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Resume Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Elkraft System, at 

ved årligt elforbrug, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 5, forstås, i forbindelse 

med ophør af en virksomhed, herunder konkurs, forbruget pr. forbrugssted i 

de senest forudgående 12 måneder inden slutaflæsningen.  

 

INDLEDNING 
1. Elkraft System a.m.b.a. har rettet henvendelse til Energitilsynet med henblik på 

at få afklaret, hvorledes bestemmelsen i elforsyningslovens § 8, stk. 5-7 om, "et 

årligt elforbrug på 100 GWh" skal forstås.  

 

2. Baggrunden for henvendelsen er, at i forbindelse med Stålvalseværkets konkurs 

blev forbruget i 2002 opgjort til 200 GWh, hvilket indebærer en rabat på 50 % af 

pristillæggene efter elforsyningslovens §§ 59, 59a og 8, stk. 7, idet elforbrug, der 

overstiger 100 GWh pr. forbrugssted ikke opkræves pristillæg for forbruget, der 

overstiger 100 GWh.  

 

3. Pristillæg er driftstilskud til producenter af vedvarende energi (vindmøller mv.). 

Der opereres med tre typer pristillæg  

 § 59: almindelige pristillæg til primært private vindmøller - maks. 27 

øre/kWh. I alt blev opkrævet 437,6 mio. kr. i 2002 i Elkraft området.  

 § 59a: særlige pristillæg til ikke prioriteret produktion på vindmøller og 

biomassefyrede værker anlæg ejet af eller stillet til rådighed for Energi E2. 

- tillæggene varierer efter produktionsanlæggets art. I alt blev opkrævet 

142,1 mio. kr. i 2002 i Elkraft området.  

 § 8, stk. 7: fiktive pristillæg til Energi E2s decentrale gas- og affaldsbase-

rede værker, der råder over en produktionskapacitet over 150 MW. I alt 

blev opkrævet 79,4 mio. kr. i 2002 i Elkraft området.  

 

4. I tidligere år forud opnåede Stålvalseværket en rabat på 80 % på pristillæggene 

som følge af et forbrug på ca. 500 GWh.  
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5. Om årligt forbrug fremgår det af elforsyningslovens § 7, stk. 2, at dette - så 

vidt angår tidspunktet for ret til fri valg af leverandør - opgøres pr. forbrugssted på 

grundlag af forbruget i de seneste aflæste 12 måneders forbrug inden skæringsda-

toen.  

 

AFGØRELSE 
6. Energitilsynet besluttede, at meddele Elkraft System, at ved årligt elforbrug, jf. 

elforsyningslovens § 8, stk. 5, forstås - i forbindelse med ophør af virksom-

hed/herunder konkurs - forbruget pr. forbrugssted i de senest forudgående 12 må-

neder inden slutaflæsningen.  

 
SAGSFREMSTILLING 

7. Efter elforsyningslovens § 8 skal enhver forbruger her i landet aftage en for-

holdsmæssig andel af den elektricitet, som netvirksomhederne og de systeman-

svarlige virksomheder er forpligtet til at aftage. For elektriciteten betales den pris, 

der følger af loven eller af bestemmelser fastsat i medfør af loven.  

 

8. For vedvarende energi (prioriteret produktion) opkræver netvirksomhederne og 

de systemansvarlige pristillæg jf. elforsyningslovens § 59, § 59a og § 8, stk. 7.  

 

9. For aftagere med et årligt elforbrug på 100 GWh eller derunder opkræves en 

forholdsmæssig andel af netvirksomhedernes og de systemansvarlige virksomhe-

ders omkostninger til pristillæggene efter elforsyningslovens § 59, § 59a og § 8, 

stk. 7.  

 

10. Aftagere med et forbrug, der overstiger 100 GWh (+100GWh kunder) opkræ-

ves ikke beløb til dækning af netvirksomhedernes omkostninger og de systeman-

svarliges omkostninger til pristillægget for forbrug over 100 GWh.  

 

11. Ved forbrug over 100 GWh beregnes en rabatpris. Ved et aftag på 500 GWh 

gives således en rabat på 80 %, idet der alene skal betales for de første 100 GWh 

af de i alt aftagne 500 GWh.  

 

12. Elkraft System a.m.b.a. har rettet henvendelse til Energitilsynet med henblik 

på at få afklaret, hvorledes bestemmelsen i elforsyningslovens § 8, stk. 5-7 om "et 

årligt elforbrug på 100 GWh" skal håndteres i tilfælde af konkurs.  

 

13. Elkraft System afregner i årets løb netvirksomhederne uden fradrag af rabat på 

pristillægene, idet det endelige aftag hos den enkelte +100 GWh kunde først er 

kendt efter årets afslutning.  

 

14. I april/maj måned det efterfølgende kalenderår opgør Elkraft System rabatten 

for de enkelte netselskaber og afregner med netselskabet. Netselskabet får forren-

tet beløbet.  

 

15. Netselskabernes eventuelle a contoafregning med brugerne indgår ikke i El-

kraft Systems opgaver.  
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16. Spørgsmålet - hvorledes "et årligt elforbrug på 100 GWh" skal håndteres i 

tilfælde af konkurs - er konkret afledt af Det Danske Stålvalseværks konkurs i maj 

2002, hvor Stålvalseværket havde et forbruget på 200 GWh i 2002 inden konkur-

sen.  

17. Stålvalseværket havde i årene forud for konkursen et årligt forbrug på ca. 500 

GWh. Ved afregningen fik Stålvalseværket dermed med en rabat på 80 %.  

 

18. På baggrund af det lavere forbrug i 2002 har Elkraft System alene afregnet 

pristillæggene for Stålvalseværkets aftag med en rabat på 50%.  

 

19. For så vidt angår, hvad der skal forstås ved et årligt elforbrug, indgår samme 

begreb i elforsyningslovens § 7, stk. 2 om, hvornår elforbrugere har ret til frit leve-

randørvalg, hvor det er anført at "Forbruget opgøres pr. forbrugssted på grundlag 

af forbruget i seneste aflæste 12 måneders forbrug inden den i stk. 1 nævnte frist".  

 

BEGRUNDELSE 
20. Af elforsyningslovens § 8, stk. 1 fremgår, at enhver elforbruger skal aftage en 

forholdsmæssig andel af den elektricitet, som netvirksomhederne og de systeman-

svarlige virksomheder er forpligtet til at aftage og enhver elforbruger skal jf. § 8, 

stk. 4 afholde en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningers nødvendige 

omkostninger til at gennemføre de offentlige forpligtelser.  

 

21. For aftagere med et elforbrug, der overstiger 100 GWh pr. forbrugssted, op-

kræves ikke beløb til dækning af pristillæg, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 5.  

 

22. Om årligt forbrug fremgår det af elforsyningslovens § 7, stk. 2, at dette - så 

vidt angår tidspunktet for ret til fri valg af leverandør - opgøres pr. forbrugssted på 

grundlaget af elforbruget i de seneste 12 måneder forud for konkursen.  

 

23. Begrebet "årligt forbrug" synes herved at være defineret og opgørelsen at ra-

batbeløbet at skulle foretages på grundlaget af forbruget i de seneste 12 måneder 

forud for konkursen. 


