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INDLEDNING 
1. Egenproducenterne Dalum Papir A/S og A/S Dansk Shell Raffinaderiet har 

klaget over den rådighedsbetaling, som henholdsvis Energi Fyn Net A/S og TRE-

FOR Elnet A/S har beregnet og opkrævet.  

 

2. Fra Danisco Sugar A/S foreligger der en klage over den rådighedsbetaling, som 

Nakskov Kommunale Elværk har beregnet for Nakskov Sukkerfabrik.  

 

3. Dalum Papir A/S og A/S Dansk Shell Raffinaderiet er som egenproducenter 

kendetegnet ved, at de helt eller delvis selv forbruger den elektricitet, som de pro-

ducerer. I de foreliggende tilfælde er egenproducenterne endvidere særligt kende-

tegnet ved deres store elforbrug og store egenproduktion, og kan således ikke di-

rekte sammenlignes med øvrige forbrugere. I elforsyningslovens forstand udgør de 

to egenproducenter derfor en køberkategori, jf. elforsyningslovens § 73.  

 

4. Sagen drejer sig om elforsyningslovens prisbestemmelser i § 73 og vedrører de 

modeller, som netvirksomhederne konkret anvender til beregning af rådighedsbe-

talingen.  

 

5. De to netvirksomheder anvender en model for beregning af rådighedsbetaling, 

som er udarbejdet af ELFOR. Energi Fyn Net A/S følger ifølge det oplyste EL-

FOR modellen. TRE-FOR Elnet A/S tager ifølge det oplyste udgangspunkt i EL-

FOR modellen. Modellen går ud på, at egenproducenter skal være med til at dæk-

ke netvirksomhedernes omkostninger på grundlag af deres totale elforbrug.  

 

6. Den del af det totale elforbrug, som leveres fra nettet, betaler egenproducenten 

nettarif af på almindelige vilkår. Den resterende del af forbruget, det vil sige det 

egetproducerede forbrug, bliver pålagt en rådighedsbetaling i form af nettariffen 

fratrukket de besparelser, som netvirksomhederne opnår ved den decentrale elpro-

duktion.  

 

  



ENERGITILSYNET |  

 

Side 2/16 

7. De to egenproducenter kritiserer hver især modellen som den konkret er anvendt 

af netvirksomhederne. Samlet set går kritikken fra Dalum Papir A/S og A/S Dansk 

Shell Raffinaderiet især ud på, at det egetproducerede forbrug ikke siger noget om 

ydelsen vedrørende rådighed, men at rådighedsbetalingen - hvis nogen - skal rela-

tere sig til neteffekt.  

 

8. A/S Dansk Shell Raffinaderiet kritiserer ud over modellen den i øre/kWh bereg-

nede rådighedsbetaling, som TRE-FOR Elnet A/S er kommet frem til. Ifølge det 

oplyste er raffinaderiets rådighedsbetaling højere end den rådighedsbetaling, som 

en egenproducent tilsluttet på et lavere spændingsniveau skal betale. Raffinaderiet 

mener, at betalingen efter ELFOR modellen bør være lavere jo nærmere egenpro-

ducenten er tilsluttet det overordnede net.  

 

9. I henhold til elforsyningslovens § 73 skal de kollektive elforsyningsvirksomhe-

ders prisfastsættelse deres ydelser efter §§ 69-72 ske efter rimelige, objektive og 

ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køber-

kategorier giver anledning til.  

 

10. Tidligere har Energitilsynet i konkrete tilfælde tilkendegivet, at en netvirk-

somhed eventuelt kunne opkræve rådighedsbetaling hos en egenproducent, hvis 

egenproducentens betaling af nettarif ikke gav netvirksomheden fuld dækning for 

omkostninger, som egenproducenten gav anledning til.  

 

11. Netvirksomhederne afholder omkostninger dels til opretholdelse af deres be-

villingspligtige aktiviteter, jf. § 69, dels i medfør af opgaver, som netvirksomhe-

derne er pålagt at udføre efter elforsyningsloven eller regler udstedt i henhold til 

elforsyningsloven, jf. herved især lovens § 22 dog undtaget offentlige forpligtelser 

efter § 9, stk. 1.  

12. Det kan derfor ikke anses for urimeligt, at ydelser vedrørende rådighed indgår i 

netvirksomhedernes prisfastsættelse på lige fod med netvirksomhedernes øvrige 

ydelser. Det sker i de foreliggende tilfælde ved, at netvirksomhederne tager ud-

gangspunkt i nettariffen, som er en øre/kWh betaling.  

 

13. Om der betales for rådighed i øre/kWh eller i kr./kW er af mindre betydning i 

Energitilsynets bedømmelse af de foreliggende tilfælde, sålænge der er sammen-

hæng mellem effekt og energiforbrug.  

 

14. Derimod er det efter § 73 væsentligt for Energitilsynets bedømmelse, at ydel-

sen vedrørende rådighed er tilstrækkeligt afgrænset, og at en anvendt model til 

beregning af rådighedsbetaling ikke fører til urimelige virkninger i konkrete til-

fælde. Selvom Energitilsynet måtte acceptere en given model til beregning af rå-

dighedsbetaling, er Energitilsynet i konkrete tilfælde ikke afskåret fra at bedømme, 

om den beregnede betaling er urimelig.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Dalum Papir A/S, A/S Dansk Shell Raffinaderiet, Energi Fyn Net 

A/S, TRE-FOR Elnet A/S og ELFOR,  

 at Energitilsynet finder, at modellen, som Energi Fyn Net A/S anvender til 

fastlæggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling, ligger in-

den for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved især § 73, forudsat at 

følgende begrænsninger indgår i beregningen:  

- Ydelsen vedrørende rådighed afgrænses til de kW eller det dertil 

svarende antal kWh, som Dalum Papir A/S kan trække fra nettet 

eller har behov for,  

- der indlægges som betingelse i beregningen af rådighedsbetalin-

gen, at betalingen reduceres i samme omfang som Dalum Papir 

A/S benytter den aftalte rådighed til at få leveret elektricitet fra 

nettet og betaler nettarif,  

 at Energitilsynet finder, at modellen, som TRE-FOR Elnet A/S anvender 

til fastlæggelse af grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling, ligger 

inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. herved især § 73, forudsat at 

følgende begrænsninger indgår i beregningen:  

