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RESUMÉ 
1. Det nordjyske elforsyningsselskab Dania Elforsyning har ved revisoren, telefo-

nisk forespurgt om mulighederne for at foretage en prisdifferentiering af to forsy-

ningsområder, specielt ved en fusion.  

 

2. Dania Elforsyning har et meget gammelt net og forbrugerne kan af denne grund 

forvente at skulle betale en højere nettarif end de omkringliggende netområder, 

pga. de kommende års øgede nyinvesteringer i nettet.  

 

3. Dania Elforsyning var på daværende tidspunkt i kontakt med flere netselskaber, 

for at undersøge muligheden for en fusion.  

 

4. Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete fusionsaftaler, men Dania Elfor-

syning ønsker alligevel en klarlæggelse af Energitilsynets holdning til prisdifferen-

tiering, som selskabet kan bruge i kommende forhandlinger om fusion.  

 

5. Der er i elforsyningslovens §69, stk. 1 fastsat, hvilke omkostninger som elfor-

syningsselskaberne må indregne i elpriserne.  

 

6. Endvidere gælder det, at de fastsatte tariffer skal være i overensstemmelse med 

netselskabernes indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, og med prin-

cippet i elforsyningslovens § 73 om at prisfastsættelsen skal ske efter rimelige, 

objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de 

enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

7. Energitilsynet vurderer umiddelbart, at der ikke er noget i elforsyningsloven, 

som taler imod en prisdifferentiering af forskellige købergrupper.  

 

8. Prisdifferentiering i forbindelse med en fusion bør ske indenfor en begrænset 

årrække og der skal ligge en konkret vurdering til grund for differentieringen.  

 

9. De involverede fusionsparter skal overfor Energitilsynet kunne redegør for de 

økonomiske og tekniske forskelle mellem fusionsparternes forsyningsområder, 

hvorefter Energitilsynet vil foretage en konkret vurdering af prisdifferentieringen i 

forbindelse med fusionen.  
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AFGØRELSE 
10. Det meddeles netselskabet Dania Elforsyning: 

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

bergrupper skal være i overensstemmelse med netselskabernes ind-

tægtrammer, jf. elforsyningslovens §70, stk.1, samt at prisdifferentie-

ring over for forskellige købergrupper ikke strider imod princippet i 

elforsyningslovens §73, såfremt der er bagvedliggende omkostnings-

forskelle, der kan begrunde prisdifferentieringen.  

 at prisdifferentieringen i forbindelse med en fusion maksimalt kan gi-

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

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

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

hænge af en konkret vurdering af Energitilsynet.  

 

SAGSFREMSTILLING 
11. I juni 2000 klagede F.L. Smidth & Co. A/S over Dania Industri K/S. Dania 

Industri K/S indkøbte el og solgte det videre til bl.a. F.L. Smidth med et pristillæg 

for videresalget.  

 

12. I denne forbindelse gjorde Energitilsynet Dania Industri K/S opmærksomme 

på at selskabet i medfør at elforsyningslovens § 5 var et netselskab og derfor un-

derlagt indtægtsrammeregulering.  

 

13. Dania Industri K/S har søgt Energistyrelsen om forsyningspligt- og netbevil-

ling d. 26. marts 2000 til Falslev by og 10 navngivne adresser. Energistyrelsen har 

endnu ikke behandlet ansøgningerne.  

 

14. Dania Industri K/S, nu Dania Elforsyning, har aldrig anmeldt priser eller leve-

ringsbetingelser til Energitilsynet. D. 5. oktober 2000 blev der fremsendt skemaer, 

samt bekendtgørelsen om indtægtsrammeregulering mv. til Dania Elforsyning.  

 

15. F.L. Smidth har i forbindelse med deres klage oplyst følgende salgspriser fra 

Dania Elforsyning: 

 Dania's salgspris Dania's købspris* Pristillæg 

Lavlast 38,70 31,71 6,99 

Højlast 51,00 42,76 8,24 

Spidslast 58,10 48,95 9,15 

*) ELRO's afregningspris  

 

16. Forbrugerne hos Dania Elforsyning er fordelt på B og C-niveau, fordelt på ca. 

40-50 husholdninger og en gruppe af mellemstore virksomheder. Dania Elforsy-

ning indkøber ca. 2.200.000 kWh om året og videresælger det til deres forbrugere.  

