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RESUMÉ 
1. Netselskaberne opkræver betaling - benævnt abonnement - hos vindmølleejerne 

til dækning af netvirksomhedens omkostninger, ved at vindmøller er tilsluttet el-

nettet.  

 

2. Der verserer i dag nogle enkelte klagesager i Energitilsynet om abonnementsbe-

taling. Sagerne er indbragt for Energitilsynet i foråret 2001, umiddelbart efter be-

kendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisaf-

regning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. (vindmøllebekendtgørelsen) 

trådte i kraft den 1. april 2001.  

 

3. Vindmøllebekendtgørelsen er med virkning fra 20. maj 2003 afløst af en ny 

vindmøllebekendtgørelse med samme titel (nr. 331 af 8. maj 2003). Bestemmel-

serne om betaling for måling er videreført uændret i den ny bekendtgørelses § 8, 

stk. 3. I den efterfølgende tekst anvendes for nemheds skyld alene § 9, stk. 3.  

 

4. I april i år har Danmarks Vindmølleforening på vegne af 2 vindmølleejere lige-

ledes klaget over netvirksomheders opkrævning af abonnement.  

 

5. Forud for vindmøllebekendtgørelsens ikrafttræden har der været uklarhed om 

kompetencen til at træffe afgørelser i abonnementssagerne.  

 

6. Den grundlæggende tvist i sagerne er, at abonnementsbetalingen er steget mar-

kant inden for et kort åremål. Den årlige abonnementsafgift blev i 1984 aftalt til 

400 kr. pr. vindmølle uanset møllestørrelse. Fra 1997 forhøjedes abonnementsaf-

giften hos en række elselskaber pludseligt til 9.000 kr. for en større mølle. Nord-

fyns Elforsyning forhøjede endda abonnementsafgiften til 12.500 kr. for siden at 

sænke den til 9.000 kr. I omkostningsberegningen indgår både direkte omkostnin-

ger til måling og beløb til dækning af netvirksomhedernes generelle administrati-

onsomkostninger ved at vindmøller er tilsluttet elnettet.  
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7. Stigningerne var en følge af ELFORs udmelding om abonnementsbetaling for 

vindmøller pr. 1. juli 1997 efterfulgt af "Vejledning vedrørende abonnementsbeta-

ling for vindmøller", som foreningen udsendte i slutningen af 1997. Heri angav 

ELFOR vejledende abonnementsbetalinger gradueret efter vindmøllers produkti-

onsvolumen og det årlige antal af aflæsninger og prisafregninger. I ELFORs om-

kostningsberegning indgår dels direkte omkostninger til måling, dels beløb til 

dækning af netvirksomhedernes generelle administrationsomkostninger ved at 

vindmøller er tilsluttet elnettet.  

 

8. ELFOR har ikke ændret taksterne siden 1998. Energitilsynet har i øvrigt ikke på 

noget tidspunkt taget stilling til ELFORs vejledning, hvilket er præciseret overfor 

ELFOR.  

 

9. Sekretariatet har den 13. marts 2003 afgjort én sag om vindmøllers abonne-

mentsbetaling. Afgørelsen - Lille Herskind Vindmøllelaug versus Galten Elværk - 

var, at det ikke var strid med elforsyningsloven, at Galten Elværk i det konkrete 

tilfælde siden 1. april 2001 har opkrævet en abonnementsbetaling på kr. 4.800 pr. 

år. Med afgørelsen kan Galten Elværk kan indregne generelle administrationsom-

kostninger i abonnementsbetalingen.  

 

10. Sekretariatet har efter afgørelsen arbejdet videre med problemstillingen. Der 

har desuden været afholdt et møde med Danmarks Vindmølleforening.  

 

11. Med beslutningsnotatet anmoder sekretariatet om mandat til at kunne afgøre 

den uafsluttede sagsportefølje og kommende sager på et principielt andet grundlag 

end afgørelsen vedrørende Lille Herskind Vindmøllelaug, idet sekretariatets over-

vejelser nu peger i den retning.  