- Ydelsen vedrørende rådighed afgrænses til de kW eller det dertil 

svarende antal kWh, som A/S Dansk Shell Raffinaderiet kan 

trække fra nettet eller har behov for,  

- der indlægges som betingelse i beregningen af rådighedsbetalin-

gen, at betalingen reduceres i samme omfang som A/S Dansk 

Shell Raffinaderiet benytter den aftalte rådighed til at få leveret 

elektricitet fra nettet og betaler nettarif,  

 men at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke finder det sand-

synliggjort fra TRE-FOR Elnet A/S, at raffinaderiets rådighedsbetaling pr. 

kW eller et dertil svarende antal kWh skal være højere end den betaling, 

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

lavere spændingsniveauer end det spændingsniveau, som raffinaderiet er 

tilsluttet på. I henhold til elforsyningslovens § 77, stk. 1, foretager Energi-

tilsynet derfor en nærmere vurdering af TRE-FOR Elnets samlede fastsæt-

telse af prisen for rådighed.  

 

SAGSFREMSTILLING 
15. ELFOR udsendte i august 2001 til medlemmerne "Vejledning til opkrævning 

af rådighedsbetaling fra egenproducenter".  

 

16. Vejledningen har ELFOR udarbejdet med henblik på at give netvirksomheder-

ne et standardiseret grundlag at beregne rådighedsbetalingen på.  

 

17. Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet A/S har anmeldt rådighedsbetaling 

beregnet i henhold til denne vejledning. Det anmeldte indeholder rådighedsbeta-

ling opgjort for forskellige spændingsniveauer, såsom A- og B-niveau.  

 

18. A-niveau beskriver almindeligvis det spændingsniveau, som kunder tilsluttet 

10 kV siden af en 50/10 kV eller 60/10 kV transformerstation tarifmæssigt hører 

til. Tilsvarende beskriver B-niveau almindeligvis det spændingsniveau, som kun-

der tilsluttet i en 10/0,4 kV transformerstation tarifmæssigt hører til. 
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ELFORS MODEL 

19. I ELFORs vejledning er grundlaget for rådighedsbetalingen egenproducentens 

forbrug af elektricitet i kWh minus egenproducentens køb fra nettet i kWh. Det 

svarer til det forbrug, som egenproducenten selv producerer, og som ikke sælges 

til nettet. Rådighedsbetalingen er en øre/kWh betaling.  

 

20. Rådighedsbetalingen i øre/kWh beregner den enkelte netvirksomhed ved at 

reducere netvirksomhedens egen nettarif med den besparelse, som netvirksomhe-

den har ved at egenproducenten selv producerer sit elforbrug.  

 

21. Netvirksomhedens egen nettarif anvendes, fordi rådighedsbetalingen på de 

overordnede net ifølge modellen stort set svarer til den nævnte besparelse på dette 

net.  

 

22. Besparelsen er udtrykt ved sparet nettab og sparede netinvesteringer med hen-

visning til elforsyningslovens bestemmelser i § 58 om elafregningspriser for de-

centrale elproducenter.  

 

23. I vejledningen er fradraget i netvirksomhedens nettarif begrundet med, at be-

sparelserne vedrørende netudbygning og nettab også tilfalder egenproducenten, 

når denne producerer til sig selv.  

 

24. Beløb relateret til sparet nettab og sparede netinvesteringer beregnes ifølge 

vejledningen af de to systemansvarlige virksomheder, Eltra og Elkraft-System, i 

henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 

om elafregningspriser for decentrale elproducenter.  

 

25. I et ELFOR notat af 19. december 2001 om rådighedsbetaling er det angivet, at 

egenproducenter er en speciel køberkategori. Det skyldes ifølge notatet, at egen-

producenter i forhold til en i øvrigt fuldkommen identisk forbruger betaler væsent-

ligt mindre i nettarif grundet mindsket køb som følge af egenproduktionen  

 

26. Ifølge ELFOR reduceres en lang række omkostninger ikke, blot fordi det gen-

nemsnitlige fysiske træk fra nettet og køb via nettet er mindsket som følge af 

egenproduktionen.  

 

27. Vejledningen er godkendt i ELFORs Prisudvalg og efterfølgende i ELFORs 

Direktørudvalg.  

 

28. ELFOR mener, at modellen tager udgangspunkt i de omkostninger, som egen-

producenter som køberkategori giver anledning til. ELFOR mener, at modellen 

ved at tage udgangspunkt i nettariffen sikrer, at alle relevante omkostningselemen-

ter indgår ved fastsættelsen af rådighedsbetalingen.  

 

29. Ved at fratrække relevante omkostningsbesparelser (sparet netudbygning og 

sparet nettab) kan dermed sikres ifølge ELFOR, at egenproducenterne kommer til 

at afholde de omkostninger, de som forbrugerkategori giver anledning til, men 

heller ikke mere.  
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30. ELFOR mener endvidere, at vejledningen beskriver hvorledes der kan ske 

prisfastsættelse af en rådighedsbetaling, som sammen med abonnementsbetaling 

samt nettarif for køb fra nettet sikrer fuld omkostningsdækning for de enkelte for-

brugerkategorier.  

 

31. ELFOR overvejer en modifikation af modellen gående ud på, at rådighedsbeta-

lingen begrænses til egenproducentens træk fra nettet i form af en af egenprodu-

centen valgt maksimalbelastning.  

 

32. Sammenfattende er det ELFORs opfattelse, at egenproducenter skal bidrage på 

samme måde som øvrige forbrugere med mindre egenproduktion medfører om-

kostningsstigninger eller omkostningsbesparelser. 

 
KLAGERNES ANBRINGENDER 

33. Af det anførte i klagen fra Dalum Papir A/S vil der blive lagt vægt på følgen-

de.  