 

17. Energitilsynet rettede henvendelse til Dania Industri K/S for at få de ønskede 

oplysninger vedrørende netaktiver mv. De er på nuværende tidspunkt ikke Energi-

tilsynet i hænde.  

18. I slutningen af januar 2001 orienterede Dania Elforsyning Energitilsynet om, at 

de var i gang med at opgøre netaktiverne og omkostningerne til indtægtsrammere-

guleringen. De ville blive fremsendt i starten af april 2001.  
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19. I forbindelse med en gennemgang af deres net var det blevet klart for Dania 

Elforsyning, at nettet skulle total udskiftes og selskabet var derfor interesseret i at 

høre om indtægtsrammen kunne øges med udgifterne til en nyrenovering af nettet.  

 

20. Ved en telefonisk kontakt med Dania Elforsynings revisor oplyste revisoren, at 

Dania Elforsyning mere konkret var interesseret i at høre om mulighederne for at 

foretage en prisdifferentiering mellem to forsyningsområder, specielt i forbindelse 

med en fusion.  

 

21. Dania Elforsyning havde været i kontakt med flere netselskaber, for at under-

søge muligheden for en fusion, men en umiddelbar interesseret part trak sig inden 

forespørgslen kom for Energitilsynet.  

 

22. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke konkrete fusionsaftaler, men Dania 

Elforsyning ønsker alligevel en klarlæggelse af Energitilsynets holdning til prisdif-

ferentiering, som selskabet evt. kan bruge i kommende fusionsforhandlinger.  

 

23. Dania Elforsynings anlæg er fuldt afskrevet på nuværende tidspunkt og restle-

vetiden på anlægget vurderes til at være lig 0-3 år.  

 

24. Der foreligger fra Elro et tilbud om nyrenovering af nettet på 1.479.690 kr. i 

1996, svarende til en dagspris på ca. 1.7 mio. kr.  

 

25. Dania Elforsyning vurderer renoveringen til at koste elforbrugerne ekstra ca. 

6,0 øre pr. kWh i de næste 40 år, svarende til at der optages et 40-årigt lån på 1.7 

mio. kr. til en rente på 7,5%.  
 
TIDLIGERE PRAKSIS 

26. I 1998 henvendte NESA sig til det tidligere Elprisudvalg i forbindelse med 

NESA's overtagelse af elselskabet EFFO's aktiviteter. Forslaget til overtagelsen 

indebar, at EFFO's elforsyningsaktiviteter blev videreført af NESA, som et nyt 

distrikt hos NESA.  

 

27. Elprisudvalget blev bedt om at tage stilling til overtagelsen på Elprisudvalgets 

møde d. 8. juni 1998.  

 

28. I afgørelsen præciseres det, at en forudsætning for godkendelse af overtagel-

sen, er at den opskrivning af EFFO's elprismæssige værdi som sammenlægningen 

medfører enten tilbagebetales til forbrugerne som et engangsbeløb eller sker ved 

en nedsættelse af elprisen overfor EFFO's kunder.  

 

29. Den elprismæssige værdi, som NESA skulle betale for EFFO, består af den 

nedskrevne værdi af EFFO's net pr. 31. december 1997, herudover en værdiregule-

ring, en merbetaling for en større grad af kabellægning og en fremtidssikring.  

 

30. Elprisudvalgets sekretariat har i forbindelse med en forespørgsel fra Nordjysk 

Elhandel i december 1999 ang. prisdifferentiering af monopolkunder accepteret en 

differentieret tarifering af elprisen.  
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31. Konkurrenceankenævnet har ligeledes i en afgørelse af 11. februar 1997, ved-

rørende Ulsted Elforening, stadfæstet Elprisudvalgets afgørelse af 25. april 1996 

om prisdifferentiering.  

 

32. Elprisudvalget afgjorde at de ikke fandt grundlag for at rejse kritik overfor den 

måde hvorpå ESV tariferede sine priser til en købergruppe bestående af transfor-

merforeninger.  

 

33. Elprisudvalget udtalte at en tarif ikke må være urimelig eller kunne antages at 

medføre en i samfundsøkonomisk henseende uøkonomisk anvendelse af energi. 

