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RESUMÉ 
1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen af priser for net- og transmissionsvirk-

somhedernes ydelser efter elforsyningslovens § 70, og prisfastsættelsen af de kol-

lektive elforsyningsvirksomheders ydelser efter lovens § 73. Energitilsynets 

hjemmel til at skride ind over for kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser er 

i denne sag vurderet at være elforsyningslovens § 77, stk. 1.  

 

2. En kollektiv elforsyningsvirksomhed er i henhold til elforsyningslovens § 5 en 

offentlig eller privat ejet virksomhed med bevilling, som på offentligt regulerede 

vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, forsyningsplig-

tig eller systemansvarlig virksomhed.  

 

3. I elforsyningslovens § 70, stk. 1, er bestemt, at priser for net- og transmissions-

virksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i § 70, stk. 2, 

nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 

lovens § 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden.  

 

4. I elforsyningslovens § 69 er bestemt hvilke omkostninger de kollektive elforsy-

ningsvirksomheders priser for deres ydelser fastsættes under hensyntagen til. Det 

er omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, 

vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af 

kapital.  

 

5. Elforsyningslovens § 73 bestemmer, at de kollektive elforsyningsvirksomheder 

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

ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køber-

kategorier giver anledning til.  

 

6. I elforsyningslovens § 77, stk. 1, er bestemt, at hvis Energitilsynet finder, at 

priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i 

elforsyningsloven, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser.  
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7. Tarm Elektricitetsværk A.m.b.a. er geografisk beliggende i Vest Energi's forsy-

ningsområde. Vest Energi er som leverandør af netydelser til Tarm Elektricitets-

værk underlagt elforsyningslovens bestemmelser for kollektive elforsyningsvirk-

somheder. Tarm Elektricitetsværk er til orientering ligeledes en kollektiv elforsy-

ningsvirksomhed. 

  

8. Med brev af 1. marts 2000 klagede Tarm Elektricitetsværk A.m.b.a., som køber 

af netydelser fra Vest Energi, til Energitilsynet over de af Vest Energi pr. 1. okto-

ber 1999 udmeldte nettariffer overfor værket. Tarm Elektricitetsværk havde pr. 

denne dato skiftet leverandør af energi, og var derfor kun netkunde hos Vest Ener-

gi.  

 

9. Med hensyn til tarifering af elpriser følger af almindeligt anerkendte tariferings-

principper, at elforbrugeren, bortset fra faste betalinger, i almindelighed betaler 

efter faktisk forbrug til den tarif, som svarer til det niveau forbrugeren er tilsluttet.  

10. Imidlertid havde Tarm Elektricitetsværk adgang til at aftage elektricitet fra to 

forskellige tarifniveauer hos Vest Energi. Af værkets i alt seks forbindelser til Vest 

Energi's net var fire forbindelser tilsluttet på Vest Energi's såkaldte A-niveau (til-

sluttet i 60/10 kV-stationer), mens de to sidste forbindelser var tilsluttet på såkaldt 

B1-niveau (tilsluttet på en 10 kV- forbindelse mellem to 60/10 kV-stationer).  

11. Af Vest Energi's tariffer fremgik, at gennemsnitsprisen på Vest Energi's B1-

niveau pr. 1. oktober 1999 var omkring 3 øre/kWh højere end gennemsnitsprisen 

på Vest Energi's A-niveau.  

 

12. Tarm Elektricitetsværk havde oplyst, at værket frem til 1. oktober 1999 købte 

elektriciteten til én tarif, A-tarif, selvom værket også anvendte de to forbindelser 

på B1-niveau.  

 

13. Pr. 1. oktober 1999 modtog Tarm Elektricitetsværk en ny nettarif fra Vest 

Energi. Denne tarif var vægtet sammen af Vest Energi's nettariffer på A- og B1-

niveau. Som vægte havde Vest Energi anvendt det historiske forbrug hos Tarm 

Elektricitetsværk på de to tarifniveauer. Den vægtede tarif indebar, at Tarm Elek-

tricitetsværk, ligesom før 1. oktober 1999, købte netydelserne til én tarif for alt 

forbrug. Men som følge af vægtningen af A- og B1-tariffen hos Vest Energi lå 

prisen for Tarm Elektricitetsværk nu imellem den "rene" pris på A- og B1-niveau.  