 

34. Dalum Papir mener, at ELFORs model ikke tager højde for individuelle for-

hold på virksomheden. Dalum Papir mener endvidere, at Energi Fyn Net kun har 

ret til at opkræve en rådighedsbetaling fra Dalum Papir i det omfang Energi Fyn 

Net ikke gennem sine øvrige tariffer skulle få fuld dækning for de omkostninger, 

som Dalum Papir giver anledning til.  

 

35. Dalum Papir har ifølge det oplyste ikke teknisk mulighed for at aftage virk-

somhedens maksimale elforbrug fra det kollektive elforsyningsnet, fordi kablets 

overføringskapacitet ikke er af tilsvarende størrelse. En eventuel rådighedsbetaling 

skal derfor efter Dalum Papirs opfattelse nedsættes proportionalt hermed for at 

opfylde det bestemte i elforsyningslovens § 73 om rimelighed, objektivitet og 

ikkediskrimination.  

 

36. Dalum Papir mener, at en rådighedsbetaling kun bør være en betaling for ef-

fektreservation i tilfælde af, at egenproducenten trækker sin maksimale effekt i 

spidslast. Begrundelsen er, at det kun er i spidslastperioder øvrige forbrugere kan 

risikere meromkostninger som følge af, at effekten skal være til rådighed. Dalum 

Papir opstiller på den baggrund følgende alternative model til ELFOR modellen.  

 

37. Ifølge Dalum Papir er det ikke forbundet med risiko for effektmangel at benyt-

te nettet i høj- og lavlastperioder, og det er netop det signal, som tidstariffen skal 

give forbrugerne. Omkostningerne, som rådighedsbetalingen skal medgå til dæk-

ning af, afgrænses til netvirksomhedens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i 

nettet, fordi egenproducenten selv har betalt investeringer i kabel og transformer 

og har betalt investeringsbidrag ved tilslutningen til nettet.  

 

38. Ifølge Dalum Papir er den samlede relevante effekt i et forsyningsområde be-

skrevet ved den installerede transformereffekt på 50-60/10 kV niveau. Den andel 

af den samlede transformereffekt, som egenproducenten har behov for, skal an-

vendes til beregning af egenproducentens andel af netvirksomhedens drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger. Denne andel udgør egenproducentens maksimale 

rådighedsbetaling.  
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39. Rådighedsbetalingen reduceres forholdsmæssigt med det antal timer, som 

egenproducenten får leveret elektricitet fra nettet og betaler nettarif af, fordi der 

ifølge Dalum Papir allerede er en rådighedsbetaling indbygget i den nettariffen via 

tidsdifferentieringen. Hvis egenproducenten benytter nettet i flere timer end antal-

let af spidslasttimer i året, betaler egenproducenten ikke rådighedsbetaling.  

 

40. De timer, som skal anvendes til afgrænsning af ydelsen vedrørende rådighed, 

beregnes ifølge Dalum Papir som antallet af kWh forbrug leveret fra nettet delt 

med virksomhedens maksimale effektbehov. Dalum Papir mener, at sålænge be-

nyttelsestiden overstiger den normale benyttelsestid, vil der ikke være basis for at 

opkræve betaling for yderligere rådighed.  

 

41. Dalum Papir mener, at den beskrevne model er generel samtidig med, at den 

tager højde for individuelle forhold. Det gør ELFORs model ikke efter Dalum 

Papirs opfattelse. Efter Dalum Papirs opfattelse indeholder ELFORs model ikke 

en opgørelse over omkostninger, som den egenproducerede elektricitet påfører 

nettet med det resultat, at der ved at pålægge egenproduktionen nettarif betales for 

ydelser, som netvirksomheden ikke kan påvise leveret.  

 

42. Desuden er ELFORs model efter Dalum Papirs opfattelse inkonsekvent, fordi 

egenproducenter hos netvirksomheder med en flad nettarif vil skulle betale mest i 

rådighedsbetaling i lavlastperioder, hvor der er rigeligt med kabeleffekt. Dette 

harmonerer ikke med, at egenproducenter ifølge Dalum Papir oftest har en bedre 

forbrugsprofil end øvrige køberkategorier. Ifølge Dalum Papir er en kW rådig-

hedsbetaling derfor mere forståelig end en kWh rådighedsbetaling.  

 

43. Det forekommer Dalum Papir urimeligt, at virksomheden skal bidrage med ca. 

1,2 mio.kr. årligt i rådighedsbetaling, svarende til 2,4 pct. af omkostningerne hos 

Energi Fyn til drift og vedligeholdelse, løn og gager, andre omkostninger samt 

administration. Dalum Papir lægger vægt på, at disse omkostninger medgår til 

driften af det samlede net hos Energi Fyn, som Dalum Papir i forvejen betaler til 

via nettarif af virksomheden køb af elektricitet fra nettet med ca. 1,9 mio.kr. årligt.  

 

44. Af det anførte i klagen fra A/S Dansk Shell Raffinaderiet vil der blive lagt 

vægt på følgende.  

 

45. Ifølge det oplyste har Shell Raffinaderiet tidligere betalt 145 kr. pr. kW i rå-

dighedsbetaling for den effekt, som raffinaderiet maksimalt kunne trække fra net-

tet. Det er oplyst, at raffinaderiets eget 10 kV net er tilsluttet 10 kV siden af en 

60/10 kV transformerstation, angivet til A-niveau. Det er raffinaderiets opfattelse, 

at rådighedsbetalingen tidligere var en betaling for at have effekt til rådighed.  

 

46. Raffinaderiet mener, at TRE-FOR Elnets anvendelse af ELFORs model til 

beregning af rådighedsbetaling resulterer i en betaling, som er uforståelig og 

uigennemskuelig. Raffinaderiet peger på, at rådighedsbetalingen i år 2002 med 

raffinaderiets døgnfordeling giver en rådighedsbetaling på A-niveau på 2,56 

øre/kWh og på B-niveau højspændt og lavspændt på henholdsvis på 1,82 øre/kWh 

og 2,30 øre/kWh.  

