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INDLEDNING 
1. Energitilsynet traf den 28. oktober 2002 afgørelse i sagen om A/S Dansk Shell 

Raffinaderiets klage over betaling for rådighed til TRE-FOR Elnet A/S.  

 

2. Til beregning af betalingen havde TRE-FOR Elnet A/S oplyst at anvende EL-

FORs model til beregning af rådighedsbetaling. Modellen bestod af to led: Et led 

til fastlæggelsen af grundlaget for opkrævningen af rådighedsbetalingen, og et 

prisled.  

 

3. Energitilsynet vedtog, at modellen, som TRE-FOR Elnet A/S anvendte til fast-

læggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling, lå inden for rammer-

ne af elforsyningsloven, jf. herved især § 73, forudsat at de af Energitilsynet i af-

gørelsen krævede begrænsninger indgik i beregningen.  

 

4. Begrænsningerne var, at 1) ydelsen vedrørende rådighed blev afgrænset til de 

kW eller det dertil svarende antal kWh, som A/S Dansk Shell Raffinaderiet kunne 

trække fra nettet eller havde behov for, 2) at der blev indlagt som betingelse i be-

regningen af rådighedsbetalingen, at betalingen blev reduceret i samme omfang 

som A/S Dansk Shell Raffinaderiet benyttede den aftalte rådighed til at få leveret 

elektricitet fra nettet og betalte nettarif.  

 

5. Energitilsynet vedtog endvidere, at tilsynet på det foreliggende grundlag ikke 

fandt det sandsynliggjort fra TRE-FOR Elnet A/S, at raffinaderiets rådighedsbeta-

ling pr. kW eller et dertil svarende antal kWh skulle være højere end den betaling, 

som TRE-FOR Elnet A/S havde beregnet sig for egenproducenter tilsluttet på la-

vere spændingsniveauer end det spændingsniveau, som raffinaderiet var tilsluttet 

på. I henhold til elforsyningslovens § 77, stk. 1, ville Energitilsynet derfor foretage 

en nærmere vurdering af TRE-FOR Elnets samlede fastsættelse af prisen for rå-

dighed.  
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6. Energitilsynet valgte således at tage særskilt stilling til beregningen af den kon-

krete rådighedspris for A/S Dansk Shell Raffinaderiet. Med hensyn til princippet 

for beregningen af rådighedsprisen havde Energitilsynet vurderet i afgørelsen af 

28. oktober 2002 på baggrund af en krydssubsidieringsproblematik, at rådigheds-

ydelser til egenproducenter - efter rimelige og saglige kriterier - i udgangspunktet 

indgik i fordelingen af de generelle omkostninger og i tariferingen på et givet 

spændingsniveau på lige fod med de ydelser, som betales over nettariffen på 

spændingsniveauet. Det skete i de foreliggende tilfælde ved, at netvirksomhederne 

i beregningen af rådighedsbetalingen tog udgangspunkt i nettariffen. I nettariffen 

skete der fradrag for besparelser, som netvirksomhederne opnåede ved den decen-

trale produktion.  

 

7. Ved brev af 22. november 2002 indbragte A/S Dansk Shell Raffinaderiet Ener-

gitilsynets afgørelse for Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har ikke truffet 

afgørelse i sagen endnu, der vedrørte principperne for opgørelsen af grundlaget for 

opkrævningen af rådighedsbetalingen. Den her foreliggende sag vedrører den kon-

krete rådighedspris for A/S Dansk Shell Raffinaderiet, hvorfor Energitilsynet ses 

at kunne træffe afgørelse i sagen på nuværende tidspunkt.  

 

8. Princippet for beregningen af rådighedsprisen hos TRE-FOR Elnet A/S er, som 

anført, den af ELFOR foreslåede models prisled. Modellens prisled indebærer, at 

rådighedsprisen fremkommer ved, at der i netvirksomhedens egen netpris fratræk-

kes de besparelser, som netvirksomheden opnår ved den decentrale elproduktion.  

 

9. Ifølge ELFOR vedrører besparelserne sparet nettab og sparede netinvesteringer. 

Beløb for sparet nettab og sparede netinvesteringer beregnes ifølge ELFOR af de 

systemansvarlige virksomheder i henhold til Miljø- og Energiministeriets be-

kendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale el-

producenter.  

 

10. Ved beregningen af rådighedsprisen for raffinaderiet yder TRE-FOR Elnet A/S 

i år 2002 og år 2003 kun et fradrag for nettab, fordi der efter selskabets opfattelse 

ikke er besparelser i form af sparede netinvesteringer ved at have egenproducenter 

tilsluttet nettet. TRE-FOR Elnet A/S har tre egenproducenter på A/S Dansk Shell 

Raffinaderiets tarifniveau. I år 2001 ydede TRE-FOR Elnet A/S hverken et fradrag 

for sparet nettab eller sparede netinvesteringer i rådighedsprisen for raffinaderiet.  