Udvalget accepterede i almindelighed en betydelig grad af frihed for elselskaberne 

vedrørende tariferingsformen, når blot dette ikke kommer i strid med reglerne om 

dækning for nødvendige omkostninger og effektivitet i systemet.  

 

34. Ved bedømmelsen af, om en given tarif var urimelig, har udvalget generelt lagt 

stor vægt på, om tariferingen var kostægte. Tariferingen skulle afspejle de om-

kostninger som for elforsyningen har i forbindelse med at levere el til en bestemt 

gruppe af forbrugere.  

 

BEGRUNDELSE 
35. Dania Elforsyning vil ved en fusion muligvis skulle foretage en merbetaling til 

fusionsparten, pga. eventuelle væsentlige forskelle som der vil kunne være i nette-

nes tilstand. De antages ikke at have vedligeholdt deres anlæg, som en eventuel 

fusionspart har. Derfor er der et behov for massive anlægsinvesteringer, for at få 

Dania Elforsynings anlæg op på samme kvalitetsniveau, som en eventuel fusions-

parts net må forventes at have.  

 

36. Denne udgift vil Dania Elforsyning gerne kunne indregne i elprisen hos Dania 

Elforsynings nuværende forbrugere i tilfældet af en fusion, hvorved der vil ske en 

prisdifferentiering mellem Dania Elforsynings nuværende forbrugere og fusions-

partens forbrugere. Det antages fra Dania Elforsynings side at fusionsparten er et 

elforsyningsselskab med et bedre net end Dania Elforsyning.  

 

37. Der er en tidligere praksis i det tidligere Elprisudvalg vedrørende tidsmæssig 

geografisk prisdifferentiering i forbindelse med fusion af flere elforsyninger, hvor 

den ene part retmæssigt skal bringes op på samme standard som den anden part.  

 

38. Under den tidligere elforsyningslov har praksis ved en fusion været at en pris-

differentiering af en varighed på 3 år, når der var væsentlig økonomisk forskel 

mellem fusionsparter, ikke var urimelig. I enkelte tilfælde har udvalget accepteret 

en 5 års periode. På varmesiden har man i enkelte tilfælde godkendt en 10 års pe-

riode.  

 

39. For at prisdifferentieringen vedkommer de rette forbrugere, dvs. påvirker pri-

sen hos de forbrugere, som har draget fordel eller haft ulempe af en gældende el-

pris, skal prisdifferentieringen ikke strække sig over for mange år.  
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40. Der er specielt to hensyn, der skal tages:  

1. Prisdifferentiering skal ske hos den samme gruppe af forbrugere, som har 

haft fordelene/ulemperne ved den gældende elpris.  

2. Prisdifferentieringen må ikke forårsage markante prisændringer. En even-

tuel prisstigning skal udjævnes over tid, således at forbrugerne ikke ram-

mes økonomisk uforholdsvis hårdt.  

 

41. Jf. Danmarks Statistik bor en forbruger 18 år i samme kommune. For at pris-

differentieringen skal kunne udjævne forskellene i elprisen over en årrække, skal 

man betragte hele perioden, som forbrugeren bor i forsyningsområdet.  

 

42. Forsyningsområdet kan ændres ved flytning indenfor kommunen, men det er 

dog sjældent tilfældet. Der er 275 kommuner i Danmark og 150 netselskaber. Der-

for vurderes det, at en forbruger gennemsnitlig bor ca. 20 år i samme forsynings-

område.  

 

43. Forbrugerne skal betale for de omkostninger, som nettet forårsager, i den peri-

ode de bor i forsyningsområdet. Derfor bør prisdifferentiering foregå i halvdelen 

af denne periode, hvorved man får udlignet prisforskellene over tiden, og forbru-

geren kommer derved til at betale de faktiske omkostninger.  

 

44. Prisreguleringen må derfor skulle ske i maksimalt halvdelen af perioden, dvs. 

ca. 10 år, for at prisforhøjelsen/nedsættelsen reelt er modsvaret af tidligere prisers 

lave/høje niveau.  

 

45. Såfremt elforsyningsselskabet har en særlig begrundelse derfor, kan man over-

veje om perioden skal udvides. Det kan tænkes at de økonomiske forskelle er så 

store, at det vil være uhensigtsmæssigt, at fordele det ud på 10 år. Der er dog kun 

få tilfælde på varmesiden, hvor Energitilsynet har godkendt at prisdifferentierin-

gen kan ske over en periode af en varighed på 10 år.  