 



ENERGITILSYNET |  

 

Side 7/16 

47. Raffinaderiet mener med henvisning til ELFOR, at rådighedsbetalingen efter 

ELFORs model skulle blive lavere jo tættere forbrugeren var tilsluttet det over-

ordnede net. Ifølge raffinaderiet har ELFOR udtrykt forbavselse over størrelsen af 

den af TRE-FOR Elnet beregnede rådighedsbetaling, givet nærheden af raffinade-

riets tilslutning til det overordnede net.  

 

48. Ifølge det oplyste betalte raffinaderiet ca. 2,4 mio.kr. i rådighedsbetaling i år 

2001, svarende til et egetproduceret elforbrug på ca. 94 pct. af det samlede elfor-

brug. I år 2002 vil raffinaderiet ifølge det oplyste skulle betale ca. 5,5 mio.kr. i 

nettarif for forbrug leveret fra nettet og ca. 1.4 mio.kr. i rådighedsbetaling, hvilket 

svarer til en egenproduceret andel af det samlede forbrug på ca. 42 pct.  

 

49. Ifølge det oplyste er årsagen til ændringen i betalingerne primært, at Shell Raf-

finaderiet i år 2002 har ændret afregningsprincip for den prioriterede produktion. I 

år 2001 forbrugte Shell Raffinaderiet selv den egenproducerede elektricitet. I år 

2002 modregner raffinaderiet prioriteret elektricitet og sælger den resterende 

egenproduktion til nettet.  

 

50. Raffinaderiet mener, rådighedsbetalingen som opkrævet af TRE-FOR Elnet er 

i strid med elforsyningslovens § 73. Raffinaderiet eksemplificerer påstanden: Hvis 

en forbruger har installeret elvarme og samtidig har brændeovn, vil netvirksomhe-

den ikke opkræve rådighedsbetaling selvom forbrugeren anvender brændeovnen 

mere og dermed reducerer sit elforbrug men bevarer muligheden for effekttræk fra 

nettet.  

 

51. Raffinaderiet er ikke enig i principperne for ELFORs model til beregning af 

rådighedsbetaling. Det er raffinaderiets opfattelse, at en eventuel betaling for rå-

dighed bør baseres på faktiske reelle omkostninger forbundet med træk af effekt 

fra nettet og ikke på en til dækning af mistede indtægter reduceret netbetaling for 

hvad der ikke trækkes fra nettet.  

 

52. Raffinaderiet mener, at ELFORs model således er et forsøg på at opkræve de 

netafgifter for en egenproducents forbrug af egenproduceret elektricitet, som net-

virksomhederne efter elforsyningsloven ikke har ret til. Efter raffinaderiets opfat-

telse er det ikke troværdigt, at ELFORs model kan belaste en bruger med rådig-

hedsbetaling ud over det fysisk mulige.  

 

53. Konkret efterlyser raffinaderiet oplysninger om hvilke omkostninger raffinade-

riet giver anledning til for en trækningsret for et givet antal kW fra nettet.  

 

54. Afslutningsvis mener raffinaderiet, at egetforbrug i gasturbinen reelt aldrig vil 

blive trukket fra nettet. 

 
ELFORSYNINGERNES ANBRINGENDER 

55. Af det anførte fra Energi Fyn Net A/S vil der blive lagt vægt på følgende.  
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56. Energi Fyn Net mener, at rådighedsbetalingen følger retningslinjerne i EL-

FORs model for beregning af rådighedsbetaling. Det oplyses, at der ikke er ind-

bygget en rådighedsbetaling i de eksisterende nettariffer, men at der indgår samme 

omkostningselementer i rådighedsbetalingen som i nettariffen. Energi Fyn Net 

oplyser, at de budgetterede indtægter fra rådighedsbetalingen er fratrukket i netta-

rifferne.  

 

57. Nettariffen er ifølge det oplyste en forbrugstarif som afspejler de omkostnin-

ger, der er forbundet med at levere en aktuel kWh. Omvendt afspejler rådigheds-

betalingen ifølge Energi Fyn Net de gennemsnitlige omkostninger, som er nød-

vendige for at stå til rådighed med kabel og effekt, og rådighedsbetalingen indgår 

som en budgetteret indtægt i tariferingsmodellen på det pågældende spændingsni-

veau. Derfor er der ifølge det oplyste ikke nogen dækning gennem de øvrige tarif-

fer.  

 

58. Det nævnes, at alle tariffer er tariferet ud fra de samlede omkostninger, som 

derfor er fordelt alt efter om den enkelte kWh er medgået til forbrug eller til rådig-

hed. Det er Energi Fyn Nets opfattelse, at rådighedsbetalingen er tæt knyttet til 

nettoafregningsprincippet. Dette princip begrænser ifølge det oplyste netop eget-

forbruget.  

 

59. Energi Fyn Net mener, at det er i fuld overensstemmelse med gældende tarife-

ringsprincipper, at tarifering sker ud fra gennemsnitsbetragtninger. Det er Energi 

Fyn Nets opfattelse, at det hverken er praktisk muligt eller rimeligt, at tarifering 

sker ud fra den enkelte forbrugers marginale omkostninger.  

 

60. Til Dalum Papirs anbringender bemærker Energi Fyn Net, at Dalum Papir har 

teknisk mulighed for at aftage virksomhedens maksimale elforbrug fra det kollek-

tive elforsyningsnet og at industrielle kraftvarmeværker kun betaler omkostninger 

til egen tilslutning i nærmeste 10 kV station, det vil sige omkostninger til stationer 

og kabler på egen grund. Der betales ifølge det oplyste ikke for netforstærkning i 

10 kV nettet og forstærkning på 60/10 kV stationerne. Energi Fyn Net mener, at 

netvirksomheden i alle døgnets timer skal være i stand til at levere rådighedskapa-

citet til egenproducenterne, og at Dalum Papir trækker effekt fra nettet i vilkårlige 

tidspunkter.  