 

11. TRE-FOR Elnet A/S nedsatte pr. 1. januar 2003 netprisen på raffinaderiets 

tarifniveau. Ud fra oplysninger fra Eltra om beløb beregnet efter bekendtgørelse 

nr. 786 for sparet nettab og sparede netinvesteringer på A/S Dansk Shell Raffina-

deriets tarifniveau, er der ikke grundlag for at rejse kritik af TRE-FOR Elnets 

fremgangsmåde.  

 

12. Ifølge regeringens rapport om liberalisering af energimarkederne skal aftage-

pligten for decentral kraftvarmeproduktion afskaffes. Det fremgår af baggrunds-

rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, at de decentrale kraftvarmeværkers 

overgang til markedsvilkår gennemføres fra 1. januar 2004, hvor EU's godkendel-

se af den nuværende tretidstarif i bekendtgørelse nr. 786 udløber.  
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AFGØRELSE 
13. Det meddeles A/S Dansk Shell Raffinaderiet og TRE-FOR Elnet A/S, at Ener-

gitilsynet ud fra netpriserne hos TRE-FOR Elnet A/S for år 2001 og år 2002, og 

især netprisen pr. 1. januar 2003, ikke finder den beregnede rådighedspris for A/S 

Dansk Shell Raffinaderiet urimelig, jf. elforsyningslovens § 73 og § 77, stk. 1.  

 

14. Såfremt Energiklagenævnets afgørelse i den af A/S Dansk Shell Raffinaderiet 

indbragte afgørelse af 28. oktober 2002 omgør Energitilsynets afgørelse, vil Ener-

gitilsynet tage den her foreliggende afgørelse op til fornyet behandling.  

 
SAGSFREMSTILLING 
15. A/S Dansk Shell Raffinaderiet har anmodet Energitilsynet om at foretage en 

samlet bedømmelse af TRE-FOR Elnets fastsættelse af rådighedsprisen i årene 

2001, 2002 og 2003.  

 

16. På Energitilsynets sekretariats anmodning oplyser TRE-FOR Elnet, at rådig-

hedspriserne pr. 1. januar 2003 beregnes ud fra TRE-FOR Elnets netpris for de 

enkelte spændingsniveauer fratrukket den besparelse der fremkommer ved, at den 

af elforbruget, som egenproducenten selv producerer og forbruger, ikke skal trans-

porteres gennem TRE-FOR Elnets forsyningsnet.  

 

17. TRE-FOR Elnet A/S har ifølge det oplyste tre egenproducenter på A/S Dansk 

Shell Raffinaderiets tarifniveau.  

 

18. TRE-FOR Elnet er af den opfattelse, at der ikke i TRE-FOR Elnets område er 

sparede netinvesteringer ved at have egenproducenter tilsluttet nettet, fordi der 

skal kunne leveres elektricitet til egenproducenten, når producentens generator er 

ude af drift. Derfor fradrager TRE-FOR Elnet A/S kun et beløb for sparet nettab.  

 

19. Tidligere har TRE-FOR Elnet oplyst at følge den model for fastsættelsen af 

rådighedsbetalingen, som ELFOR har foreslået. Modellen er beskrevet i Energitil-

synets afgørelse af 28. oktober 2002.  

 

20. Princippet er, at de besparelser, som netvirksomheden opnår som følge af den 

decentrale produktion, fradrages i netvirksomhedens egen netpris, hvorefter rådig-

hedsprisen fremkommer. Besparelserne beregnes ifølge ELFOR af de systeman-

svarlige virksomheder i henhold til i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse 

nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale producenter. Be-

sparelserne er ifølge ELFOR sparet nettab og sparede netinvesteringer.  

 

21. Ifølge det oplyste anvender TRE-FOR Elnet en tidsdifferentieret nettarif på A-

niveau, det vil sige det spændingsniveau raffinaderiet i tarifmæssig henseende 

hører til. Fradraget for nettab er i det enkelte pristrin af forskellig størrelse, således 

at rådighedstariffen får udseende af at være en enhedstarif.  

 

22. TRE-FOR Elnets rådighedspris pr. 1. januar 2003 er 1,48 øre/kWh på A-

niveau i gennemsnit ved den i vurderingsafsnittet anvendte døgnfordeling. Prisen 

fremkommer ved, at TRE-FOR Elnets egen netpris på A-niveau på i gennemsnit 

1,79 øre/kWh er reduceret med et sparet nettab på i gennemsnit 0,31 øre/kWh.  
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23. Pr. 1. januar 2002 lå TRE-FOR Elnets netpris på A-niveau på 2,87 øre/kWh. 

