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INDLEDNING 
1. Danisco Sugar A/S klagede over, at Energi Fyn Net A/S med henvisning til 

Eltra havde afvist at imødekomme Danisco Sugars ønske af 2. november 2000 om 

at få Assens Sukkerfabrik afregnet for miljøvenlig elektricitet efter nye regler med 

virkning fra den 1. oktober 2000.  

 

2. Afvisningen skete ved Energi Fyn Nets skrivelse af 27. november 2000 om, at 

Assens Sukkerfabrik først kunne blive afregnet for miljøvenlig elektricitet efter de 

nye regler fra den 1. januar 2001.  

 

3. Til støtte for klagen fremfører Danisco Sugar blandt andet, at en ændring i et 

princip for afregning af miljøvenlig elektricitet ikke har konsekvenser for det ma-

terielle indhold af balanceansvaret, men at konsekvenserne af at ændre princip for 

afregning af miljøvenlig elektricitet er rent administrative.  

 

4. Sagen drejer sig om tilmeldingsfrister m.v. fastsat af Eltra i forbindelse med 

ikrafttrædelsen den 1. oktober 2000 af bekendtgørelse nr. 814 af 28. august 2000 

om ændring af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet.  

 

5. Bekendtgørelse nr. 814 indsatte efter stk. 2 i § 24 i bekendtgørelse nr. 231 af 21. 

april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v., nyt stk. 3, 4 og 5 om egenprodu-

centers aftagepligt for miljøvenlig elektricitet.  

 

6. § 24, stk. 2, bestemmer, at den systemansvarlige i samarbejde med elforsy-

ningsselskaberne fastsætter størrelsen af den mængde elektricitet, som den enkelte 

forbruger skal aftage efter bestemmelsen i § 23, stk. 2. (om aftagepligt for miljø-

venlig elektricitet). Fordelingen sker på ligeligt grundlag i forhold til den pågæl-

dendes totale elforbrug.  
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7. § 24, stk. 3, bestemmer, at elforbrugere, der helt eller delvis selv producerer den 

elektricitet, som de forbruger, kan dog vælge at lade deres aftagepligt, som nævnt i 

§ 23, stk. 2, beregne i forhold til det elforbrug, som de aftager gennem det kollek-

tive elforsyningsnet. Vælges denne beregningsform, kan der ikke ydes en efter 

loven fastsat afregningspris for elektricitet, som producenten ønsker at sælge.  

 

8. § 24, stk. 4, bestemmer, at elforbrugere, der selv producerer kraftvarme baseret 

på naturgas eller andre miljøvenlige brændsler, kan dog vælge at modregne den 

andel af deres miljøvenlige elproduktion, som de selv forbruger, i aftagepligten 

efter § 23, stk. 2. Vælges denne afregningsform, kan der kun ydes en efter loven 

fastsat afregningspris for den del af produktionen, der overstiger elforbrugerens 

totale elforbrug. Ved fastsættelsen af aftagepligten opgøres egenproduktionen på 

timebasis. For eksisterende anlæg uden tidsmålere opgøres aftagepligten ud fra de 

tidsintervaller, der afregnes efter.  

 

9. § 24, stk. 5, bestemmer, at adgangen til at anvende de i stk. 3 og 4 nævnte be-

regningsmetoder for aftagepligten er betinget af, at elproduktionsanlægget er be-

liggende på forbrugsstedet og 100 pct. ejet af elforbrugeren.  

 

10. Eltra havde i forbindelse med den praktiske gennemførelse af de nye bestem-

melser i § 24 meddelt netvirksomheder og forbrugsbalanceansvalige aktører, at 

egenproducenter, som havde fremsat skriftlig anmodning om ny afregningsmodel 

til netselskabet inden den 6. oktober 2000, kunne få den nye afregningsform med 

virkning fra den 1. oktober 2000.  

