lige fod med de andre ydelser, som 

betales via nettariffen (på spændingsniveauet). 

[…] 

Energiklagenævnet er enigt med Energitilsynet i, at det ikke kan anses for 

urimeligt, at ydelser vedrørende rådighed indgår i omkostningsgrundlaget 

for netvirksomhedernes prisfastsættelse på lige fod med netvirksomheder-

nes øvrige ydelser. Nævnet finder det endvidere rimeligt, at netvirksomhe-

derne kan tage udgangspunkt i nettariffen, som er en øre/kWh-betaling, 

hvorfra trækkes de omkostninger, som egenproducenten sparer netvirk-
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somheden for, og at disse beregnes som sparet nettab og sparede netinve-

steringer i henhold til bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elaf-

regningspriser for decentrale elproducenter, § 2.  

Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets bedømmelse (jf. pkt. 

114 i den påklagede afgørelse) af, at elforsyningslovens § 73 indebærer, at 

rådighedsbetalingen som udgangspunkt maksimalt kan relatere sig til egen-

producenternes faktiske mulighed eller behov for træk fra nettet.  

[….] 

Egenproducenters brug af nettet svarer ikke til andre virksomheders, og det 

kan derfor ikke anses for diskriminerende, at egenproducenter betaler rå-

dighedsbetaling i form af reduceret nettarif. Det gælder også, selvom tarif-

fen er baseret på den el, egenproducenten forbruger uden at trække den fra 

nettet. 

[….]  

Energiklagenævnet bemærker, at parterne er enige om, at rådighedsbetalin-

gen skal reduceres i det  omfang, klager benytter den aftalte rådighed til at 

få leveret el fra nettet og betaler nettarif for denne leverance. Med denne 

begrundelse kan nævnet tilslutte sig Energitilsynets afgørelse. [….]” 

 

Vurdering 

TRE-FOR har ved afgørelse af 15. marts 2012 fået Energitilsynets godken-

delse af deres metoder til tarifering, fastsættelse af vilkår, tilslutningsbidrag 

mv. TRE-FOR har nu anmeldt metode til fastsættelse af rådighedsbetaling 

for nettilsluttede egenproducenter. 

 

TRE-FOR har oplyst, at selskabet vil opkræve rådighedstarif fra egenprodu-

center. Metoden er, at rådighedstariffen beregnes som tarifferne på de enkel-

te spændingsniveauer fratrukket omkostninger til nettab. Rådighedstariffen 

betales af de producerede kWh – dog max. af installationens tilslutningsret 

eller de dertil svarende kWh. Denne begrænsning er den samme som i afgø-

relsen vedrørende Dalum Papir. Betalingen reduceres i samme omfang som 

producenten benytter den aftalte rådighed til at få leveret elektricitet fra net-

tet og betaler nettarif. Rådighedstariffen betales dermed af de producerede 

kWh, som producenten selv forbruger. 

 

Det kollektive elnet skal ifølge Dansk Energi kapacitetsmæssigt være di-

mensioneret til at kunne levere egenproducentens samlede forbrug til et 

hvert tidspunkt. Da omkostningerne til drift og vedligeholdelse i overvejen-

de grad er drevet af kapaciteten, der skal være dimensioneret ens, uanset om 

der er decentrale produktionsanlæg tilsluttet eller ej, er omkostninger hertil 

således stort set uafhængige af, om anlæggene producerer. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det derfor rimeligt, og i overensstem-

melse med elforsyningslovens § 73, stk. 1, at de decentrale egenproducenter 

betaler for, at deres andel af den samlede efterspurgte kapacitet til enhver tid 

står til rådighed.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, en dette er i overensstemmelse 

med Energitilsynets og Energiklagenævnets hidtidige praksis, jf. afsnittet 

om lovgrundlaget, hvor det fremgår, at rådighedsbetaling ikke er i uoverens-

stemmelse med elforsyningsloven. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at metoden til fastsættelse af rådig-

hedstariffen ligeledes er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, 

stk. 1, da kunderne alene betaler de omkostninger, som de giver anledning 

til, idet tariffen er korrigeret for de fordele, og dermed reducerede omkost-

ninger, som forbrug direkte fra det decentrale anlæg er årsag til. Dette om-

fatter i TRE-FORs tilfælde alene reducerede omkostninger til nettab, idet 

nettet dimensioneres uafhængig af tilstedeværelsen af producenter, der har 

egetforbrug direkte fra nettet. Nettabet reduceres ved egetforbrug direkte fra 

anlægget, fordi dette afhænger af den mængde elektricitet, der faktisk løbet 

igennem nettet. Sekretariatet finder det rimeligt, at disse reducerede om-

kostninger kommer de decentrale egenproducenter til gode.  

Dette er ligeledes i overensstemmelse med Energitilsynets og Energiklage-

nævnets hidtidige praksis på området. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder således, at metoden for rådighedstarif-

fen for egenproducenter er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 

73, stk. 1, idet den både er rimelig og opkræves i forhold til de omkostnin-

ger egenproducenterne giver anledning til, og dels opkræves på baggrund af 

objektive kriterier, nemlig hos egenproducenter, og på ikke-diskriminerende 

vilkår, idet den er ens for alle egenproducenter.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender derfor TRE-FORs metode til op-

krævning af rådighedsbetaling, jf § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. Se-

kretariatet for Energitilsynet tager dog det forbehold, at det lægges til grund, 

at TRE-FOR ikke tariferer solcellekunder efter ovenstående metode, hvis 

den kommende branchevejledning for solcellekunder, der pt. er under be-

handling i Energitilsynet afviger herfra. Anvendelse af den kommende vej-

ledning for tarifering af kunder med solcelleanlæg vil skulle anmeldes til og 

godkendes af Energitilsynet. 

 

                                                   

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgø-

relsen, TRE-FORs metode for fastsættelse af rådighedstarif med de begrun-

delser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet.  

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets 

anvendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som TRE-FOR 

måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anven-

delse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden 

lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage TRE-

FORs anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 

anledning hertil. 

 



 7/7 

 

 

Endelig skal TRE-FOR bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for TRE-FORs an-

vendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendt-

gørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af TRE-FOR med angi-

velse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 

 

 

 