14. Med virkning fra 1. januar 2000 havde Vest Energi foretaget en justering af 

den vægtede tarif. Nu var A- og B1-tariffen vægtet sammen til én tarif i forhold til 

antallet af Tarm Elektricitetsværks forbindelser til Vest Energi's net på hvert af de 

to tarifniveauer.  

 

15. Vest Energi havde anført, at baggrunden for indførelsen af det nye princip pr. 

1. oktober 1999 og justeringen af princippet pr. 1. januar 2000 var at forhindre, at 

Tarm Elektricitetsværk unddrog sig omkostninger på B1-niveau. Vest Energi men-

te, at såfremt det var muligt for Tarm Elektricitetsværk at gøre dette, ville Vest 

Energi stille vederlagsfri reserve til rådighed for værket.  
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16. I sagen havde Vest Energi nævnt, at det naturligvis ville være muligt at bereg-

ne andre former for prissætning af "reserveforsyning", eksempelvis ved en kombi-

neret abonnements- og energibetaling - i betydningen en kombineret abonne-

mentsbetaling og betaling for netydelser. "Reserveforsyningen" var de to forbin-

delser på B1-niveau og havde således ikke noget med en kraftreserve at gøre.  

 

17. Måden, som Tarm Elektricitetsværk blev afregnet på før 1. oktober 1999 kun-

ne ikke være rimelig, idet værket kun betalte A-tarif for det forbrug, som værket 

aftog på B1-niveau.  

 

18. Den vægtede nettarif pr. 1. oktober 1999 samt justeringen af tariffen pr. 1. 

januar 2000 kan heller ikke være rimelig, fordi denne tarif medfører, at Tarm Elek-

tricitetsværk ikke betaler efter faktisk forbrug på A- og B1-niveau.  

 

19. Ses der på de konkrete aktuelle forhold i sagen - at Tarm Elektricitetsværk er 

tilsluttet Vest Energi's net på A- og B1-niveau - synes en kombineret abonne-

mentsbetaling og betaling for netydelser prismæssigt at tage højde for, at der er 

mulighed for Tarm Elektricitetsværk at bruge de to forbindelser på B1-niveau som 

"reserve". Denne tarifløsning vil dog indebære, at Tarm Elektricitetsværk ikke 

fuldt ud betaler efter faktisk forbrug.  

 

20. Tarm Elektricitetsværk søgte med klagen at få belyst, dels om størrelsen af de 

udmeldte tariffer var rimelige, dels at få afklaret om det var muligt for værket at 

forlange elektriciteten afregnet efter faktisk forbrug.  

 

BESLUTNING 
21. Det meddeles Tarm Elektricitetsværk og Vest Energi,  

 at Energitilsynet finder i medfør af elforsyningslovens § 70, stk. 1, at det 

omkostningsmæssige grundlag for Vest Energi's tarifering på det forelig-

gende grundlag må anses for at være i overensstemmelse med indtægts-

rammen for Vest Energi,  

 at Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 finder, at Vest Ener-

gi's tarifering af Tarm Elektricitetsværk skal tilrettelægges på en sådan 

måde, at nettariffen overfor Tarm Elektricitetsværk afspejler det faktiske 

forbrug hos Tarm Elektricitetsværk med en eventuel rådighedsbetaling, så-

fremt denne rådighedsbetaling medvirker til, at Vest Energi får dækning 

for omkostninger, som Tarm Elektricitetsværk skal bære.  

 

SAGSFREMSTILLING 
22. Med breve af 1. og 22. marts 2000 til Energitilsynet klagede Tarm Elektrici-

tetsværk A.m.b.a over de af Vest Energi pr. 1. oktober 1999 udmeldte nettariffer 

overfor værket.  

 

23. Tarm Elektricitetsværk begrundede klagen med, at nettariffen, efter værkets 

mening, var beregnet på et forkert grundlag.  
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24. Tarm Elektricitetsværk havde oplyst, at fire af de i alt seks forbindelser til Vest 

Energi's net var koblet til to 60/10 kV-stationer (A-niveau), og de resterende to 

forbindelser var koblet på en 10 kV-forbindelse mellem to 60/10 kV-stationer (B1-

niveau). Alle seks forbindelser var, ifølge det oplyste, forsynet med afregningsmå-

lere.  