Fradraget var på 0,31 øre/kWh, svarende til fradraget i år 2003, således at rådig-

hedsprisen var på 2,56 øre/kWh.  

 

24. I år 2001 ydede TRE-FOR Elnet ifølge det oplyste ikke fradrag for hverken 

sparet nettab eller sparede netinvesteringer. Rådighedsprisen svarende derfor til 

TRE-FOR Elnets egen netpris på A-niveau. Rådighedsprisen kan beregnes til at 

ligge på niveauet 2,20 øre/kWh for året.  

 

25. Ifølge mundtlige oplysninger fra TRE-FOR Elnet er faldet i selskabets egen 

netpris pr. 1. januar 2003 i det væsentligste forårsaget af, at forrentningsbeløbet i 

selskabets indtægtsramme ikke er indregnet i netprisen i år 2003 i modsætning til 

tidligere.  

 
BEGRUNDELSE 
26. Problemstillingen i sagen er, at TRE-FOR Elnet anvender en modificeret ud-

gave af ELFOR modellens prisled, som TRE-FOR Elnet ellers oplyste at anvende 

i Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002. TRE-FOR Elnet modificerer mo-

dellens prisled ved ikke i netprisen at fradrage besparelser for både nettab og spa-

rede netinvesteringer, som kan beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 786.  

 

27. Ifølge sagens oplysninger og priserne anvender TRE-FOR Elnet nedenstående 

fradrag ved beregningen af rådighedsprisen. På A-niveau er sammenlignings-

grundlaget den med *) mærkede forskel mellem Eltras tariffer for decentrale pro-

ducenter på 150/60 kV og 60/10 kV.  

 

28. Sekretariatets fremgangsmåde ved beregningen af de med *) mærkede fradrag 

svarer til ELFORs foreslåede fremgangsmåde på B-niveau. Det bemærkes endvi-

dere, at raffinaderiet er tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformerstation.  

Gns. 
A-niveau, 

øre/kWh 

B-niveau, 

øre/kWh 

Pr 1. januar 2003   

TRE-FOR 0,31 0,79 

Baseret på oplysninger fra Eltra 1,72* 1,29 

Forskel -1,41 -0,50 

Pr. 1. januar 2002   

TRE-FOR 0,31 1,63 

Baseret på oplysninger fra Eltra 1,75* 1,32 

Forskel -1,44 0,31 

Anvendt døgnfordeling: Lavlast 50%, højlast 30%, spidslast 20%. 

 

29. Med Eltra baserede beløb kan rådighedsprisen for raffinaderiet beregnes til i 

gennemsnit 1,12 øre/kWh pr. 1. januar 2002 (2,87 øre/kWh minus 1,75 øre/kWh) 

og i gennemsnit 0,07 øre/kWh pr. 1. januar 2003 (1,79 øre/kWh minus 1,72 

øre/kWh). Et tilsvarende regnestykke vil kunne opstilles for år 2001.  
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30. De viste beløb kan sammenholdes med de i begrundelsen for Energitilsynets 

afgørelse af 28. oktober 2002 beregnede beløb, der viser, at en rådighedsbetaling 

på 2,56 øre/kWh under de givne forudsætninger svarer til en betaling for raffinade-

riet på 76 kr./kW. I sagen havde raffinaderiet oplyst tidligere at have betalt 145 

kr./kW i rådighedsbetaling.  

 
ANVENDT LOVGRUNDLAG 

31. I henhold til elforsyningslovens § 73 skal de kollektive elforsyningsvirksom-

heder prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 ske efter rimelige, objektive 

og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kø-

berkategorier giver anledning til.  

 

32. Energitilsynets indgrebsbeføjelse over for de kollektive elforsyningsvirksom-

heders priser og betingelser findes i elforsyningslovens § 77. Hvis Energitilsynet i 

henhold til § 77, stk. 1, finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at 

være i strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, kan tilsynet give pålæg om 

ændring af priser og betingelser.  

 

33. Bekendtgørelse nr. 786 indeholder de nærmere regler for beregningen af den 

pris, som de decentrale elproducenter modtager for den aftagepligtige elprodukti-

on. Beregningsmetoden og beregningsparametrene fremgår af bilagene til be-

kendtgørelsen.  

 

34. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, skal net- og systemansvarlige virksomheder 

aftage elektriciteten til en betaling, der svarer til omkostningerne ved at producere 

og transportere elektricitet, herunder brændsels- og driftsomkostninger med videre 

og langsigtede anlægsomkostninger. Betalingen fastsættes som de langsigtede 

marginalomkostninger ved at producere elektricitet på et naturgasfyret combined 

cycle referenceværk inklusive sparet netudbygning og sparet nettab ved decentral 

placering.  