 

11. Videre kunne en anmodning om ny afregningsform fremkommet efter den 6. 

oktober 2000 alene effektueres fra den 1. i måneden. Skriftlig anmodning om ny 

afregningsform skulle være netvirksomheden i hænde inden den 1. i måneden 

forud for den ønskede dato for påbegyndelsen af afregning efter en ny afreg-

ningsmodel.  

 

12. For så vidt angår Danisco Sugars kritik af Eltras afvisning af at lade Assens 

Sukkerfabrik overgå til de nye afregningsregler pr. 1. oktober 2000, har Eltra hen-

holdt sig til det bestemte i elforsyningslovens § 28, stk. 2, om, at den systeman-

svarlige virksomhed ikke må forskelsbehandle brugere af systemet eller kategorier 

af brugere.  

 

13. For så vidt angår det meddelte om, at Assens Sukkerfabrik kunne overgå til de 

nye regler for afregning af miljøvenlig elektricitet fra den 1. januar 2001 har Eltra 

henholdt sig til, at det af hensyn til tredjeparts administration af balanceafregning 

og målerforhold var rimeligt at ensrette tilmeldingsfrister m.v. til de forskrifts-

mæssige bestemmelser om skift af elleverandør.  

 

14. Energitilsynet har efter elforsyningslovens § 77, stk. 1, beføjelse til at bedøm-

me de regler, som Eltra udarbejdede om tilmeldingsfrister m.v. i forbindelse med 

ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 814 om egenproducenters aftagepligt for 

miljøvenlig elektricitet.  
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15. Sagens parter har givet udtryk for, at forløbet op til ikrafttrædelsen af bekendt-

gørelse nr. 814 var præget af stor usikkerhed om, hvorvidt de nye regler for egen-

producenters afregning af miljøvenlig elektricitet i det hele taget ville træde i kraft.  

16. Denne omstændighed samt den omstændighed, at en ændring i afregningsprin-

cippet for miljøvenlig elektricitet mere havde administrative konsekvenser end 

rent tekniske for så vidt angår balanceansvar og målerforhold m.v. indebærer efter 

Energitilsynets vurdering, at det er urimeligt, at Eltra afviste af lade Assens Suk-

kerfabrik gå over til de nye regler for miljøvenlig elektricitet pr. 1. oktober 2000.  

 

AFGØRELSE 
Det meddeles Danisco Sugar A/S, Eltra a.m.b.a. og Energi Fyn Net A/S,  

 at Energitilsynet finder det urimeligt, at Eltra tilsidesatte Danisco Sugars 

anmodning om at få Assens Sukkerfabrik afregnet for miljøvenlig elektri-

citet pr. 1. oktober 2000 efter den ved bekendtgørelse nr. 814 indsatte § 

24, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsy-

ningsnettet m.v., jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1.  

 

SAGSFREMSTILLING 
17. Af det anførte i klagen fra Danisco Sugar vil der blive lagt vægt på følgende.  

 

18. Danisco Sugar kritiserer, at Eltra via Energi Fyn Nets skrivelse af 27. novem-

ber 2000 meddelte, at Assens Sukkerfabrik efter retningslinjer fastsat af Eltra først 

kunne opnå afregning af miljøvenlig elektricitet efter nettoprincippet pr. 1. januar 

2001.  

 

19. Danisco Sugar tilmeldte Assens Sukkerfabrik til nettoordningen for prioriteret 

elektricitet ved skrivelse af 2. november 2000 til Energi Fyn Net. Danisco Sugar 

ønskede Assens Sukkerfabrik afregnet efter reglerne i § 24, stk. 3, i bekendtgørelse 

nr. 231. Tidspunktet for tilmeldingen skyldes ifølge det oplyste, at der var behov 

for mere tid til at afklare en problematik om elproduktion på sukkerfabrikken ved 

hjælp af biogas fra fabrikkens renseanlæg.  