 

25. Vest Energi's nettarif overfor Tarm Elektricitetsværk var pr. 1. oktober 1999 

beregnet som en vægtning mellem Vest Energi's nettarif på A-niveau og selskabets 

nettarif på B1-niveau i forhold til det historiske forbrug hos Tarm Elektricitets-

værk på de to niveauer. Det historiske forbrug hos Tarm Elektricitetsværk var 

fordelt med 63,2 pct. på A-niveau og 36,8 pct. på B1-niveau.  

 

26. Det var oplyst, at priserne var inkl. overliggende net, det vil sige niveauerne 60 

kV, 150 kV og 400 kV, men ekskl. Eltra's systemtarif, der var forudsat afregnet 

direkte mellem Tarm Elektricitetsværk og Eltra.  

 

27. Værket modtog en ny nettarif fra Vest Energi den 2. februar 2000 gældende fra 

og med 1. januar 2000.  

 

28. Mens nettariffen pr. 1. oktober 1999 var vægtet mellem nettarifferne på A- og 

B1-niveau på grundlag af det historiske forbrug hos Tarm Elektricitetsværk, var 

tariffen pr. 1. januar 2000 vægtet mellem tarifferne på de to niveauer på grundlag 

af antallet af forbindelser på niveauerne. Ifølge det oplyste var 66,67 pct. af for-

bruget således henført til A-niveau (fire forbindelser), og 33,33 pct. at forbruget 

henført til B1-niveau (to forbindelser).  

 

29. For så vidt angår størrelsen af de udmeldte tariffer pegede Tarm Elektricitets-

værk i korrespondancen mellem værket og Vest Energi på posten administrations-

omkostninger. I henhold til det oplyste virkede et beløb på 176.000 kr. i årlige 

administrationsomkostninger højt.  

 
TARM ELEKTRICITETSVÆRK'S ANBRINGENDER 

30. Efter Tarm Elektricitetsværk's opfattelse er den eneste regulære afregningsme-

tode at betale nettarif efter det faktiske forbrug på hvert enkelt niveau. 

 

31. Med hensyn til afregningen af elektriciteten har Tarm Elektricitetsværk overfor 

Vest Energi gjort opmærksom på, at det er uforståeligt, at forbruget på B1-niveau 

(10 kV-netniveau) bliver beregnet på grundlag af en procentsats, når der løbende 

bliver foretaget målinger af forbruget.  

 

32. Tarm Elektricitetsværk medgiver dog, at Vest Energi har ret i, at Vest Energi 

var nødt til at udarbejde en selvstændig nettarif pr. 1. oktober 1999, idet Tarm 

Elektricitetsværk fra denne dato skiftede energileverandør. Men Tarm Elektrici-

tetsværk er overrasket over, at Vest Energi fra samme dato begynder at dele vær-

kets forbrug op efter A- og B1-niveau, idet værket tilbage fra i hvert fald 1993 har 

fået hele forbruget afregnet efter A-tarif, uafhængigt af fordelingen af forbruget.  

33. Tarm Elektricitetsværk mener, at såfremt Vest Energi tidligere havde opkrævet 

en differentieret pris afhængig af tarifniveauet, ville værket have minimeret for-

bruget fra B1-niveau, således at det historiske forbrug på niveauet ville have været 

mindre end 36,8 pct.  
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34. Det er Tarm Elektricitetsværk's opfattelse, at vægtningen efter antal forbindel-

ser til Vest Energi's net, som Vest Energi indførte pr. 1. januar 2000, er lige så 

uacceptabel som den vægtning, der skete pr. 1. oktober 1999. Vægtningen efter 

antal forbindelser vil, ifølge værket, blandt andet medføre, at Tarm Elektricitets-

værk skal betale Vest Energi for ikke eksisterende nettab.  

 

35. Ifølge Tarm Elektricitetsværk er konsekvenserne for værket ved denne vægt-

ning mellem tarifferne på A- og B1-niveau, at netbetalingen vil blive øget.  

36. Tarm Elektricitetsværk mener, at man kan nedlægge den ældste forbindelse på 

B1-niveau mod at værket betaler normal B1-tarif efter det faktiske forbrug på den 

anden forbindelse  
 
VEST ENERGI'S ANBRINGENDER 

37. Vest Energi oplyser, at Tarm Elektricitetsværk aftager elektriciteten fra to for-

skellige tarifniveauer, henholdsvis A-niveau og B1-niveau. Derfor er det nødven-

digt at tage stilling til en fordeling/beregning mellem disse to niveauer. 

