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INDLEDNING 
1. På mødet den 30. april 2001 vedtog Energitilsynet at meddele Dania Elforsy-

ning, der havde rettet henvendelse til Tilsynet om prisdifferentiering ved fusion: 

 at Energitilsynet finder, at de fastsatte tariffer over for forskellige kø-

bergrupper skal være i overensstemmelse med netselskabernes ind-

tægtsrammer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, samt at prisdifferenti-

ering over for forskellige købergrupper ikke strider imod princippet i 

elforsyningslovens § 73, såfremt der er bagvedliggende omkostnings-

forskelle, der kan begrunde prisdifferentieringen.  

 at prisdifferentieringen i forbindelse med en fusion maksimalt kan gi-

ve dækning for de faktiske omkostning til renovering af nettet, således 

at nettet kommer op på et niveau svarende til fusionspartens net.  

 at prisdifferentieringen kan ske i en begrænset periode, som vil af-

hænge af en konkret vurdering af Energitilsynet. 

 

2. Ved breve af 26. februar og 5. marts 2003 har revisoren for Dania Elforsyning 

og ELRO på denne baggrund anmodet Energitilsynet om at tage stilling til prisdif-

ferentiering af nettarifferne ved fusion mellem de to netvirksomheder ELRO og 

Dania Elforsyning, hvor Dania Elforsyning fusioneres ind i ELRO, der vil være 

den fortsættende netvirksomhed.  

 

3. Prisdifferentieringen, der i alt påtænkes at udgøre max. 10,5 øre/kWh i forhøje-

de netpriser for Dania Elforsynings forbrugere over en 10-årig periode, er en godt-

gørelse for investeringer på 1,4 mio. kr. ved udskiftning/ombygning af 4 stk. 10kV 

stationer i Danias område (ca. 7øre kWh) samt en underdækning på ca. 0,7 mio. 

kr. som ELRO overtager fra Dania svarende til ca. 3,5 øre/kWh. Med investerin-

gerne bringes Dania Elforsynings net i en god stand, således at forsyningssikker-

heden sikres.  

 

4. De højere netpriser vedrørende ombygningen forudsættes opkrævet med samme 

øre/kWh hos alle Danias forbrugere, da ombygningen vedrører det højeste spæn-

dingspunkt i området og således vedrører samtlige forbrugere.  
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5. Prisdifferentieringen vedrørende underdækningen forudsættes ligeledes opkræ-

vet med samme øre/kWh ved alt forbrug i Danias forsyningsområde, da under-

dækningen ikke lader sig differentiere på forbrugergrupper.  

 

6. ELRO har opstillet to alternative forslag til aftale om fusion.  

a) Dania's forbrugere accepterer en akkumuleret underdækning på 0,7 mio. 

kr. pr. 31. december 2002, hvilket var anslået ud fra budgettet for 2002, 

som skulle "hvile i sig selv", og en budgetteret investering/renovering i 10 

kV nettet på 1,4 mio. kr., svarende til en merpris på 10,5 øre/kWh over en 

10 årig periode.  

b) Dania's forbrugere opgør den faktiske akkumulerede underdækning pr. 31. 

december 2002 (faktisk opgjort til 730.621 kr.) og nyinveste-

ring/renovering af Dania's 10 kV netanlæg opgøres på basis af faktiske 

udgifter.  

 

7. I Tilsynets afgørelse i Dania-sagen fra 2001 indgik alene stillingtagen til udgif-

terne vedrørende renovering af nettet. Meromkostninger til underdækning indgik 

ikke.  

 

8. Ved fusion af netvirksomheder, vil driftsomkostninger vedrørende nettet indgå i 

de fusionerede netvirksomheders indtægtsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sen (§§ 23 og 28 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsba-

lancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 

150 kV og derunder).  

 

9. Over/underdækning indgår alene i netvirksomhedernes reguleringsregnskab. 

Over/underdækning opstået før fusionen kan ved fusion samtidig entydigt opgøres 

og henføres til den enkelte netvirksomhed i fusionen og dermed til denne netvirk-

somheds forbrugere.  