 

61. Det er Energi Fyns opfattelse, at Dalum Papirs model for beregning af rådig-

hedsbetaling ikke tager højde for, at der også andre steder end i transformerne på 

50-60/10 kV niveau skal være effekt til rådighed. Den installerede transformeref-

fekt står til rådighed andre steder i nettet, og der skal også være tilstrækkelig over-

føringsevne i nettet. Modellen tager ifølge Energi Fyn Net heller ikke højde for, at 

nettet skal være til rådighed i alle tarifperioder.  

 

62. Afslutningsvis mener Energi Fyn Net, at det er rimeligt, at egenproducenter 

med nettoafregning betaler rådighedsbetaling. Der henvises til Energitilsynets 

afgørelse i Dalum Papir sagen, som gav netvirksomhederne mulighed for at op-

kræve rådighedsbetaling hos virksomheder, som nettoafregnes, således at det ikke 

er de øvrige netkunder, som kommer til at betale for backup effekt til egenprodu-

centerne.  

 



ENERGITILSYNET |  

 

Side 9/16 

63. Af det anførte fra TRE-FOR Elnet A/S vil der blive lagt vægt på følgende.  

 

64. TRE-FOR Elnet oplyser, at rådighedsbetalingen er beregnet med udgangs-

punkt i ELFORs vejledning om rådighedsbetaling. Det er TRE-FOR Elnets opfat-

telse, at Energitilsynet afgørelse i Dalum Papir sagen ikke medfører, at der skal 

ske individuel sagsbehandling af egenproducenter. TRE-FOR Elnet mener, at beta-

ling for netydelser må ske på baggrund af generelle principper, og at individuel 

sagsbehandling ved tarifering af egenproducenter og andre atypiske forbrugere vil 

medføre store omkostninger til administration, være uigennemskuelig og ikke 

sammenlignelig samt praktisk umulig at håndtere.  

 

65. Et krav om individuel sagsbehandling vil efter TRE-FOR Elnets opfattelse 

bryde med væsentlige principper for betaling af ydelser fra det kollektive elforsy-

ningssystem. TRE-FOR Elnet medgiver, at egenproducenter skal kompenseres i 

det omfang de belaster systemet mindre end i øvrigt tilsvarende forbrugere uden 

egenproduktion.  

 

66. TRE-FOR Elnet oplyser, at raffinaderiet er tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 

kV transformer, og at rådighedsbetalingen dækker omkostninger til afskrivninger 

på en 60 kV afbryder og en 60/10 kV transformer samt et 10 kV transformerfelt, 

drift og vedligehold af disse installationer, døgnvagt, ejendomsskatter og afgifter, 

omkostninger til udligning af omkostninger ved tilslutning af decentral kraftvarme 

og vindmøller, omkostninger forbundet med energibesparelsesaktiviteter og ener-

girådgivning, over-/underdækning fra tidligere år reduceret med anlægstilskud.  

 

67. TRE-FOR Elnet mener, at nettet sikrer, at raffinaderiet kan trække det fulde 

forbrug fra nettet, når produktionen falder ud. De nævnte anlæg anvendes kun til 

forsyning af raffinaderiet, og uden rådighedsbetaling ville omkostningerne ifølge 

TRE-FOR Elnet ikke blive dækket.  

 

68. TRE-FOR Elnet anfører som begrundelse for at rådighedsbetalingen er højere 

på A-niveau end på B-niveau, at besparelser på 10 kV-niveau, som er indregnet i 

ELFORs model, er større end de tilsvarende omkostninger i TRE-FORs nettarif.  

 

69. Afslutningsvis oplyser TRE-FOR Elnet, at i det omfang raffinaderiet ikke øn-

sker at nettet står til rådighed svarende til det fulde forbrug, kan der overvejes en 

mindsket rådighedsbetaling.  

 

BEGRUNDELSE 
70. Vurderingen koncentrerer sig om følgende hovedpåstande:  

 

71. Fra klagerne: 1) Netvirksomhederne skal tage individuelle hensyn ved prisfast-

sættelsen af rådighedsydelserne, 2) netvirksomhederne har ikke dokumenteret de 

omkostninger, som køberkategorien egenproducenter giver anledning til, 3) op-

krævningen af rådighedsbetalingen over forbruget af egenproduceret elektricitet 

svarer til, at der betales nettarif af forbrug, som ikke leveres fra nettet, og 4) for-

bruget af egenproduceret elektricitet siger ikke noget om størrelsen af rådigheds-

behovet.  
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72. Shell Raffinaderiet har rejst spørgsmålet om, hvorvidt raffinaderiets rådig-

hedsbetaling på A-niveau kan være større end rådighedsbetalingen på B-niveau.  

 

73. Fra netvirksomhederne: 1) Egenproducenterne skal i udgangspunktet bidrage 

til dækning af de af virksomhedernes samlede omkostninger, som henføres til 

nettariffen, 2) i afregningen af nettariffen indgår egenproduceret på lige fod med 

elektricitet leveret fra nettet, 3) tariferingen sker ud fra generelle principper, og 4) 

netvirksomheden skal i alle døgnets timer være i stand til at levere rådighedskapa-

citet til egenproducenterne.  

 

74. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at klagernes påstand nr. 1 og 2 

vedrører de omkostninger, som rådighedsbetalingen er møntet på at dække, og at 

påstand nr. 3 og 4 vedrører tariferingen af prisen for rådighedsydelsen.  

 

75. Vedrørende påstand nr. 1 og 2 opkræver en netvirksomhed typisk en række 

forskellige betalinger til dækning af de omkostninger, som virksomheden har i 

forbindelse med driften af nettet. Almindeligvis betaler forbrugeren ved sin tilslut-

ning et investeringsbidrag. De løbende omkostninger får netvirksomheden almin-

deligvis dækket gennem opkrævning af en fast abonnementsbetaling i kr./år og 

opkrævning af en betaling i øre pr. kWh af det på måleren registrerede forbrug fra 

nettet. Almindeligvis fremgår af netvirksomhedernes prisblade endvidere priser for 

særskilte ydelser.  