 

20. Ifølge det oplyste havde Energi Fyn Net i begrundelsen for afslaget henvist til 

et brev fra Eltra af 17. oktober 2000 til netselskaber og forbrugsbalanceansvarlige. 

I brevet fra Eltra var der ifølge det oplyste angivet, at egenproducenter, som havde 

fremsat skriftlig anmodning om ny afregningsmodel til netselskabet inden den 6. 

oktober 2000, kunne få den nye afregningsform med virkning fra den 1. oktober 

2000.  

 

21. Danisco Sugar mener, at bekendtgørelse nr. 814 om afregningsmuligheder for 

egenproducenter af elektricitet, ikke indeholder nærmere regler om hverken til-

meldingsfrister eller særlige krav til måleforhold. Derfor havde Eltra efter Danisco 

Sugars opfattelse ikke efter bekendtgørelsen hjemmel at fastsætte frister for til-

melding til de forskellige afregningsmuligheder. Ifølge det oplyste var Danisco 

Sugar ikke orienteret om, at særlige krav til måleforhold skulle eksistere.  

 

22. Endvidere mener Danisco Sugar, at en ændring i et princip for afregning af 

miljøvenlig elektricitet ikke har konsekvenser for det materielle indhold af balan-

ceansvaret, og at konsekvenserne af at ændre princip for afregning af miljøvenlig 

elektricitet derfor er rent administrative.  
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23. Der er Danisco Sugars opfattelse, at Eltras fremgangsmåde klart er i strid med 

god forvaltningsskik, fordi Eltras regler om tilmelding ikke er blevet meddelt di-

rekte til de berørte virksomheder eller deres organisation.  

 

24. I den forbindelse anfører Danisco Sugar, at den i det nedenfor nævnte brev fra 

Eltra af 17. oktober 2000 værende tilmeldingsfrist er fastsat urimeligt kort til den 

6. oktober 2000 uden nogen saglig begrundelse for valget af netop den dato. Ifølge 

Danisco Sugar er der heller ikke praktiske forhold hos Assens Sukkerfabrik, som 

skulle berettige Eltra til at afvise afregning af sukkerfabrikken efter bekendtgørel-

se nr. 814 pr. 1. oktober 2000.  

 

25. Danisco Sugar mener, at Eltra har påført selskabet et tab på ca. 1,1 mio.kr. ved 

sin handlemåde.  

 

26. Om målerforhold på Assens Sukkerfabrik angiver Danisco Sugar, at der i 1985 

blev installeret målere på relevante målepunkter. I 1997 udskiftede det daværende 

Vestfyns Elforsyning den ene måler med en elektronisk måler med fjernaflæsning 

af hensyn til måling af en tilskudsberettiget produktion. Forud for sukkerroekam-

pagnen 2001/2002 udskiftede Energi Fyn Net alle målere med henvisning til, at 

det var et krav fra Eltra.  

 

27. Af bemærkningerne fra Energi Fyn Net og Eltra vil der blive lagt vægt på føl-

gende.  

 

28. Energi Fyn Net mener at være forpligtet til at afregne PSO-omkostninger over 

for Eltra efter de retningslinjer, som Eltra har fastsat.  

 

29. Af Eltras brev af 17. oktober 2000 til netselskaber og forbrugsbalanceansvarli-

ge fremgår for så vidt angår tidsfrister, at egenproducenter, som har fremsat skrift-

lig anmodning om ny afregningsmodel til netselskabet inden den 6. oktober 2000, 

vil kunne opnå den nye afregningsform med virkning fra den 1. oktober 2000. 

Videre fremgår, at efter den 6. oktober 2000 kan en anmodning om ny afregnings-

form alene effektueres fra den 1. i måneden. Skriftlig anmodning om ny afreg-

ningsform skal være netselskabet i hænde inden den 1. i måneden forud for den 

ønskede dato for implementeringen af en ny afregningsmodel.  