 

AFGØRELSE 
Det meddeles ELRO og Dania Elforsyning  

 at Energitilsynet finder, at en prisdifferentiering af nettarifferne i 10 år af 

forbrugerne Dania Elforsynings område i forhold til de tilsvarende forbru-

gere i ELRO som følge af faktiske omkostninger til investeringer i Dania 

Elforsynings net til at sikre forsyningssikkerheden ikke vil være imod 

princippet i elforsyningslovens § 73.  

 at Energitilsynet finder, at en prisdifferentiering af nettarifferne i 10 år af 

forbrugerne Dania Elforsynings område i forhold til de tilsvarende forbru-

gere i ELRO som følge af indregning af den faktiske underdækning pr. 31. 

december 2002 ikke vil være imod princippet i elforsyningslovens § 73. 

Herved forudsættes, at såfremt der i ELRO er en over-/ eller underdæk-

ning pr. 31. december 2002 skal en tilsvarende prisdifferentiering finde 

sted for så vidt angår forbrugerne i ELROs område i forhold til de tilsva-

rende forbrugere i Dania Elforsyning.  

 at Energitilsynet finder, at en prisdifferentiering for såvel renoverin-

gen/udskiftningen af 10 kV stationer som underdækning alene kan løbe 

indtil omkostningerne er opkrævet. På dette tidspunkt skal Energitilsynet 

oplyses om prisdifferentieringens ophør.  

file://///prod.sitad.dk/dfs/CU2310/faelles/Detail%20og%20Distribution/Ny%20hjemmeside/El/Afgørelser/Tilsynsafgørelser/2003/3-1320-8901-0261/L1999-375.htm
file://///prod.sitad.dk/dfs/CU2310/faelles/Detail%20og%20Distribution/Ny%20hjemmeside/El/Afgørelser/Tilsynsafgørelser/2003/3-1320-8901-0261/L1999-375.htm


ENERGITILSYNET |  Side 3/4 

SAGSFREMSTILLING 
10. På Energitilsynets møde den 30. april 2001 tog Tilsynet i sagen: Prisdifferenti-

ering i forbindelse med tarifering af el til forskellige købergrupper stilling til vilkå-

rene for prisdifferentiering.  

 

11. Baggrunden for sagen var, at Dania Elforsyning havde rettet henvendelse til 

Tilsynet og forespurgt om mulighederne for at foretage en prisdifferentiering mel-

lem de to forsyningsområder ved en fusion. Baggrunden for forespørgselen var, at 

Dania Elforsynings net vurderedes at have en levetid på 0-3 år  

 

12. Energitilsynet vedtog at meddele Dania Elforsyning, 

 at Energitilsynet finder, at de fastsatte tariffer over for forskellige køber-

grupper skal være i overensstemmelse med netselskabernes indtægtsram-

mer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, samt at prisdifferentiering over for 

forskellige købergrupper ikke strider imod princippet i elforsyningslovens 

§ 73, såfremt der er bagvedliggende omkostningsforskelle, der kan be-

grunde prisdifferentieringen.  

 at prisdifferentieringen i forbindelse med en fusion maksimalt kan give 

dækning for de faktiske omkostning til renovering af nettet, således at net-

tet kommer op på et niveau svarende til fusionspartens net.  

 at prisdifferentieringen kan ske i en begrænset periode, som vil afhænge af 

en konkret vurdering af Energitilsynet. 

 

13. Ved breve af 26. februar, 5. marts 2003 samt 7. maj 2003 har ELROs revisor 

på vegne Dania Elforsyning og ELRO fremsendt oplysninger til brug ved Tilsy-

nets behandling af prisdifferentieringen, der ønskes opkrævet med max. 10,5 

øre/kWh over en 10 årig periode i Danias forsyningsområde.  