  

38. Pr. 1. oktober 1999 blev A- og B1- tariffen vægtet sammen i forhold til det 

historiske forbrug hos Tarm Elektricitetsværk.  

 

39. Ifølge Vest Energi havde Tarm Elektricitetsværk herefter givet udtryk for at 

ville nedregulere forbruget på B1-niveau og forventede en afregning overvejende 

efter A-tariffen.  

 

40. Derfor indførte Vest Energi pr. 1. januar 2000 en vægtning af A- og B1-

tariffen i forhold til antal forbindelser på de to niveauer. Forslaget indebar en for-

deling på 66,7 pct. af forbruget på A-niveau (fire forbindelser) og 33,3 pct. af for-

bruget på B1-niveau (to forbindelser).  

 

41. Vest Energi anfører, at man principielt kan prissætte de to niveauer hver for sig 

overfor Tarm Elektricitetsværk. Men derved vil der, ifølge Vest Energi, opstå en 

mulighed for, at Tarm Elektricitetsværk kan unddrage sig bidrag til dækning af 

omkostninger på B1-niveau (10 kV-netniveau) ved at aftage langt hovedparten af 

forbruget på A-niveau. Dermed vil Tarm Elektricitetsværk disponere over en net-

del, som bliver betalt af andre.  

 

42. Vest Energi finder, at Tarm Elektricitetsværk bør bidrage til netomkostninger-

ne på de niveauer, hvor selskabet har forbindelser til Vest Energi's net. Dette må, 

ifølge Vest Energi, være et grundlæggende princip ved tarifering.  

 

43. Det er Vest Energi's opfattelse, at vægtningen af tarifferne til én tarif medfører, 

at Tarm Elektricitetsværk får mulighed for at anvende forbindelserne fleksibelt ud 

fra eksempelvis driftsmæssige hensyn uden betalingsmæssige konsekvenser. Men 

det er, ifølge Vest Energi, naturligvis muligt at prissætte reserveforsyning på 

grundlag af eksempelvis en kombineret abonnements- og energibetaling.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/11 

44. Endvidere er det, ifølge Vest Energi, afgørende for størrelsen af selskabets 

omkostninger, at Tarm Elektricitetsværk har mulighed for forbrug, og at Tarm 

Elektricitetsværk ønsker reserveforsyning. Ifølge Vest Energi har Tarm Elektrici-

tetsværk givet udtryk for, at B1-forbindelsen har en faktisk driftsmæssig værdi for 

selskabet. Vest Energi mener, at selskabets omkostninger ved at vedligeholde B1-

niveauet til Tarm Elektricitetsværk, er uafhængigt af værkets aktuelle forbrug.  

45. Vest Energi mener, at såfremt Tarm Elektricitetsværk indstiller aftaget fra B1-

forbindelsen, vil Vest Energi levere en vederlagsfri forsyningsreserve til værket. 

Vest Energi finder dette uacceptabelt. Vest Energi fastholder endvidere fortsat den 

vægtede tarif.  

 
BEGRUNDELSE 
FORSYNINGENS STRUKTUR 

46. Aktiviteterne i det tidligere kraftværksselskab I/S Vestkraft blev omkring års-

skiftet 1998/99 spredt på tre selskaber: Vestkraft a.m.b.a., I/S Vestjyske Net 150 

kV samt I/S Vestjyske Net.  

 

47. Vestkraft a.m.b.a. fik overdraget produktionsaktiviteterne. I/S Vestjyske Net 

150 kV fik overdraget 150 kV-ledninger og -stationer, mens I/S Vestkraft beholdt 

60 kV-net og -stationer og samtidig skiftede navn til I/S Vestjyske Net.  

48. 60/10 kV-stationerne blev overdraget til de enkelte interessenter.  

 

49. Blandt interessenterne var Vest Energi. Vest Energi var en fusion mellem Syd-

vestjyllands Andels El-Forsyning, SAEF, og El-forsyningen i Esbjerg Kommune.  

50. Vest Energi startede sin aktiviteter pr. 1. januar 1999. Pr. 1. april 1999 fusione-

rede Varde Kommunes elforsyning ind i Vest Energi.  

 

51. Vest Energi leverer ca. 1.300 GWh om året.  

 

52. Tarm Elektricitetsværk, der geografisk er beliggende i SAEF's gamle forsy-

ningsområde, aftager elektriciteten gennem Vest Energi's net. Tarm Elektricitets-

værk har dog valgt en anden energileverandør end Vest Energi, således at Vest 

Energi alene leverer netydelser til Tarm Elektricitetsværk.  