 

30. Ifølge Eltra er de nævnte tilmeldingsfrister ensrettet med reglerne for skift af 

elleverandør, fordi en egenproducents beslutning om at gå over til et andet princip 

for afregning af miljøvenlig elektricitet kræver en hensigtsmæssig administration 

af hensyn til tredjeparts håndtering af balanceafregning og måling m.v.  

 

31. Eltra oplyser, at der herskede usikkerhed om ikrafttrædelsen af de nye regler 

for egenproducenters afregning af miljøvenlig elektricitet på grund af EU-

Kommissionens manglende godkendelse efter notifikation af elforsyningslovens 

afregningsbestemmelser.  
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32. Eltra mener, at forløbet med de nye afregningsregler begyndte med en lovæn-

dring til elforsyningsloven pr. 31. maj 2000, i hvilken de nye regler for egenpro-

ducenters aftagepligt for miljøvenlig elektricitet blev vedtaget. Ifølge Eltra blev en 

bekendtgørelse om reglernes ikrafttræden den 1. oktober 2000 udsendt den 28. 

august 2000, og at Kommissionens godkendelse kom den 20. september 2000.  

 

33. Om det specifikke forløb med Assens Sukkerfabrik oplyser Eltra, at Danisco 

Sugar henvendte sig til Energi Fyn Net den 2. november 2000 med et ønske om at 

få sukkerfabrikken afregnet for miljøvenlig elektricitet efter den i bekendtgørelse 

nr. 814, nævnte § 24, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 231 om adgang til elforsynings-

nettet.  

 

34. Ifølge det oplyste udarbejdede Eltra i brev af 15. november 2000 på Energi 

Fyn Nets foranledning en beskrivelse af, hvorledes afregningen af Assens Sukker-

fabrik burde gribes an i relation til bekendtgørelsens § 24, stk. 3.  

 

35. Eltra mener i den forbindelse, at Assens Sukkerfabrik over et længerevarende 

forløb vægrede sig imod at acceptere Eltras forskriftsfastsatte generelle målekrav 

for store elproducenter med den virkning, at det resterende måleudstyr først blev 

idriftsat på sukkerfabrikken den 18. maj 2001. Eltra hæfter sig ved, at det fore-

skrevne målemæssige grundlag for at blive afregnet efter bekendtgørelse nr. 814 

således ikke var tilstede den 1. oktober 2000.  

 

36. Energi Fyn Net oplyser, at Energi Fyn Net forud for sukkerroekampagnen 

2001/20002 opsatte egne elektroniske målere for fjernaflæsning på sukkerfabrik-

ken efter det foreslåede i Eltras brev af 15. november 2000, idet sukkerfabrikken 

ønskede af blive afregnet for miljøvenlig elektricitet efter de nye regler fra 1. janu-

ar 2001. Eltra havde ifølge det oplyste derfor ønsket, at forbruget på de relevante 

målepunkter kunne måles i henhold til Eltras krav i brevet af 15. november 2000.  

 

37. Eltra mener, at det naturligvis er uheldigt, at Eltra på grund af tidsnød først var 

i stand til at informere samtlige netselskaber og forbrugsbalanceansvarlige aktører 

med brev af 17. oktober 2000 om den praktiske gennemførelse af bekendtgørelse 

nr. 814. Eltra mener, at Danisco Sugar før den 17. oktober 2000 havde mulighed 

for at indrette sig efter reglerne i bekendtgørelsen.  

 

38. Med hensyn til Danisco Sugars henvendelse af 2. november 2000 mener Eltra, 

at henvendelsen kom så sent, at Eltra ikke med rimelighed kunne medtage Assens 

Sukkerfabrik med tilbagevirkende kraft pr. 1. oktober 2000. Eltra mener med hen-

visning til den generelle varslingsfrist for egenproducenters afregning efter be-

kendtgørelse nr. 814 samt til kravet om ikkediskriminering og ligebehandling af 

alle egenproducenter, at Assens Sukkerfabrik først kunne overgå til afregning efter 

reglerne i bekendtgørelse nr. 814 pr. 1. januar 2001.  

