
 

 

 

7. december 2015 

Detail & Distribution 

15/09156 

thne/laa 

  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

TREFOR EL-net 

Att. Jørgen Guldborg 

VEJLEDENDE UDTALELSE OM PÅTÆNKT METODE TIL PRISNED-

SÆTTELSE (NETABONNEMENT) 

 

TREFOR EL-net har orienteret Sekretariatet for Energitilsynet om en planlagt 

prisnedsættelse på netabonnementet til elforbrugende kunder i 2016, jf. oriente-

rende mail af 23. september 2015.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærkede hertil, at virksomhedens prisnedsættel-

se ikke umiddelbart var forenelig med loven, jf. mail af 24. november 2015.   

 

Hertil svarede TREFOR EL-net den 26. november 2015, at prisnedsættelsen f.eks. 

for C-kunder vil udgøre 492 kr./år ekskl. moms, og at prisnedsættelsen vil ske 

efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke om-

kostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. TREFOR EL-net uddy-

bede ikke, hvordan dette konkret er opfyldt. Endvidere oplyste TREFOR EL-net, 

at prisnedsættelsen vil fremgå af regningen med opkrævning af abonnementet 

sammen med en tilsvarende prisnedsættelse.  

 

Vejledende udtalelse 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en metode, som fraviger af Dansk 

Energi’s branchevejledning, 2.0, som beskrevet i TREFOR EL-nets mail af 23. 

september 2015, kan være forenelig med elforsyningsloven, jf. nedenstående 

vurdering. 

 

TREFOR EL-net anmodes på den baggrund om at indsende en ansøgning til 

Energitilsynet ved brug af ansøgningsskemaet (skema 1), som findes på tilsynets 

hjemmeside: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/metodeanmeldelse/ 

 

Særligt bemærkes, at det i ansøgningsskemaet skal anføres, hvad begrundelsen er 

for den valgte metode (fravigelsen af Dansk Energi’s branchevejledning), jf. også 

§ 4 i metodebekendtgørelsen. 

 

 

Vurdering 

Tarifmodel 2.0 (branchemodellen) indeholder et princip om, at negativ forrentning 

eller udlodning i form af en midlertidig tarifnedsættelse udmøntes via omkost-
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ningsposten ”Forrentning”, der fordeles ud på spændingsniveauerne via værdien af 

netaktiver, og tariferes via den variable nedadløbende tarif.  

 

TREFOR EL-net oplyser, at de vil give prisnedsættelsen på abonnementet i stedet 

for på tariffen. Dermed afviger metoden til prisnedsættelse fra branchemodellen. 

 

TREFOR EL-net har videre oplyst, at de anvender branchemodellen til fastlæggel-

se af alle øvrige priselementer i tariferingen. Sekretariatet for Energitilsynet læg-

ger til grund, at netabonnement og tarif dermed er fastsat i henhold til et princip 

om omkostningsægthed, hvor de enkelte køberkategorier afholder de omkostnin-

ger de giver anledning til. Abonnementsbetaling er i branchemodellen differentie-

ret således, at de omkostninger, der er henført til abonnementet for et givet spæn-

dingsniveau, fordeles på henholdsvis timeafregnede og skabelonafregnede målere. 

Abonnementsbetalingen hos TREFOR EL-net varierer dermed afhængigt af hvor 

den enkelte kunde er tilsluttet elnettet, samt af om kunden er skabelon- eller time-

afregnet.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at TREFOR EL-net 

ved en prisnedsættelse af abonnementet, reducerer et allerede fastsat omkost-

ningsægte betalingselement, der er opgjort på en sådan vis, at de enkelte køberka-

tegorier afholder de omkostninger, de giver anledning til. En prisnedsættelse i 

form af et abonnement, der ikke opkræves, får dermed den virkning, at kundens 

betaling reduceres med et beløb, der modsvarer de omkostninger, kunden giver 

anledning til. Metoden vurderes at være i overensstemmelse med elforsyningslo-

ven § 73, idet prisnedsættelsen ydes i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 

køberkategorier giver anledning til. Da alle kunder får prisnedsættelsen, er meto-

den tillige ikke-diskriminerende og dermed objektivt fastsat. Endvidere vurderes 

metoden at være gennemsigtig, jf. anmeldelsen og idet opkrævning og prisnedsæt-

telse ifølge TREFOR EL-net vil fremgå klart af fakturaen til kunden.  

 

På denne baggrund vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at den anmeldte pris-

nedsættelse af netabonnementet opfylder Elforsyningslovens § 6, stk. 2 om gen-

nemsigtighed og § 73, stk. 1, der fastlægger, at de kollektive elforsyningsvirksom-

heders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter omkostnings-

ægte, rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke om-

kostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

Lovgrundlaget 

 

Lovens § 6, stk. 4, om gennemsigtighed: 

 

Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, 

for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed or 

forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige, og ikkediskriminerende vilkår. 

 

Lovens bestemmelse om omkostningsægthed: 

 

§ 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes un-

der hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, 
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lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftomkostninger 

og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre ind-

tægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendi-

ge omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra drifts-

økonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift, herunder 

også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer. Ved fastsæt-

telsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at 

virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 eller 

udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller sikkerhed til fordel for en elpro-

duktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når sikkerheds-

stillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager 

sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april 

1999. Priserne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ikke stige 

som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. […] 

 

Lovens bestemmelse om prissætning: 

 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter 

§§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i for-

hold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdif-

ferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er 

tilladt.
21)

 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. 

 

Lovens bestemmelse om prissætning: 

 

§ 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. 

 

Lovens bestemmelse om at Energitilsynet fører tilsyn med branchens vejledninger: 

 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejlednin-

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

hedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejled-

ninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 

Metodebekendtgørelsens bestemmelse om fremgangsmåden ved anmeldelse af 

metoder, som følger branchevejledningen (uden fravigelser): 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=159158#Par73_Stk1_Not21
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§ 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 de 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Linda Aaberg (SET) 
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