 

46. Det kan ligeledes diskuteres om det er ønskeligt at prisdifferentieringen sker 

over en kortere periode, end de vurderede 10 år. Det kunne være hensigtsmæssigt, 

at perioden var så kort, som overhovedet muligt, for derved hurtigere at få udlignet 

de økonomiske forskelle mellem de to fusionsparter. Størstedelen af de godkendte 

perioder, hvor der sker en prisdifferentiering, ligger omkring de 3 - 5 år  

 

47. Hvor meget priserne kan ændres i denne periode afhænger af nettets tilstand og 

forskellene på de to forsyningsområders økonomi. Det er ikke meningen at prisdif-

ferentieringen skal give mulighed for en total renovering af et forsyningsselskabs 

net inden der fusioners med et andet forsyningsselskab. Formålet er at få de to 

forsyningsselskaber på samme niveau, økonomisk såvel som teknisk.  

 

48. I forbindelse med tilbageføring af overdækning til forbrugerne, har Energitil-

synet fundet, at det ikke var urimeligt at nedsætte priserne med minimum 10% 

over en årrække på maksimalt 4 år.  
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49. I Dania Elforsynings tilfælde vil en forhøjelse af priserne på 6 øre/kWh betyde 

en prisstigning på hhv. 15,5%, 11,8% og 10,3% for lavlast, højlast og spidslast. 

Det vil betyde, at Dania Elforsyning vil have mulighed for at få 1.188.000 kr. i 

løbet af 9 år til renovering af nettet.  

 

50. Da Dania Elforsyning ikke skal føre sit net op på niveau med et nyt, men på 

niveau med en fusionsparts netniveau, virker det ikke urimeligt. Det afhænger dog 

af fusionspartens net. Dania Elforsyning skal muligvis ikke renovere sit net for 1,2 

mio. kr., men kun for 660.000 kr., hvorefter prisdifferentieringen vil ske i 5 år ved 

et tillæg på 6 øre/kWh.  

 

51. Dania Elforsyning vil ved en total renovering af nettet, få niveauet for nettet op 

på niveau med et næsten nyt net. En fusionspart vil antages at eje et net som ikke 

er total renoveret og det må derfor anses for at være urimeligt, at Dania Elforsy-

nings forbrugere skal betale for hele renoveringen.  

 

52. Der er i elforsyningslovens § 69, stk. 1 fastsat, hvilke omkostninger elforsy-

ningsselskaberne må indregne i elpriserne. Endvidere gælder det, at de fastsatte 

tariffer skal være i overensstemmelse med selskabernes indtægtsrammer, jf. elfor-

syningslovens § 70, stk. 1, og med princippet i elforsyningslovens § 73 om at pris-

fastsættelsen skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i 

forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

53. Elforsyningsloven giver en ramme, hvor det enkelte selskab frit kan vælge sin 

tarifering indenfor. Generelt er det opfattelsen, at de forskellige købergruppers 

samlede betaling for el så vidt muligt bør svare til den pågældende gruppes andel 

af elforsyningens omkostninger.  

 

54. Ved en prisdifferentiering sørges der netop for at en købergruppe betaler for 

den pågældende gruppes andel af elforsyningens omkostninger og dermed at tari-

feringen er kostægte.  

 

55. Pga. Dania Elforsynings meget gamle net vil der ved en sammenlægning med 

et andet forsyningsområde være væsentlige forskelle i nettenes tilstand.  

 

56. Den omkostning som er forbundet med at få Dania Elforsynings net op på 

samme standard som det andet forsyningsområdes net bør ikke indvirke på elpri-

sen til det andet elforsyningsområdes forbrugere. Det vil være i modstrid med 

princippet om at elprisen skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskrimi-

nerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte købergrupper give 

anledning til.  

 

57. En prisdifferentiering på forskellige købergrupper er endvidere ikke i konflikt 

med indtægtsrammereguleringen. Indtægtsrammereguleringen har ikke direkte 

krav til priserne, men giver et loft for de indtægter elforsyningen må hente hos sine 

forbrugere. Såfremt elforsyningen overholder dette loft, må elforsyningens priser 

følge bestemmelserne i elforsyningslovens § 69, stk.1 og princippet i elforsynings-

lovens § 73. 

 