 

35. Bekendtgørelsens formål er, som anført, at standardisere beregningen af elaf-

regningsprisen for decentrale elproducenter. Anvendes bekendtgørelsen til andre 

formål, som eksempelvis til fastsættelse af rådighedsprisen for Shell Raffinaderiet 

i den foreliggende sag, vil det efter Energitilsynets opfattelse kunne føre til urime-

lige virkninger i konkrete tilfælde.  

36. Raffinaderiets klage over TRE-FOR Elnets rådighedsbetaling skete oprindeligt 

ved klage dateret den 21. december 2001, hvorfor rådighedsprisen for år 2001 og 

år 2002 er inddraget i sagen.  

 
ENERGITILSYNETS BEDØMMELSE 

37. Elforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om, hvorledes netvirksomhe-

derne skal tarifere deres elpriser. Der er således et spillerum inden for hvilket net-

virksomhederne kan vælge tarifform, så længe den valgte tarifform ligger inden 

for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved især elforsyningslovens § 73.  

 

38. Det er og har været kutyme, at elbranchen selv udarbejder vejledninger m.m. 

til netvirksomhedernes brug. ELFORs model til beregning af rådighedsbetaling er 

et eksempel herpå.  
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39. Energitilsynet har ikke efter elforsyningsloven hjemmel til at gribe ind over for 

en brancheforenings vejledninger. Tilsynet kan alene gribe ind over for de enkelte 

netvirksomheders konkrete brug af vejledningerne, for så vidt disse vedrører priser 

og leveringsbetingelser.  

 

40. I Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002 havde TRE-FOR Elnet ifølge 

det oplyste anvendt den model for beregning af rådighedsbetaling, som ELFOR 

havde foreslået. Modellen består, som anført tidligere, af to led: Et prisled og et 

led til fastsættelsen af grundlaget for opkrævningen af rådighedsbetalingen.  

 

41. Om anvendelsen af modellens prisled havde Energitilsynet nævnt i begrundel-

sen for afgørelsen af 28. oktober 2002, at " for at undgå krydssubsidiering mellem 

køberkategorierne må der efter § 73 gives netvirksomhederne medhold i, at rådig-

hedsydelser til egenproducenter - efter rimelige og saglige kriterier - i udgangs-

punktet indgår i fordelingen af de generelle omkostninger og i tariferingen på et 

givet spændingsniveau på lige fod med de ydelser, som betales over nettariffen på 

spændingsniveauet. Det sker i de foreliggende tilfælde ved, at netvirksomhederne i 

beregningen af rådighedsbetalingen tager udgangspunkt i nettariffen. I nettariffen 

sker der fradrag for besparelser, som netvirksomhederne opnår ved den decentrale 

produktion ".  

 

42. De besparelser, som netvirksomhederne opnår ved den decentrale produktion, 

er i henhold til ELFOR modellen sparet nettab og sparede netinvesteringer. Selv 

om beløb til sparede netinvesteringer kan beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 

786 kan det ikke afvises på det foreliggende grundlag, at lokale forhold ikke gør 

det muligt for TRE-FOR Elnet at opnå sparede netinvesteringer på det spændings-

niveau, som raffinaderiet i tarifmæssig henseende tilhører.  

 

43. I TRE-FOR Elnets tilfælde er en principiel begrundelse for at modificere EL-

FOR modellens prisled efter Energitilsynets sekretariats vurdering, at modellen 

har den konsekvens, at rådighedsprisen bliver mindre når netprisen falder. Bag-

grunden er efter sekretariatets vurdering, at fradragene for sparet nettab og sparede 

netinvesteringer fastsættes efter bekendtgørelse nr. 786 uafhængigt af den aktuelle 

netpris. Når netprisen falder som tilfældet er med TRE-FOR Elnets netpris på A-

niveau pr. 1. januar 2003, går rådighedsprisen derfor mod 0 øre/kWh.  

 

44. Er netprisen numerisk af samme størrelse som fradragene for sparet nettab og 

sparede netinvesteringer er rådighedsprisen 0 øre/kWh, jf. bemærkningerne til 

tabellen ovenfor. Konsekvensen er, at raffinaderiet i det tilfælde ikke betaler for 

den leverede rådighedsydelse.  

 

45. Ifølge regeringens rapport om liberalisering af energimarkederne skal aftage-

pligten for decentral kraftvarmeproduktion afskaffes. Det fremgår af baggrunds-

rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, at de decentrale kraftvarmeværkers 

overgang til markedsvilkår gennemføres fra 1. januar 2004, hvor EU's godkendel-

se af den nuværende tretidstarif i bekendtgørelse nr. 786 udløber. 

 

 
 

 


