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Afgørelse om anmeldte metoder  

 

Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S’ (herefter Ener-

giMidt) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af tariffer, jf. anmeldelse 

af 11. november 2013.  

 

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt 

forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.  

 

Denne afgørelse vedrører dette udestående. 

 

Afgørelse 

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

relsen, EnergiMidt Net A/S’ metode til fastsættelse af en særlig tarif for en-

gros/afgiftsfrie kunder. Sekretariatet lagt vægt på, at et tillæg til tariffen for 

engros/afgiftsfrie kunder er rimeligt, idet de pågældende kunder ellers får en 

fordel, som de ikke bidrager til, og som alene er betalt af de andre kunder. 

Sekretariatet vurderer desuden, at tillægget er objektivt, idet det er klart af-

grænset, hvem der skal betale tillægget, nemlig de afgiftsfrie kunder, og ik-

ke-diskriminerende, idet det betales af alle engros/afgiftsfrie kunder.    

 

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 Energi-

Midt Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de 

bringes i anvendelse, 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 Energi-

Midt Net A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situatio-

nen giver anledning hertil. 

 

Endelig skal EnergiMidt Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for EnergiMidt Net 

A/S’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår/betingelser for virksom-

hedens ydelser, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af EnergiMidt Net A/S 

med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebe-

kendtgørelsen. 

 

8. maj 2014 

Sagnr. 13/12677 

/ 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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Sagsfremstilling 

EnergiMidt anmeldte d. 11. november 2013 nye metoder for fastsættelsen af 

deres tariffer. 

 

EnergiMidt anmeldte, at de med enkelte beskrevne afvigelser, følger Dansk 

Energis reviderede tariferingsmodel, som Energitilsynet tog til efterretning 

18. december 2012. Sekretariatet vurderede på baggrund af anmeldelsen, at 

der er følgende forhold, der gav anledning til en konkret vurdering: 
 

1. Tarifering af omkostninger til målere og måleradministra-

tion 

2. Provenutilpasning for C-kunder 

3. Rådighedstarif for producenter 

4. Tillæg for engros/afgiftsfri 

5. Indfødningstarif for producenter 

6. Abonnement for producenter 

7. Abonnement ekstra målere 

8. Øvrige omkostninger  

9. Tarifering af tab på debitorer 

 

Punkterne 1-3 og 5-9 blev vurderet og godkendt ved afgørelse af 19. de-

cember 2013, hvor der blev taget et forbehold mht. punkt 4, idet Sekretaria-

tet for Energitilsynet fandt, at der var behov for at afklare grundlaget for 

dette særlige tillæg med SKAT.  

 

Afklaringen med SKAT er nu tilendebragt, hvormed der nu kan træffes af-

gørelse vedr. punkt 4. SKAT har i mail af den 3. april 2014 oplyst, at op-

krævede afgifter kan indgå som en almindelig del af virksomheders cash-

flow.  

 

Høring 

Udkast til denne afgørelse blev den 11. april 2014 sendt i høring hos Ener-

giMidt med frist d. 2. maj. EnergiMidt svarede d. 30. april, at de ikke havde 

bemærkninger til udkastet. 

 

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
: 

Det fremgår af elforsyningslovens § 73, at elforsyningsvirksomhederne skal 

prisfastsætte deres ydelser efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

                                                 
1
 Lovbekendtgørørelse nr. 1329. af 25/11/2013 af lov om elforsyning. 
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kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til.  

§ 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. 

 

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet 

skal fastsættes efter offentliggjorte metoder, der er godkendt af Energitilsy-

net. 

§ 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. 

 

Energibrancheorganisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om 

fastsættelse af tariffer og betingelser for net- og transmissionsvirksomheder. 

Energitilsynet fører tilsyn med sådanne vejledninger.  

§ 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. 

 

Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regi-

onale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættel-

se af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen):  

 

Ifølge metodebekendtgørelsens § 1 skal netvirksomheder mv. anmelde de 

metoder, som bruges til at beregne og fastsætte betingelser og vilkår for de-

res ydelser, herunder tariffer. Energitilsynet skal godkende disse metoder. 

Det er en forudsætning for anvendelse af metoden, at den er godkendt af 

Energitilsynet. Der er desuden krav om, at godkendte metoder offentliggø-

res af virksomheden.  