 

53. Tarm Elektricitetsværk leverer ca. 25 GWh om året.  

 

54. Ifølge det oplyste er fire af Tarm Elektricitetsværk's forbindelser tilsluttet på 

10 kV-siden af 60/10 kV-transformerstationer. De resterende to forbindelser er 

tilsluttet på en 10 kV-forbindelse mellem to 60/10 kV-stationer.  

 
TARIFERINGSMÅLSÆTNINGEN 

55. Elforsyningens tariferingsmålsætning bygger i henhold til Danske Energisel-

skabers Forening på et kostrigtighedsprincip:  

 

56. "En forbruger bør kun betale de omkostninger, vedkommende påfører forsy-

ningsselskabet ved sin tilslutning og tilstedeværelse som forbruger samt omkost-

ninger i forbindelse med den leverance, vedkommende modtager".  
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57. Med indførelsen af bestemmelser om fordelingen af visse omkostninger, som 

elforsyningen er pålagt, og med åbningen af elmarkedet, vil målsætningen med 

tariferingen efterhånden kun være gældende for "egne" omkostninger hos de af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder, der driver net- og/eller transmissionsvirk-

somhed eller systemansvarlig virksomhed.  

 

58. Ses der bort fra investeringsbidrag må tariferingsmålsætningen indebære, 

 at en forbruger på A-niveau, det vil sige en forbruger, der principielt er til-

sluttet i en hovedtransformerstation (60/10 kV- eller 50/10 kV-station) kun 

bør betale den kollektive forsyningsvirksomheds "egne" omkostninger, 

som forbrugeren skal dække ved sin tilstedeværelse på A-niveau,  

 at en forbruger på B-niveau, det vil sige en forbruger, der principielt er til-

sluttet i en distributionstransformerstation (10/0,4 kV-station) bør betale 

den kollektive elforsyningsvirksomheds "egne" omkostninger, som for-

brugeren skal dække ved sin tilstedeværelse på B-niveau,  

 at en forbruger på C-niveau, det vil sige en forbruger, der principielt er til-

sluttet på 0,4 kV-niveau, bør betale den kollektive elforsyningsvirksom-

heds "egne" omkostninger, som forbrugeren skal dække ved sin tilstede-

værelse på C-niveau. 

 

59. Konkret skal B-forbrugeren ikke være med til at dække omkostninger, som er 

henført til C-niveau. A-forbrugeren skal ikke være med til at dække omkostninger, 

som er henført til B- og C-niveau.  

 

60. B1-forbrugeren er principielt højspændingsmålt i modsætning til en "alminde-

lig" B-forbruger, der principielt er lavspændingsmålt.  

 
IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSERNE I § 7 I BEKENDTGØRELSE NR. 1126 AF 29. 
DECEMBER 1999 

61. Sagen er indbragt efter ikrafttrædelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999, hvorfor 

bestemmelserne i lov nr. 375 af 2. juni 1999 skal lægges til grund for sagens vur-

dering, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999 om ikraft-

trædelse af elforsyningsloven m.v.  

 
ELFORSYNINGSLOVENS § 70 

62. I henhold til elforsyningslovens § 70 skal priser for net- og transmissionsvirk-

somhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte ind-

tægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte 

omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden.  

 

63. I henhold til elforsyningslovens § 69 fastsættes priserne for ydelser fra de kol-

lektive elforsyningsvirksomheder under hensyntagen til virksomhedernes omkost-

ninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligehol-

delse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.  

64. Efter § 70, stk. 2, fastsætter miljø- og energiministeren regler om generelle 

indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere antal år. Inden for de 

nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver af de 

berørte virksomheder. Bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 2000 om indtægtsrammer 

og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder fast-

sætter reglerne for indtægtsrammereguleringen.  
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65. Energitilsynet har for år 2000 udmeldt en indtægtsramme for Vest Energi på 

258 mill.kr.  

 

66. Med de af Vest Energi oplyste nettariffer pr. 1. januar 2000 har Energitilsynets 

sekretariat beregnet, at Vest Energi vil have samlede indtægter i år 2000 på om-

kring 253 mill.kr.  