 

39. Eltra mener endvidere, at afregningsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 814 

er et tilbud til egenproducenter med den virkning, at egenproducenter, som hen-

vender sig efter at bekendtgørelsen er trådt i kraft, ikke kan påberåbe sig at blive 

afregnet efter bekendtgørelsens bestemmelser med tilbagevirkende kraft.  



ENERGITILSYNET |  

 

Side 6/10 

40. Eltra oplyser, at Dalum Papir, BASF, Århus Olie, Novoplan, Danisco Ingredi-

ens og Danfoss havde meddelt deres ønske om overgang til afregning efter be-

kendtgørelse nr. 814 inden den 6. oktober 2000.  

 
BEGRUNDELSE 
AFGRÆNSNING AF ENERGITILSYNETS BEFØJELSER I SAGEN 

41. Der har været en betydelig skriftlig korrespondance mellem parterne inden 

sagens indbringelse for Energitilsynet. Herudover indeholder parternes anbringen-

der i sagen beskrivelser af parternes samtaler i møder, sådan som parterne hver 

især har opfattet disse samtaler. Endelig indeholder parternes anbringender udfør-

lige tekniske beskrivelser af de konkrete målerforhold på Assens Sukkerfabrik.  

 

42. Den skriftlige korrespondance mellem parterne inden sagens indbringelse for 

Energitilsynet er medtaget i sagens fremstilling i det omfang, kopi af denne korre-

spondance er fremsendt til Energitilsynet, og i det omfang det er skønnet nødven-

digt af hensyn til Energitilsynets bedømmelse af sagen. Referater fra parternes 

samtaler indgår ikke i sagsfremstillingen og er ikke blevet inddraget i Energitilsy-

nets bedømmelse af sagen. Energitilsynet er ved bilag til sagen orienteret om par-

ternes indtryk af de førte samtaler og om måleforholdene på sukkerfabrikken.  

 

43. Parternes eventuelle bevisførelse for deres forståelse af resultaterne af de 

nævnte samtaler må henvises til prøvelse ved de almindelige domstole.  

 

44. Om målerforholdene på Assens Sukkerfabrik før Energi Fyn Nets opsættelse 

af målere til idriftsættelse den 18. maj 2001 har være tilstrækkelige for at sikre 

korrekt måling af elstrømme ved overgang til afregning efter de med bekendtgø-

relse nr. 814 indsatte regler i § 24 i bekendtgørelse nr. 231, forudsætter efter Ener-

gitilsynets opfattelse ligeledes en bevismæssig bedømmelse.  

 

45. I Energitilsynets bedømmelse af sagen er det imidlertid tilstrækkeligt for tilsy-

net at konstatere, at Eltra - uanset om sukkerfabrikkens målerforhold var bragt i 

orden eller ej - gav Assens Sukkerfabrik adgang til afregning af miljøvenlig elek-

tricitet efter de nye regler pr. 1. januar 2001.  

 

46. De påklagede tilmeldingsfrister er ifølge Eltra ikke anmeldt til Energitilsynets 

register. Selv om tilmeldingsfristerne ikke er anmeldt, påhviler det Energitilsynet 

at træffe afgørelse i sagen på baggrund af de bestemmelser og anbringender, som 

Energitilsynet har beføjelse til at tage stilling til.  

 

47. I henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Ener-

gitilsynets opgaver, kan Energitilsynet behandle og afgøre sager vedrørende priser 

og betingelser på el-, gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke 

efter elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven er henlagt til anden myndig-

hed.  