 

76. Vedrørende påstand nr. 3 og 4 udmøntes netvirksomhedernes omkostninger i 

de tariferede priser. Tariffen beskriver den måde, som opkrævningen af omkost-

ningerne sker på.  

 

77. Ordet "nettarif" beskriver i de foreliggende tilfælde den betaling i øre/kWh 

uanset tariferingform, som er knyttet til leverancer af elektricitet fra nettet, og som 

netvirksomhederne i almindelighed opkræver hos forbrugerne sammen med andre 

betalinger til dækning af netvirksomhedernes omkostninger.  

 

LOVGRUNDLAG 
78. Elforsyningslovens § 6, stk. 3, bestemmer, at kollektive elforsyningsvirksom-

heder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, ob-

jektive, rimelige og ensartede vilkår.  

 

79. § 6 er indarbejdet i elforsyningslovens kapitel 2 om elforbrugernes stilling.  

 

80. Ifølge bemærkningerne til § 6, stk. 3, skal gennemsigtighedskravet sikre for-

brugerne adgang til oplysninger om forudsætningerne for de kollektive elforsy-

ningsvirksomheders tarifering.  

 

81. Elforsyningslovens § 9, stk. 1, bestemmer, at omkostninger til offentlige for-

pligtelser afholdes af alle elforbrugere inden for et sammenhængende elsystem. 

Hovedreglen er, at forbrugerne betaler for offentlige forpligtelser i forhold til deres 

totale elforbrug, jf. § 24, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 

om adgang til elforsyningsnettet m.v. Der er særlige regler for egenproducenters 

aftagepligt for prioriteret elektricitet i bekendtgørelse nr. 759 af 24. august 2001 

om afregningsmuligheder for egenproduceret elektricitet.  
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82. I bekendtgørelsens § 2, stk. 1, er bestemt, at egenproducententerne kan vælge 

at lade deres aftagepligt beregne i forhold til det elforbrug, som de aftager gennem 

det kollektive elforsyningsnet. I § 2, stk. 2, er bestemt, at egenproducenter omfattet 

af bekendtgørelsen, der selv producerer kraftvarme baseret på naturgas eller andre 

miljøvenlige brændsler, alternativt kan vælge at modregne den andel af deres mil-

jøvenlige elproduktion, som de selv forbruger, i aftagepligten.  

 

83. Ifølge elforsyningslovens § 9, stk. 2, påhviler de kollektive elforsyningsvirk-

somheders omkostninger, der ikke vedrører offentlige forpligtelser som nævnt i § 

9, stk. 1, de brugere, der modtager virksomhedernes ydelser og opkræves gennem 

den enkelte virksomheds tariffer.  

 

84. Elforsyningslovens § 69, stk. 1, fastsætter det overordnede princip for prisfast-

sættelsen for de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser. Udgangspunktet er, 

at virksomhedernes ydelser prisfastsættes under hensyntagen til virksomhedernes 

omkostninger ved opretholdelse af deres bevillingspligtige aktiviteter.  

 

85. Efter hovedprincippet i § 69, stk. 1, fastsættes priserne for ydelserne under 

hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, 

tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og af-

skrivninger samt forrentning af kapital.  

 

86. Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser fastsættes i overens-

stemmelse med de i elforsyningslovens § 70, stk. 2, nævnte indtægtsrammer, jf. § 

70, stk. 1. Priserne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte om-

kostninger ved en effektiv drift af virksomheden.  

87. Netvirksomhed er kollektiv elforsyningsvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 

5.  

 

88. Af § 73 fremgår, at de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af 

deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskrimine-

rende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til.  

 

89. Ifølge bemærkningerne til § 73 er bestemmelsens formål primært at hindre 

krydssubsidiering til fordel for bestemte køberkategorier, jf. også lovens generelle 

bemærkninger om, at omkostningerne ved alle kollektive elforsyningsvirksomhe-

ders ydelser skal fordeles på køberne af ydelserne efter rimelige, objektive og ik-

kediskriminerende kriterier. Det følger ligeledes af bemærkningerne til bestem-

melsen, at energieffektivitet kan være et sagligt hensyn, der indgår i afvejningen.  

 

90. Energitilsynet har efter elforsyningslovens § 77, stk. 1, hjemmel til at gribe ind 

over for priser og leveringsbetingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og leve-

ringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i elforsyningslo-

ven. 
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KLAGERNES PÅSTAND NR. 1 OG 2. PRISFASTSÆTTELSEN AF RÅDIGHEDSYDEL-
SEN 

91. Kriterierne om objektivitet og rimelighed har tilligemed kriteriet om ikkedis-

kriminering til formål i § 73 at forhindre krydssubsidiering til fordel for bestemte 

køberkategorier. Grundlæggende for netvirksomhedernes prisfastsættelse af deres 

ydelser er efter loven, at de inden for de indtægtsrammer, der fastsættes i henhold 

til § 70, stk. 2, skal fordele de i § 69 nævnte omkostninger på de enkelte køberka-

tegorier.  

 

92. Det tilføjes, at netvirksomhedernes korrigerede indtægtsrammer for år 2001 er 

under udarbejdelse.  

 

93. § 73 vedrører omkostningsfordelingen på køberkategorier og den efterfølgende 

udmøntning af omkostningsfordelingen i tarifferne, som opkræves hos forbruger-

ne. Der er ikke i § 73 belæg for, at kollektive elforsyningsvirksomheder i prisfast-

sættelsen skal tage individuelle hensyn til enkeltforbrugere. Endvidere kan § 73 

næppe udstrækkes til ligefrem at omfatte krav om, at netvirksomhederne til enhver 

tid skal kunne foretage en fordeling af generelle omkostninger på køberkategorier-

ne efter hvilke specielle forhold på et spændingsniveau, som måtte gøre sig gæl-

dende for de enkelte køberkategorier på spændingsniveauet.  

 

94. Det må anses for at være en praktisk taget umulig opgave for de kollektive 

elforsyningsvirksomheder, fordi virksomhederne ud over at afholde de generelle 

omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres bevillingspligtige aktiviteter er 

pålagt at udføre en række generelle opgaver i medfør af elforsyningsloven.  