§ 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. 
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Det fremgår af § 2 i metodebekendtgørelsen, hvilke krav, der er til virksom-

hedernes metoder, herunder krav om opdeling af forbrugere i køberkatego-

rier, beskrivelse af metoden og fordelingsnøgler samt fordeling af drifts-

mæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnement og for-

brugsafhængig tarif. 

§ 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. 

 

Hvis en netvirksomhed baserer sin metodeanmeldelse på en branchevejled-

ning eller lignende, skal virksomheden tydelig redegøre for afvigelser fra 

standarden. 

§ 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. 

 

Vurdering 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 18. december 2012 taget Dansk 

Energis reviderede branchevejledning om tarifering af 12. marts 2012 til ef-

terretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

Branchevejledningen opstiller en række anbefalinger vedr. netvirksomhe-

dernes fastsættelse af tariffer.  

 

Af § 4 i metodebekendtgørelsen
2
 fremgår det, at selskaberne i deres anmel-

delse kan basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger.  

 

Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt 

fastlagt i branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken af 

flere muligheder selskabet har valgt at følge. 

 

Branchevejledningens anbefalinger findes på Energitilsynets hjemmeside: 

                                                 
2
 BEK nr. 1085 af 20. september 2010 
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http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-

05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf 

 

EnergiMidt følger denne branchevejlednings anbefalinger vedr. tariffer med 

enkelte afvigelser, jf. afgørelse af 19. december 2013.  

 

Tillæg for Engros/afgiftsfri 

EnergiMidt kræver et tillæg til tariffen for de kunder, der ikke betaler afgif-

ter. Baggrunden herfor er, at disse afgiftsfrie kunder ikke bidrager med den 

likviditetsfordel der normalt er for selskabet ved afgiftsopkrævning, fra det 

tidspunkt hvor afgifterne opkræves, og indtil de overføres til SKAT.  

 

SKAT har som nævnt i sagsfremstillingen oplyst, at opkrævede afgifter kan 

indgå som en almindelig del af virksomheders cash-flow. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder et sådan tillæg rimeligt under forud-

sætning af, at den nævnte likviditetsfordel i EnergiMidts tilfælde generelt 

set anvendes til at holde tarifferne nede. Anvendes likviditetsfordelen fra af-

gifterne betalt af kunderne til at holde tarifferne nede, får de en-

gros/afgiftsfrie kunder dermed en fordel af generelt lavere tariffer, som de 

ikke selv bidrager til at holde nede, hvis ikke det nævnte tillæg opkræves. 

De engros/afgiftsfrie kunder vil dermed opnå en fordel, som er betalt af de 

andre kunder, hvilket ikke er omkostningsægte tarifering, og tillægget til ta-

riffen for denne kundegruppe skal kompensere herfor.  

 

Sekretariatet vurderer på den baggrund, at et tillæg til tariffen for en-

gros/afgiftsfrie kunder er rimeligt, idet de pågældende kunder ellers får en 

fordel, som de ikke bidrager til, og som alene er betalt af de andre kunder. 

Sekretariatet vurderer desuden, at tillægget er objektivt, idet det er klart af-

grænset, hvem der skal betale tillægget, nemlig de afgiftsfrie kunder, og ik-

ke-diskriminerende, idet det betales af alle engros/afgiftsfrie kunder.  

                                            

Afgørelse 

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

relsen, EnergiMidt Net A/S’ metode til fastsættelse af en særlig tarif for en-

gros/afgiftsfrie kunder. Sekretariatet lagt vægt på, at et tillæg til tariffen for 

engros/afgiftsfrie kunder er rimeligt, idet de pågældende kunder ellers får en 

fordel, som de ikke bidrager til, og som alene er betalt af de andre kunder. 

Sekretariatet vurderer desuden, at tillægget er objektivt, idet det er klart af-

grænset, hvem der skal betale tillægget, nemlig de afgiftsfrie kunder, og ik-

ke-diskriminerende, idet det betales af alle engros/afgiftsfrie kunder.    

 

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 Energi-

Midt Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de 

bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som 

følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/13-05531/Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf
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Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Energi-

Midt Net A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situatio-

nen giver anledning hertil. 

 

Endelig skal EnergiMidt Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for EnergiMidt Net 

A/S’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår/betingelser for virksom-

hedens ydelser, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af EnergiMidt Net A/S 

med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebe-

kendtgørelsen. 

 

Klagevejledning   

Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyrdende 

vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  

  

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf.: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af 

klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets for-

retningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Bank 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41 71 53 65 

lba@energitilsynet.dk 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
http://www.ekn.dk/