 

48. Energitilsynet har efter elforsyningslovens § 77, stk. 1, beføjelse til at give 

pålæg om ændring af priser og betingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og 

leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i loven.  
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49. Efter elforsyningslovens § 28, stk. 1, skal den systemansvarlige virksomhed i 

samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offent-

lige forpligtelser, jf. § 9, opfyldes. Endvidere skal den systemansvarlige virksom-

hed efter § 28, stk. 3 nr. 11, opgøre og gennemføre den nødvendige afregning og 

opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. § 9. Efter § 9, 

stk. 1, skal offentlige forpligtelser som nævnt i § 9, stk. 1, afholdes af alle elfor-

brugere inden for et sammenhængende elforsyningssystem.  

 

50. Priser og betingelser for den miljøvenlige elektricitet er anmeldelsespligtige til 

Energitilsynet efter elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, og er omfattet af Energi-

tilsynets beføjelser i § 77, stk. 1.  

 

51. Det gælder iøvrigt, at de nærmere regler for egenproducenters afregning af 

miljøvenlig elektricitet og de nærmere regler for systemansvarets forskriftsmæssi-

ge opgaver ikke eksisterede på tidspunktet for ikraftrædelsen af bekendtgørelse nr. 

814.  

 

52. For så vidt angår afregningen af miljøvenlig elektricitet skal de systemansvar-

lige virksomheder i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomhe-

der sikre efter elforsyningsloven, at forbrugere omfattet af bekendtgørelse nr. 759 

af 24. august 2001 om afregningsmuligheder for egenproducenter af elektricitet, 

opfylder deres aftagepligt for miljøvenlig elektricitet som fastsat i bekendtgørel-

sen.  

 

53. For så vidt angår systemansvarets forskriftsmæssige opgaver har Eltra med 

hensyn til regler for skift af elleverandør refereret til dele af det forskriftsmæssige 

grundlag for elmarkedet, som Eltra ifølge elforsyningsloven har det overordnede 

ansvar for at udarbejde for vestdanmarks vedkommende.  

 

54. De nærmere regler om forskrifter findes i bekendtgørelse nr. 444 af 11. juni 

2002 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet m.v. 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at forskrifter skal anmeldes til Energistyrelsen, og 

at klage over forskrifter kan indbringes for Energistyrelsen inden for 4 uger efter, 

at forskrifterne er gjort tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kol-

lektive elforsyningsnet.  

 

55. Energitilsynet kan efter § 77, stk. 1, bedømme de af systemansvaret efter elfor-

syningslovens bestemmelser udarbejdede retningslinjer og forskrifter m.v., for så 

vidt disse retningslinjer og forskrifter m.v. vedrører priser og leveringsbetingelser, 

og for så vidt kompetencen ikke efter loven er henlagt til anden myndighed. 

 
LOVGRUNDLAGET OM AFTAGEPLIGT FOR MILJØVENLIG ELEKTRICITET 

56. Elforsyningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at enhver elforbruger her i landet 

skal aftage en forholdsmæssig andel af den elektricitet, som netvirksomhederne og 

de systemansvarlige virksomheder i henhold til lovens kapitel 9 eller regler eller 

afgørelser i medfør af loven er forpligtet til at aftage. For elektriciteten betales den 

pris, der følger af loven eller bestemmelser fastsat efter loven.  
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57. Elforsyningslovens § 9 bestemmer, at omkostninger til offentlige forpligtelser 

som nævnt i § 9, stk. 1, skal afholdes af alle elforbrugere inden for et sammen-

hængende elforsyningssystem. § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, omfatter de systemansvarlige 

virksomheders og netvirksomhedernes opgaver i forbindelse med formidling og 

afregning af miljøvenlig elektricitet.  

 

58. Lov nr. 448 af 31. maj 2000 om ændring af lov om elforsyning indsatte som ny 

bestemmelse § 8 a.  