 

BESLUTNING 
12. Energitilsynet vedtog med henvisning til § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 187 af 

16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmøllepro-

duceret elektricitet m.v. (fra 20. maj 2003 § 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 331 af 8. 

maj 2003) sammenholdt med elforsyningslovens § 9, stk. 2, og § 68, stk. 1, at 

meddele berørte klagere, netvirksomheder, Danmarks Vindmølleforening og EL-

FOR  

 

13. at vindmøllebekendtgørelsens § 9, stk. 3, sammenholdt med elforsyningslo-

vens § 68 udtømmende fastsætter, hvilke omkostninger vindmølleejerne skal af-

holde ved at være tilsluttet elnettet.  

 

14. at i vindmølleejernes abonnementsbetaling til netvirksomhederne kan efter 

vindmøllebekendtgørelsen derfor alene indregnes faktiske omkostninger til vedli-

geholdelse af netvirksomhedens afregningsmåler, omkostninger til aflæsning af 

måler og afregning af elektricitet samt netvirksomhedens faktiske omkostninger i 

forbindelse med kalibrering og udskiftning af måler.  

 

15. at i netvirksomhedens faktiske omkostninger som foran nævnt kan endvidere 

indregnes et beløb, der modsvarer aflønning for det timeforbrug, der direkte er 

forbundet med måleopgaven.  
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16. at netvirksomhedens øvrige omkostninger relateret til, at vindmøller er tilslut-

tet nettet, skal afholdes af elforbrugerne over netselskabets tariffer, jf. elforsy-

ningslovens § 9, stk. 2.  

 

17. at alle tvister om betaling af abonnementsbetaling forud for vindmøllebekendt-

gørelsens ikrafttræden den 1. april 2001 må løses af de berørte parterne selv, her-

under eventuelt indbringes for domstolene.  

 
SAGSFREMSTILLING 
18. I 1984 indgik Danske Elværkers Forening og vindmølleorganisationerne en 10 

årig aftale om afregningsregler for vindmøller. Heri fastsattes bl.a. en årlig abon-

nementsbetaling for vindmøller til kr. 400 pr. mølle uanset dennes størrelse. Fra 

1997 forhøjede en række elselskaber abonnementsbetalingen til kr. 9.000 for en 

større vindmølle. Nordfyns Elforsyning forhøjede endda abonnementsafgiften til 

12.500 kr. for siden at sænke den til 9.000 kr.  

 

19. Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 328 af 14. maj 1992 om ændring af lov 

om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. og lov om elforsyning, der trådte i 

kraft den 1. november 1992, blev de hidtidige aftalte afregningsforhold for private 

vindmøller lovreguleret, men spørgsmålet om betaling af abonnement viste sig at 

være ureguleret.  

 

20. Danmarks Vindmølleforening indbragte den 13. januar 1997 de varslede for-

højelser af abonnementsbetalingen for det daværende Elprisudvalg.  

 

21. Den 22. december 1997 tilkendegav Justitsministeriet, at hverken Elprisudval-

get eller Energistyrelsen havde kompetence til at afgøre abonnementsspørgsmålet.  

 

22. Spørgsmålet om betaling af abonnement blev herefter rejst politisk, men først 

med vindmøllebekendtgørelsens ikrafttræden den 1. april 2001 kom der regler om 

vindmølleabonnement til netvirksomhederne. I vindmøllebekendtgørelsens § 9, 

stk. 3 hedder det: "Omkostninger til vedligeholdelse af netvirksomhedens afreg-

ningsmåler, til aflæsning af måler og afregning af elektricitet påhviler vindmølle-

ejeren. Det samme gælder faktiske omkostninger i forbindelse med kalibrering og 

udskiftning af måler."  

 

23. I det langstrakte forløb med behandlingen af abonnementsspørgsmålet har 

ELFOR og Danmarks Vindmølleforening drøftet vejledende anbefalinger vedrø-

rende abonnementsbetalingen for vindmøller. Danmarks Vindmølleforening har 

bl.a. tilkendegivet, at foreningen er interesseret i et samarbejde med ELFOR her-

om, men at arbejdet med dette må dreje sig om abonnementsbetalingen i fremti-

den. Foreningen ønsker imidlertid, at der først ryddes op i gamle klagesager, før 

der af ELFOR og foreningen tages beslutninger om vejledende anbefalinger.  