 

67. Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende beregning for 1999, idet den før-

ste reguleringsperiode med indtægtsrammer begynde pr. 1. januar 2000. Imidlertid 

kan der af de af Vest Energi oplyste tariffer pr. 1. oktober 1999 og pr. 1. januar 

2000 ses, at der i Vest Energi's egne nettariffer kun sker prisstigninger af juste-

ringsmæssig karakter pr. 1. januar 2000.  

 

68. Selvom beregningen ovenfor er behæftet med usikkerhed ligger beregningsre-

sultatet så nær beløbet for indtægtsrammen, at det på det foreliggende grundlag må 

være sandsynliggjort, at priserne for Vest Energi's ydelser pr. 1. januar 2000 er i 

overensstemmelse med indtægtsrammen for selskabet. Herudover er der ikke sket 

prisændringer af betydning hos Vest Energi fra 1. oktober 1999 til 1. januar 2000.  

69. Ses der konkret på den nettarif som sagen drejer sig om - Vest Energi's vægte-

de tarif overfor Tarm Elektricitetsværk pr. 1. oktober 1999 og pr. 1. januar 2000 - 

kan det også her sandsynliggøres, at der på det foreliggende grundlag ikke kan 

rettes invendinger imod det omkostningsmæssige grundlag.  

 

70. Energitilsynets sekretariat har beregnet, at den gennemsnitlige pris for Tarm 

Elektricitetsværk ud fra de faktiske omkostningsforhold ville have ligget på 6,21 

øre/kWh. Denne gennemsnitlige pris skal ses i forhold til den gennemsnitlige pris 

på 6,06 øre/kWh i den af Vest Energi anmeldte tarif overfor Tarm Elektricitets-

værk pr. 1. oktober 1999. Den gennemsnitlige prisforskel er lille: 0,15 øre/kWh. 

Prisforskellen kan tariferingsmæssigt tillægges dels håndteringen af Tarm Elektri-

citetsværks faste betalinger i den af Vest Energi anmeldte nettarif for værket pr. 1. 

oktober 1999, og dels håndteringen af 10 kV-andelen i denne tarif. Herudover har 

valget af døgnfordeling indflydelse på beregningsresultatet.  

 
ELFORSYNINGSLOVENS § 73 

71. I elforsyningsloven, lov nr. 375 af 2. juni 1999, bestemmes i § 73, at de kollek-

tive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 

skal ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, 

hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Af bemærk-

ningerne til § 73 fremgår, at kun i de situationer, hvor det følger af elforsyningslo-

vens bestemmelser, vil der være tale om, at brugerne ikke selv skal afholde om-

kostningerne.  

 

72. Elforsyningsloven fastsætter ikke regler i detaljer for, hvorledes de kollektive 

elforsyningsvirksomheder skal tarifere deres elpriser. Det fremgår dog af bemærk-

ningerne til § 73, at forbrugerprisen skal fastsættes således, at omkostningerne 

fordeles på forbrugsafhængige og faste takster efter kriterier, som tager hensyn til 

rimelighed og energieffektivitet. Formålet er, at forbrugerprisen afspejler forskelle 

i energiforbruget og således kan motivere til øget energibevidsthed.  
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73. Dette forudsætter dels rimelighed, objektivitet og ikke diskriminering i pris-

fastsættelsen, dels kostægte tarifering af priserne.  

 

74. I forbindelse med prisfastsættelsen af de kollektive elforsyningsvirksomheders 

ydelser efter bestemmelsen i elforsyningslovens § 73, herunder det nævnte i lov-

bemærkningerne om fordelingen af omkostningerne på forbrugsafhængige og faste 

takster, ses der ikke at være bestemmelser i loven, der virker indskrænkende på de 

kollektive elforsyningsvirksomheders muligheder for at planlægge tariferingssy-

stemet, når blot grundlaget for tariferingen og resultatet heraf ligger inden for 

rammerne af elforsyningsloven.  

 
RESULTATET AF VEST ENERGI'S TARIFERING AF TARM ELEKTRICITETSVÆRK I 
RELATION TIL ELFORSYNINGSLOVENS § 73 

75. I vurderingen af, om resultatet af Vest Energi's tarifering af Tarm Elektricitets-

værk ligger inden for rammerne af elforsyningslovens § 73, skal der peges på, at 

Vest Energi pr. 1. oktober 1999 og pr. 1. januar 2000 lægger vægt på at tarifere 

Tarm Elektricitetsværk på en måde der sikrer, at værket betaler for den adgang til 

forsyning og "reserveforsyning", som værket selvstændigt har mulighed for at råde 

over.  