 

59. § 8 a, stk. 3, bestemmer, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte reg-

ler om, at elforbrugere, der helt eller delvis selv producerer den elektricitet, som de 

forbruger, under nærmere angivne betingelser kun har pligt til at aftage miljøven-

lig elektricitet som nævnt i § 8, stk. 1, i forhold til det elforbrug, som aftages gen-

nem det kollektive elforsyningsnet.  

 

60. § 8 a, stk. 4, bestemmer, at økonomi- og erhvervsministeren endvidere kan 

fastsætte regler om, at elforbrugere, der producerer kraftvarme på naturgas eller 

andre miljøvenlige brændsler, såfremt de lader deres forpligtelse til at aftage mil-

jøvenlig elektricitet beregne i forhold til deres totale elforbrug, kan modregne den 

del af deres elproduktion, som de selv forbruger, i aftagepligten.  

 

61. § 8 a, stk. 5, bestemmer, at det ved fastsættelse af regler efter stk. 3 kan be-

stemmes, at reglerne kun gælder for nærmere angivne anlæg eller brændsler, lige-

som det kan bestemmes, at reglerne kun gælder for anlæg, som var i drift den 12. 

april 2000.  

 

62. § 8 a, stk. 6, bestemmer, at producenter, hvis aftagepligt for miljøvenlig elek-

tricitet beregnes efter regler fastsat efter stk. 3, ikke kan opnå den efter § 58 fast-

satte afregningspris for elektricitet, som producenten ønsker at afhænde.  

 

63. I § 8 a, stk. 7, er bestemt, at en elproducent, hvis aftagepligt for miljøvenlig 

elektricitet beregnes efter stk. 4, som ønsker at afhænde en del af sin elproduktion, 

kun kan opnå den i § 58 fastsatte afregningspris for den del af produktionen, der 

overstiger producentens totale forbrug af elektricitet.  

 

64. Ikrafttrædelsen af lov nr. 448 trak ud på grund af notifikationsproceduren for 

EU-Kommissionen. Derfor blev der ved Miljø- og Energiministeriets bekendtgø-

relse nr. 814 af 28. august 2000 indsat tilsvarende regler i nye stk. 3,4 og 5 i § 24 i 

bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v.  

 

65. EU-Kommissionen godkendte den 20. september 2000 en række statsstøttefor-

anstaltninger i tilknytning til elreformen, herunder overgangsordningerne for alle 

eksisterende VE-anlæg i form af faste afregningspriser og pristillæg i en periode 

på op til 10 år.  

 

66. Efterfølgende trådte lov nr. 448 i kraft den 1. november 2000 ved bekendtgø-

relse nr. 948 af 19. oktober 2000. 
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67. Med ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 814 den 1. oktober 2000 fik egen-

producenter adgang til at få opgjort aftagepligten for miljøvenlig elektricitet på 

anden måde end den fastsatte i § 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231.  

68. Det fremgår af de med bekendtgørelse nr. 814 indsatte stk. 3 og 4 i § 24 i be-

kendtgørelse nr. 231, at egenproducenter kan vælge at lade deres aftagepligt be-

regne på de i stk. 3 og 4 nævnte måder. Stk. 3 og 4 i § 24 indeholder således ikke 

et påbud.  

 

69. Det må derfor anses for at have været Eltras opgave efter elforsyningslovens § 

28, stk. 1 og stk. 3, nr. 11, i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirk-

somheder at fastsætte de nødvendige regler for tidsfrister for tilmelding m.v. for 

omfattede egenproducenters eventuelle overgang fra afregning af miljøvenlig elek-

tricitet efter § 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 231, til afregning af miljøvenlig elek-

tricitet efter § 24, stk. 3 eller 4, som indsat ved bekendtgørelse nr. 814.  

 

70. Efter elforsyningslovens § 28, stk. 2, må den systemansvarlige virksomhed 

ikke forskelsbehandle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begun-

stige egne selskaber. Af lovbemærkningerne fremgår, at forbudet mod forskelsbe-

handling skal sikre en ligelig, objektiv og ikkediskriminerende behandling af bru-

gere og virksomheder og hindre krydssubsidiering til fordel for bestemte forbruge-

re eller den systemansvarlige virksomheds ejere.  