 

95. For at undgå krydssubsidiering mellem køberkategorierne må der efter § 73 

gives netvirksomhederne medhold i, at rådighedsydelser til egenproducenter - efter 

rimelige og saglige kriterier - i udgangspunktet 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 forelig-

gende 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. 

 
KLAGERNES PÅSTAND NR. 3. GENSTANDEN FOR RÅDIGHEDSBETALINGEN 

96. Klagerne må efter elforsyningslovens § 9, stk. 2, sammenholdt med § 73, i 

udgangspunktet have medhold i, at helt eller delvis forbrug af egenproduceret 

elektricitet ikke uden videre kan pålægges elforsyningens omkostninger, fordi 

disse mængder elektricitet ikke er leveret fra nettet og fordi der ikke er tale om 

offentlige forpligtelser efter § 9, stk. 1.  

 

97. Klagerne mener, at rådighedsbetalingen - hvis nogen - skal relatere sig til det 

effektbehov, som egenproducenten har behov for fra nettet. Modellen, som Dalum 

Papir foreslår, hviler på dette princip.  

98. Princippet i modellen er, at egenproducenten betaler for rådighed i spidslastpe-

rioder, hvor det ifølge modellen er forbundet med omkostninger at effekten skal 

være til rådighed. Rådighedsbetalingen reduceres i det omfang egenproducenten 

bruger nettet.  
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99. Dalum Papirs argumentation er, at den af netvirksomhederne anvendte tidsdif-

ferentierede nettarif allerede indeholder betaling for brug af effekt i nettet, og at 

der i nettariffen ligger et signal om, at det kun er i spidslastperioder, at det er for-

bundet med omkostninger at effekten skal være til rådighed.  

 

100. Dalum Papirs model tager efter Energitilsynets sekretariats vurdering ikke 

højde for, at netvirksomhederne skal have omkostningsdækning, og at der i tidsta-

riffen forudsætningsvist er indregnet effektomkostninger i såvel spidslast som 

højlast på de højere spændingsniveauer. Effektomkostninger henført til lavere 

spændingsniveauer er forudsætningsvist indregnet i alle pristrin, fordi det ikke på 

disse spændingsniveauer er forbundet med meromkostninger til effekt at bruge 

nettet i bestemte tidsperioder.  

 

101. Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at det med reference til 

netvirksomhedernes anbringender må anerkendes, at en tarifmodel til beregning af 

rådighedsbetaling skal være administrerbar og medvirke til sikring af omkost-

ningsdækningen uden hensyn til lastperioder.  

 

102. Hertil kommer, at den tidsdifferentierede tarif er en tarifform, som netvirk-

somheden har valgt at bruge. Der er intet til hinder for, at netvirksomheden vælger 

en anden tarifform, så længe denne tarifform ligger inden for rammerne af elforsy-

ningsloven.  

 

103. Efter Energitilsynets sekretariats vurdering må der gives Dalum Papir og 

Shell Raffinaderiet medhold i, at egenproducentens effektbehov fra nettet siger 

mere om ydelsen end det egetproducerede forbrug. Det er dette forbrug, som er 

grundlag for de af sagen omfattede netvirksomheders opkrævning af rådighedsbe-

talingen via ELFOR modellen.  

 

104. Benyttelsestiden skaber en sammenhæng mellem effekt og forbrug. Det er 

påvist i Dalum Papirs model. Ved at inddrage benyttelsestiden i beregningen af 

rådighedsbetalingen, kan en effektafhængig betaling i kr. pr. kW konverteres til en 

øre/kWh betaling og omvendt.  

 

105. Med Shell Raffinaderiet som eksempel er det oplyst, at ca. 42 pct. af raffina-

deriets samlede egenproduktion i år 2002 vil blive forbrugt af raffinaderiet selv. 

De ca. 42 pct. af den samlede produktion svarer til et forbrug på ca. 50 mio. kWh 

ifølge det oplyste. Med den tidligere rettighed til at trække op til 16.860 kW giver 

det en benyttelsestid på ca. 2.966 timer. Med en pris for rådighed på 2,56 øre/kWh 

kan herefter beregnes, at en effektafhængig betaling for Shell Raffinaderiet i år 

2002 er 76 kr./kW.  

 

106. Hvad enten Raffinaderiet på A-niveau betaler 2,56 øre/kWh egenproduceret 

forbrug eller 76 kr./kW, er den samlede rådighedsbetaling i år 2002 i udgangs-

punktet ca. 1,3 mio.kr. Omregningen er dog følsom over for ændringer i de fakti-

ske forhold, ikke mindst fordi det er rådighed over nettet der skal betales for. I 

overensstemmelse med Energitilsynets afgørelse i Dalum sagen, betaler raffinade-

riet i år 2002 nettarif af den mængde elektricitet købt fra nettet, som svarer til 

mængden af elektricitet solgt ind til nettet.  
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107. Prisfastsættelsen af netvirksomhedernes ydelser efter § 73 sikrer, at de kollek-

tive elforsyningsvirksomheder får omkostningsdækning. I den forbindelse mener 

Dalum Papir, at sålænge benyttelsestiden for trækket på nettet, og dermed betaling 

for rådighed via nettarifferne, overstiger normal benyttelsestid, er der ikke basis 

for at opkræve betaling for yderligere rådighed, ligesom rådighedsbetalingen skal 

reduceres i det omfang der betales nettarif.  

 

108. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at disse mekanismer delvis er 

indbygget i netvirksomhedernes ELFOR model. Forudsætningen er, at forbrug fra 

nettet erstatter egenproduceret forbrug. Givet egenproduktionen vil et større for-

brug blive leveret fra nettet med det resultat, at betalingen for rådighed og betalin-

gen af nettarif "smelter" sammen, i første omgang grundet en mangel i modellen 

på afgræsning af ydelsen vedrørende rådighed.  

 

109. Det er Energitilsynets sekretariats indtryk, at forskellen på de to modeller 

netop er, at Dalum Papirs model til forskel fra ELFOR modellen afgrænser den 

ydelse, som rådighedsbetalingen er møntet på at dække. 