 

24. For at få de gamle sager afgjort har Danmarks Vindmølleforening i april må-

ned i år indbragt 2 sager for Energitilsynet, hvis afgørelse kan danne model for 

andre afgørelser. Foreningen opfatter disse klager som prøvesager. Sagerne er 

indbragt efter forudgående drøftelser med sekretariatet.  
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25. Ifølge Danmarks Vindmølleforening er foreningen og ELFOR enig om opgø-

relsen af omkostninger ved måling og afregning. Parterne er derimod uenige om 

opgørelsen af de generelle omkostninger. Der er fortsat kontakt om spørgsmålet 

mellem ELFOR og Danmarks Vindmølleforening.  

 

26. Gennemgående punkter i de indbragt sager er, at netvirksomhederne i abon-

nementsbetalingen indregner omkostninger vedrørende indberetning til Energisty-

relsens Vindmøllestamregister, indberetning til Told & skat, deltagelse i kurser, 

seminarer og temadage, sagsbehandling af nye love vedrørende vindmøller, it-

udgifter, m.m.  

 

27. ELFOR har givet udtryk for, at foreningen ønsker en afklaring af, om de gene-

relle omkostninger skal betragtes som en PSO-omkostning omfattet af elforsy-

ningslovens § 9, stk. 1, således de generelle omkostninger kan fordeles blandt alle 

elforbrugere i det sammenhængende elforsyningsnet. ELFOR har haft forventning 

om, at økonomi- og erhvervsministeren ville udstede regler med hjemmel i elfor-

syningslovens § 68, stk. 1, dvs. regler om omkostningsfordeling, der er mere om-

fattende end vindmøllebekendtgørelsens regler om betaling måleomkostninger i 

dennes § 9, stk. 3.  

 

28. Økonomi- og erhvervsministeren har imidlertid ikke udmøntet bemyndigelsen 

i elforsyningslovens § 68, stk. 1, til at bestemme, at de generelle omkostninger, 

ved at vindmøller er tilsluttet elnettet, skal betragtes som PSO-omkostninger. Kon-

sekvensen heraf er, at de generelle omkostninger skal dækkes efter bestemmelser-

ne i elforsyningslovens § 9, stk. 2. Det hedder heri: "De kollektive elforsynings-

virksomheders øvrige omkostninger påhviler de brugere, der modtager virksomhe-

dens ydelser og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer."  

 

29. Bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og 

prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. er med virkning fra 20. maj 

2003 afløst af en ny vindmøllebekendtgørelse med samme titel (nr. 331 af 8. maj 

2003). Bestemmelserne om betaling for måling er videreført uændret i den ny be-

kendtgørelses § 8, stk. 3. 

 
PARTERNES ANBRINGENDER 

30. Danmarks Vindmølleforening og ELFOR har haft lejlighed til at udtale over et 

udkast til beslutningsnotat.  

 
DANMARKS VINDMØLLEFORENINGS BEMÆRKNINGER 

31. Danmarks Vindmølleforening tilkendegiver, at det er foreningens opfattelse, at 

teksten indeholder en dækkende og korrekt fremstilling af problematikken og det 

langvarige sagsforløb. Danmarks Vindmølleforening har derfor ingen indvendin-

ger mod konklusionen.  

 

32. Foreningen anmoder Energitilsynet om at være opmærksom på abonnements-

betalingen for vindmøller på C niveau. Det drejer sig i almindelighed om vindmøl-

ler med under 100 kW installeret effekt.  
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33. Disse vindmøller har sædvanligvis ikke installeret fjernaflæsningsudstyr. Af-

læsning af måler sker ved selvaflæsning kvartalsvis med efterfølgende afregning. 

Abonnementsomkostningen i forbindelse med vindmøllerne på C niveau er derfor 

en del lavere end for de større vindmøller, der har fjernaflæsningsudstyr, og som 

bliver afregnet månedsvis.  

 

34. Danmarks Vindmølleforening vil gerne særligt bemærke, at det ser ud til, at 

der har været "retsløse tilstande" i de første 3 til 4 år efter den pludselige mange-

dobling af abonnementsbetalingen. Forløbet synes at have afdækket, at der først 

med vindmøllebekendtgørelsen 1. april 2001 blev en lovmæssig regulering af 

abonnementsbetalingen.  