 

71. Ifølge Bent Ole Gram Mortensens kommentarer til elforsyningsloven er § 28, 

stk. 2, en konkurrencemæssig bestemmelse, der skal fortolkes i forhold til ønsket 

om at skabe lige konkurrencevilkår og at undgå krydssubsidiering til fordel for 

bestemte brugere.  

 

72. Den omstændighed, at de nye regler for egenproducenters afregning af miljø-

venlig elektricitet var et tilbud og ikke et påbud til egenproducenter må derfor på 

den ene side rimeliggøre, at Eltra i det foreliggende tilfælde valgte at informere de 

virksomheder, som efter loven var forpligtet til at medvirke til reglernes gennem-

førelse. Det var efter Eltras opfattelse netvirksomhederne og de forbrugsbalance-

ansvarlige, som i brev af 17. oktober 2000 modtog Eltras regler for den praktiske 

gennemførelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 814.  

 

73. Egenproducenter, herunder Assens Sukkerfabrik, der ud fra individuelle for-

hold måtte have interesse i at vælge de nye regler for afregning af miljøvenlig 

elektricitet fra reglernes ikrafttrædelsestidspunkt, måtte på den anden side træffe 

beslutning om valg af fremtidig afregningsform for miljøvenlig elektricitet under 

stor usikkerhed om forholdene vedrørende de nye regler for egenproducenters 

afregning for miljøvenlig elektricitet op til den 1. oktober 2000.  

 

74. Usikkerheden disse forhold forstærkedes af Eltras sene meddelelse i brevet af 

17. oktober 2000 om tilmeldingsfrister m.v. til de nye afregningsregler, ikke 

mindst for Assens Sukkerfabriks vedkommende, som samtidig skulle finde en 

løsning på et problem med den biogasbaserede elproduktion på sukkerfabrikken.  
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75. Forholdene taget i betragtning er der er ingen grund til at anfægte, at Danisco 

Sugar havde en begrundet formodning om at kunne få Assens Sukkerfabrik under-

lagt de nye afregningsregler for miljøvenlig elektricitet fra den 1. oktober 2000, 

selv om anmodningen først kom ved Danisco Sugars brev af 2. november 2000.  

 

76. Eltras afvisning skete ved meddelelsen til Danisco Sugar af 27. november 

2000 om, at sukkerfabrikken først kunne blive afregnet efter de nye regler pr. 1. 

januar 2001 med henvisning til forskriftsmæssige regler for skift af elleverandør.  

 

77. Eltra har argumenteret for, at den fastsatte tilmeldingsfrist skete af hensyn til 

tredjeparts mulighed for at håndtere balanceafregning og målerforhold m.v., hvor-

for tilmeldingsfristen blev ensrettet reglerne for skift af elleverandør i henhold til 

de af Eltra udarbejdede forskrifter.  

 

78. Dette indebar ifølge Eltra, at skift til de nye afregningsregler for miljøvenlig 

elektricitet kun kunne ske den 1. i en måned, og at egenproducentens meddelelse 

skulle være netvirksomheden i hænde senest en måned forud for det månedsskift, 

hvorfra egenproducenten ønskede at skifte afregningsprincip.  

 

79. Afvisningen må vurderes som værende baseret på et tvivlsomt grundlag, idet 

lov nr. 448 trådte i kraft den 1. november 2000 ved bekendtgørelse nr. 948 af 19. 

oktober 2000. I det mindste måtte der for Assens Sukkerfabriks vedkommende 

have været gældende samme tidsfrister i november måned for tilmelding til regler-

ne i lov nr. 448, som var gældende i oktober måned for tilmelding til tilsvarende 

regler i bekendtgørelse nr. 814. 