 
KLAGERNES PÅSTAND NR. 4. EGENPRODUCENTERNES FAKTISKE RÅDIGHED 
OVER NETTET 

110. TRE-FOR Elnet og ELFOR er inde på samme tankegang med forslag til en 

modificering af ELFOR modellen. TRE-FOR Elnet mener, at i det omfang Shell 

Raffinaderiet ikke ønsker at nettet står til rådighed svarende til det fulde forbrug, 

kan der overvejes en mindsket rådighedsbetaling. ELFOR oplyser, at rådighedsbe-

talingen kan begrænses til egenproducentens træk fra nettet i form af en af egen-

producenten valgt maksimalbelastning.  

 

111. Efter ELFOR modellen skal Shell Raffinaderiet i år 2002 betale mindre i 

rådighedsbetaling og mere i nettarif, fordi raffinaderiet i år 2002 modtager mere 

elektricitet fra nettet i forhold til tidligere på grund af en ændring i afregningsfor-

holdene for den prioriterede elektricitet. Efter ELFOR modellen vedrører raffina-

deriets rådighedsbetaling forskellen mellem raffinaderiets totale elforbrug og det 

forbrug, som leveres fra nettet.  

 

112. Hvis raffinaderiets totale elforbrug svarer til det som raffinaderiet faktisk har 

netrådighed over, betales der efter modellen rådighedsbetaling af den del af egen-

produktionen, som kunne have været leveret fra nettet. Følges ELFOR modellen, 

må TRE-FOR Elnets forslag nødvendigvis vedrøre denne restrådighed.  

 

113. Parternes anbringender sandsynliggør, at det totale elforbrug ikke siger noget 

om egenproducentens faktiske mulighed for at trække på nettet. Shell Raffinaderi-

et mener eksempelvis, at egetforbruget i gasturbinen reelt aldrig vil blive trukket 

fra nettet.  

 

114. Det må være i overensstemmelse med elforsyningsloven, jf. herved især § 73, 

at rådighedsbetalingen i udgangspunktet maksimalt vil kunne relatere sig til hvad 

egenproducenterne faktisk har mulighed for at trække på nettet eller har behov for.  
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115. De økonomiske konsekvenser for egenproducenten ved en eventuel overskri-

delse af en fastsat grænse som ligger under den maksimale grænse, skal kunne 

rummes inden for § 73, jf. ELFORs forslag om en valgt maksimalbelastning. Efter 

§ 73 skal netvirksomheden sikres omkostningsdækning, og Energitilsynet vil næp-

pe kunne godkende et strafelement i prisfastsættelsen.  

 

116. Hvis denne grænse bliver fastsat som en egentlig maksimalbelastning, kan en 

tilfældigt opstået overskridelse være begrundet i udefrakommende forhold, som 

egenproducenten ikke er herre over. I beregningen af rådighedsbetalingen må der 

nødvendigvis tages højde for, at mere eller mindre tilfældige udsving ikke skal 

være bestemmende for størrelsen af rådighedsbetalingen.  

 

117. Modellen, som Energi Fyn Net og TRE-FOR Elnet konkret anvender til be-

regning af rådighedsbetalingen, bevirker, at Dalum Papir og raffinaderiet givet 

egenproduktionen kommer til at betale for rådighed af en vis mængde egetprodu-

ceret elforbrug, uanset hvor meget elektricitet de får leveret fra nettet og betaler 

nettarif af. Det må være i overensstemmelse med § 73, at Dalum Papirs og raffina-

deriets rådighedsbetaling reduceres i samme omfang, som de bruger af en aftalt 

rådighed til at modtage elleverancer fra nettet og betaler nettarif.  

 

118. På den måde er Energi Fyn Net og TRE-FOR Elnet sikret fuld omkostnings-

dækning efter § 73 for ydelser leveret til Dalum papir og raffinaderiet som køber-

kategori, men heller ikke mere. 

 
SHELL RAFFINADERIETS SPØRGSMÅL OM DE ANVENDTE NETTARIFFER HOS TRE-
FOR ELNET 

119. Ifølge det oplyste har TRE-FOR Elnet på A-niveau valgt en enhedstarif for 

rådighedsbetaling. På det underliggende B-niveau har TRE-FOR Elnet ifølge det 

oplyste valgt en tidsdifferentieret tarif. Det fremgår, at den beregnede rådighedsbe-

taling i øre/kWh er højere på A-niveau end på B-niveau. TRE-FOR Elnets nettarif 

på A-niveau er mindre end nettariffen på B-niveau.  

 

120. Efter Energitilsynets sekretariats opfattelse har TRE-FOR Elnet ikke på det 

foreliggende grundlag sandsynliggjort, at en rådighedsbetaling i øre/kWh skal 

være højere på A-niveau end på B-niveau.  

 

121. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at det konstaterede forhold hos 

TRE-FOR Elnet må gøres til genstand for en nærmere undersøgelse, herunder om 

årsagen skal findes i fradraget i nettariffen for besparelser på de forskellige spæn-

dingsniveauer.  

 

AFSLUTNING 
122. Det er Energitilsynets sekretariats samlede vurdering, at det er i overens-

stemmelse med elforsyningslovens § 73, at egenproducenter bidrager til dækning 

af netvirksomhedernes generelle omkostninger på lige fod med øvrige forbrugere.  

 

123. Vurderingen ændrer ikke på princippet om, at tariferingen skal være kostæg-

te, det vil sige afspejle de omkostninger, som for elforsyningen er forbundet med 

at levere til en bestemt gruppe af forbrugere.  

 



ENERGITILSYNET |  

 

Side 16/16 

124. Efter Energitilsynets sekretariats vurdering er det afgørende efter elforsy-

ningslovens § 73 derfor, at der tilstræbes en sammenhæng mellem den rådigheds-

ydelse, som egenproducenterne i sagen efterspørger eller kan modtage, nemlig 

neteffekt udtrykt i kW eller et dertil svarende antal kWh, og prisen for rådigheds-

ydelsen. 

 