 

14. Prisdifferentieringen ønskes foretaget som enten  

a) Dania's forbrugere accepterer en akkumuleret underdækning på 0,7 mio. 

kr. pr. 31. december 2002, hvilket var anslået ud fra budgettet for 2002, 

som skulle "hvile i sig selv", og en budgetteret investering/renovering i 10 

kV nettet på 1,4 mio. kr., svarende til en merpris på 10,5 øre/kWh over en 

10 årig periode.  

b) Dania's forbrugere opgør den faktiske akkumulerede underdækning pr. 31. 

december 2002 (faktisk opgjort til 730.621 kr.) og nyinveste-

ring/renovering af Dania's 10 kV netanlæg opgøres på basis af faktiske 

udgifter.  

15. Prisdifferentieringen har baggrund i en investering på 1,4 mio. kr. til udskift-

ning ombygning af 4 stk. 10 kV stationer i området. Endvidere indgår en akkumu-

leret underdækning pr. 31. december 2002 på ca. 0,7 mio. kr.  

 

16. Med investeringen bringes Dania Elforsynings net i en god stand, således at 

forsyningssikkerheden sikres.  

 

17. Prisdifferentieringen vedrørende ombygningen forudsættes opkrævet med 

samme øre/kWh for forbrug i Danias forsyningsområde, da ombygningen vedrører 

det højeste spændingspunkt i området og således vedrører samtlige forbrugere.  
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18. Prisdifferentieringen vedrørende underdækningen opkræves også med samme 

øre/kWh for forbrug i Danias forsyningsområde, da denne ikke lader sig differen-

tiere på forbrugergrupper.  

 

 

BEGRUNDELSE 
19. På Energitilsynets møde den 30. april 2001 blev fastsat, at de fastsatte tariffer 

skal være i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsen bestemmelser 

(bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirk-

somheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og der-

under). Endvidere skal en prisdifferentiering over for de forskellige købergrupper 

kunne begrundes i bagvedliggende omkostningsforskelle.  

 

20. ELRO har fremsendt to alternative forslag  

a) Dania's forbrugere accepterer en akkumuleret underdækning på 0,7 mio. 

kr. pr. 31. december 2002, hvilket var anslået ud fra budgettet for 2002, 

som skulle "hvile i sig selv", og en budgetteret investering/renovering i 10 

kV nettet på 1,4 mio. kr., svarende til en merpris på 10,5 øre/kWh over en 

10 årig periode.  

b) Dania's forbrugere opgør den faktiske akkumelerede underdækning pr. 31. 

december 2002 (faktisk opgjort til 730.621 kr.) og nyinveste-

ring/renovering af Dania's 10 kV netanlæg opgøres på basis af faktiske 

udgifter.  

 

21. Opkrævning af en fikseret merpris på 10 øre/kWh som foreslået ELRO som 

alternativ a synes ikke at være i overensstemmelse med afgørelsen, idet prisdiffe-

rentieringen ikke begrundes med omkostningsforskelle. Prisforskellen opretholdes 

uafhængig af tabsforhold og tidsplan for renovering.  

 

22. Alternativet, at opkræve betaling for de faktiske merudgifter til renovering, 

findes at være i overensstemmelse med Tilsynets afgørelse. Indregning af merom-

kostninger til underdækning indgår imidlertid ikke i Tilsynets afgørelse.  

 

23. For så vidt angår underdækning indgik stillingtagen til dette ikke i Tilsynets 

afgørelse i 2001. Over/underdækning indgår ikke i indtægtsrammerne, men indgår 

på en mellemregningskonto i reguleringsregnskabet.  

 

24. Over/underdækning kan ved fusion entydigt henføres til en bestemt aftager-

gruppe. Over-/underdækning findes derfor at kunne indgå ved en eventuel prisdif-

ferentiering. Prisdifferentiering findes imidlertid at skulle finde sted for over-

/underdækning såvel i Dania Elforsyning som ELRO, idet forbrugerne i netvirk-

somhederne findes at skulle ligestilles.  

 

25. For så vidt angår den tidsperioden prisdifferentiering - 10 års periode - har 

Energitilsynet tidligere godkendt 10 års perioder. En 10 års periode afspejler halv-

delen af den gennemsnitsperiode forbrugerne bor i et forsyningsperiode, hvorved 

forhøjelsen reelt modsvares af tidligere prisers lavere niveau. 

 
 

 