 

35. Danmarks Vindmølleforening ser frem til, at det mere end 6 år lange forløb 

med usikkerhed om abonnementsbetalingen for vindmøller forhåbentlig nu snart 

kan afsluttes. 

 
ELFORS BEMÆRKNINGER 

36. ELFOR tilkendegiver, at ELFOR er ikke enig i den fortolkning af elforsy-

ningsloven, der giver sig udslag i indstillingen, om at generelle administrations-

omkostninger i forbindelse med vindmøller er en almindelig, generel omkostning, 

som betales over netvirksomhedens tariffer.  

 

37. Generelt opdeles omkostninger, jf. elforsyningsloven § 9, i PSO-omkostninger 

(§ 9, stk. 1) og øvrige omkostninger (§ 9, stk. 2). Administrationsomkostninger i 

forbindelse med håndtering af vindmøller er efter ELFORs opfattelse ikke omfat-

tet af § 9, stk. 1, og dermed falder den under § 9, stk. 2. I modsat fald skulle den 

håndteres som en PSO-omkostning. Dermed påhviler det netvirksomheden, at 

opkræve dækning for disse omkostninger hos de brugere, som modtager virksom-

hedens ydelser.  

 

38. Grundlaget for fordeling af disse omkostninger er beskrevet i elforsyningslo-

vens § 73, som er netselskabernes rettesnor i forbindelse med tarifering. Elforsy-

ningslovens § 73 fastslår, at netselskabernes prisfastsættelse skal ske efter rimeli-

ge, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger, 

de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

39. Dette er uddybet i lovbemærkningerne til § 73, hvorefter elforsyningsvirksom-

heders ydelser skal fordeles, således at der ikke kan krydssubsidieres til fordel for 

bestemte kategorier. Dette gælder såvel forbrugerpriser som betaling, som skal 

ydes af producenter. I bemærkningerne nævnes det også, at kun i de situationer, 

hvor det følger af lovens bestemmelser, vil der være tale om, at brugerne ikke selv 

skal afholde omkostningerne.  

 

40. Da administrationsomkostninger i forbindelse med vindmøller ikke er nævnt 

som værende undtaget fra det generelle tariferingsprincip i § 73, må det efter EL-

FORs opfattelse nødvendigvis være vindmøllerejerne selv, som dækker disse om-

kostninger. I modsat fald skulle omkostningerne pålægges de øvrige brugere af 

netvirksomhedens ydelser, og der ville dermed være tale om krydssubsidiering i 

strid med § 73.  
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BEGRUNDELSE 
42. Netvirksomhedernes generelle omkostninger forbundet med at vindmøller er 

tilsluttet elnettet, kan ikke spredes ud som PSO-omkostninger alle over forbrugere 

i det sammenhængende elforsyningssystem, fordi økonomi- og erhvervsministeren 

har ikke udnyttet bemyndigelsen hertil efter elforsyningslovens § 68, stk. 1.  

 

43. Netvirksomhedens generelle omkostninger eller omkostninger i øvrigt ved, at 

vindmøller er tilsluttet elnettet, udover hvad fremgår af vindmøllebekendtgørel-

sens § 9, stk. 3, om måling, må efter Energitilsynets opfattelse derfor betales af 

elforbrugere over netselskabets tariffer. Dette følger af elforsyningslovens § 9, stk. 

2.  

 

44. Netvirksomhederne kan således alene til vindmølleejerne viderefakturere om-

kostninger forbundet med de i vindmøllebekendtgørelsens § 9, stk. 3, nævnte må-

linger. Dette indebærer, at de primære elementer i abonnementsbetalingen vil være 

afskrivning på netselskabets måler, en årlig forrentning og omkostninger til drift 

og vedligeholdelse af måleren. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med 

aflæsninger og fakturaafregning.  

 

45. ELFOR henviser i sit høringssvar til elforsyningslovens § 73, hvorefter de 

kollektive virksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter elforsyningslovens 

§§ 69 - 72 skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i 

forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

 
 

 