 

76. Vest Energi dokumenterer de muligheder Tarm Elektricitetsværk faktisk har 

for at flytte forbruget mellem A- og B1-niveau ved at påvise, at Tarm Elektrici-

tetsværk fordelte forbruget de første to måneder i indeværende år med ca. 93 pct. 

på A-niveau og med ca. 7 pct. på B1-niveau.  

 

77. Gennem den vægtede tarif sikrer Vest Energi sig således, at det for eftertiden 

er Tarm Elektricitetsværk's mulighed for forbrug, ikke det faktiske forbrug hos 

værket, der bliver afgørende for hvor meget Tarm Elektricitetsværk skal betale i 

netydelser til Vest Energi. Dette har Vest Energi bekræftet i selskabets redegørel-

se, men har henvist til, at Tarm Elektricitetsværk på denne måde kan bruge forbin-

delserne driftsmæssigt fleksibelt og som reserveforsyning uden betalingsmæssige 

konsekvenser.  

 

78. Vest Energi har givetvis ret i selskabets påstand om, at det ikke er typisk, at en 

kunde kan flytte sit forbrug mellem to eller flere tarifniveauer. Men denne mulig-

hed har Tarm Elektricitetsværk, ifølge det oplyste, haft i årevis, og værket har 

indtil 1. oktober 1999 kun betalt A-tarif uanset den faktiske fordeling af forbruget 

på A- og B1-niveau.  

 

79. At afregningen tidligere er sket til A-tarif uanset den faktiske fordeling af for-

bruget på A- og B1-niveau, skal ikke være en hindring for, at der indføres nye 

principper for afregningen, som sikrer, at Tarm Elektricitetsværk bærer sin andel 

af Vest Energi's omkostninger på B1-niveau. Det afgørende må være, at den pris 

som Tarm Elektricitetsværk skal betale for netydelserne fra Vest Energi, i princip-

pet er kostægte, og i henhold til elforsyningslovens § 73 er fastsat efter rimelige, 

objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger Tarm 

Elektricitetsværk giver anledning til.  
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80. På denne baggrund er afregningen af Tarm Elektricitetsværk alene på grundlag 

af en A-tarif ikke i overensstemmelse med ordlyden af elforsyningslovens § 73, 

såfremt Tarm Elektricitetsværk bruger de to forbindelser på B1-niveau. Hvis den-

ne afregning fortsat var gældende, ville eventuelt øvrige kunder på Vest Energi's 

B1-niveau og på lavere niveauer fremdeles blive belastet med en samlet under-

dækning svarende til forskellen mellem A- og B1-tariffen for Tarm Elektricitets-

værk multipliceret med værkets forbrug på B1-niveau.  

 

81. Ej heller den vægtede nettarif som indførtes af Vest Energi pr. 1. oktober 1999 

er i overensstemmelse med ordlyden af § 73. Tarm Elektricitetsværk skal i hen-

hold til § 73 i prisen for ydelserne fra Vest Energi betale de omkostninger, som 

værket giver anledning til. Når Vest Energi vægter tarifferne på A- og B1-niveau 

til én tarif, som Tarm Elektricitetsværk afregnes efter uanset fordelingen af vær-

kets faktiske forbrug på A- og B1-niveau, er der ikke længere sammenhæng mel-

lem Vest Energi's prisfastsættelse af de ydelser, som Tarm Elektricitetsværk mod-

tager, og de omkostninger, som Tarm Elektricitetsværk skal være med til at dæk-

ke.  

 

82. Tarm Elektricitetsværk har derfor ret i påstanden om, at den vægtede nettarif 

indebærer, at værket blandt andet kommer til at betale for et ikke eksisterende 

nettab. Tarm Elektricitetsværk har derfor også ret i, at den regulære afregningsme-

tode som udgangspunkt er at betale for netydelser efter faktisk aftag.  

 

83. Følges værkets påstand fuldt ud vil konsekvensen imidlertid være, at Tarm 

Elektricitetsværk uden betaling får mulighed for adgang til en form for "reserve-

forsyning", der kan tages i anvendelse ud fra såvel driftsmæssige som rent pris-

mæssige overvejelser. Denne adgang til "reserveforsyning" må prisfastsættes i det 

omfang Vest Energi har omkostninger forbundet med opretholdelsen af denne 

"reserveforsyning", uanset om forsyningen har driftsmæssig værdi eller ej for 

Tarm Elektricitetsværk. 

  

84. Vest Energi har nævnt, at det naturligvis vil være muligt at beregne andre for-

mer for prissætning af "reserveforsyning", eksempelvis ved en kombineret abon-

nements- og energibetaling.  

 

85. En kombineret abonnements- og energibetaling - i betydningen en kombineret 

abonnementsbetaling og betaling for netydelser - ses mere end nettarifferne for 

Tarm Elektricitetsværk pr. 1. oktober 1999 og pr. 1. januar 2000, både at være i 

overensstemmelse med ordlyden af elforsyningslovens § 73, og samtidig tage høj-

de for de i sagen oplyste aktuelle konkrete tekniske forhold. Denne tarifløsning vil 

dog indebære, at Tarm Elektricitetsværk ikke fuldt ud betaler efter faktisk forbrug.  

86. Der er intet til hindring for, at Vest Energi udarbejder et konkret forslag til en 

nettarif overfor Tarm Elektricitetsværk, når blot tariffen og grundlaget herfor lig-

ger inden for rammerne af elforsyningsloven.  
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SAMMENFATNING 

87. En særlig tarif med en kombineret abonnements- og energibetaling vil kunne 

svare til den tarif, som visse egenproducenter vest for Storebælt bliver afregnet 

efter. I denne tarif indgår en abonnementsbetaling, en energibetaling og en rådig-

hedsbetaling.  

 

88. Nettariffen, som Tarm Elektricitetsværk blev afregnet efter pr. 1. oktober 

1999, var aktualiseret af, at værket på dette tidspunkt skiftede energileverandør. 

Herefter var Vest Energi kun leverandør af netydelser til værket.  

 

89. Før 1. oktober 1999 tariferede Vest Energi Tarm Elektricitetsværk på samme 

måde, som elforbrugere i almindelighed tariferes på. Dette indebar, at Tarm Elek-

tricitetsværk, bortset fra faste betalinger, betalte til Vest Energi efter størrelsen af 

forbruget hos værket. Problemet med afregningen af Tarm Elektricitetsværk var 

imidlertid, at der prismæssigt ikke var taget højde for, at en del af forbruget hos 

værket blev aftaget på B1-niveau, og som derfor skulle have været afregnet til en 

højere pris end prisen på A-niveau. Som B1-forbruger - i hvert fald for en del af 

forbruget - skulle Tarm Elektricitetsværk have været med til at dække de omkost-

ninger, som Vest Energi havde henført til B1-niveau.  

 

90. Den nettarif, som Tarm Elektricitetsværk skulle betale pr. 1. oktober 1999 til 

Vest Energi var en vægtet tarif. Tariffen var vægtet mellem Vest Energi's A-tarif 

og B1-tarif i forhold til det historiske forbrug hos Tarm Elektricitetsværk på ni-

veauerne. Den vægtede tarif tog prismæssigt højde for, at en del af forbruget hos 

værket blev aftaget på B-niveau. Pr. 1. januar 2000 skete der en justering af prin-

cippet. Nu vægtede Vest Energi tarifferne på A- og B1-niveau efter det antal for-

bindelser, som Tarm Elektricitetsværk havde til Vest Energi's net på de to tarifni-

veauer.  

 

91. Problemet med den vægtede nettarif er, at den kun kan betragtes som rimelig, 

objektiv og ikke diskriminerende, jf. elforsyningslovens § 73, såfremt vægtningen, 

som Vest Energi anvender i beregningen af den gennemsnitlige netpris for værket, 

afspejler fordelingen af det faktiske forbrug hos Tarm Elektricitetsværk på A- og 

B-niveau. Hvis Tarm Elektricitetsværk, som vist i de første to måneder af år 2000, 

fordeler forbruget på de seks forbindelser på en anden måde end forudsat i den 

vægtede nettarif, vil der ikke længere være sammenhæng mellem prisfastsættelsen 

af Tarm Elektricitetsværk, og de omkostninger, som værket skal være med til at 

dække.  

 

92. På denne baggrund må det være rimeligt i henhold til elforsyningslovens § 73, 

at Vest Energi tariferer Tarm Elektricitetsværk på en måde der sikrer, at værket 

over nettariffen, efter objektive og ikke diskriminerende kriterier, bidrager til at 

dække Vest Energi's netomkostninger på A- og B1-niveau.  

 

 
 

 


