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AFGØRELSE | GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST-

SÆTTELSE AF TARIFFER 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget HEF Net A/S’s (herefter HEF) an-

meldelse af metode for fastsættelse af tariffer, jf. mail af 4. december 2015 samt 

efterfølgende korrespondance. 

 

Ifølge HEFs ansøgning, det vedlagte ansøgningsskema og mail af den 2. februar 

2016 anmelder HEF, at metoden for fastsættelsen af tariffer følger metoden i 

Dansk Energis branchevejledning, Tarifmodel 2.0, med en afvigelse. 

 

 

AFGØRELSE 

 

På baggrund nedenstående vurdering godkender Sekretariatet for Energitilsynet 

HEF Net A/S metode for fastsættelse af tariffer, jf. § 1, stk. 1 og § 4, i metodebe-

kendtgørelsen. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i nærværende afgørelse forholdt sig til reglerne 

i elforsyningsloven, og de der til knyttede bestemmelser. Sekretariatet bemærker, 

at Sekretariatet for Energitilsynet ikke har kompetence til at vurdere om metoden, 

som beskrevet i ansøgningen og den efterfølgende tilpasning i øvrigt er i overens-

stemmelse med øvrig regulering, herunder skatteretlige regler. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

HEF har den 4. december 2015 indsendt endelig ansøgning om ændret metode for 

tarifering efter forudgående korrespondance med samt indledt af Sekretariatet for 

Energitilsynet. 

 

HEF og sekretariatet har frem til dato for afgørelsen været i løbende dialog telefo-

nisk og pr. mail. Der har fra Sekretariatets side været stillet flere opfølgende 

spørgsmål, herunder om beregningsmetode, rimelighed, baggrund for tariferingen 

samt overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Sekretariatet har løbende modtaget svar fra HEF på de stillede spørgsmål. 
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HØRING 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 9. juni 2016 sendt afgørelsen i høring hos 

HEF NET med en 14-dages høringsfrist. Dette gav ikke anledning til yderligere. 

 

VURDERING 

 

Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsy-

nets godkendelse, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen. Energitilsynets godken-

delse heraf er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af disse, jf. meto-

debekendtgørelsen § 1, stk. 2. 

 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det yderligere, at selskaberne i deres anmel-

delse kan basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette 

forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i bran-

chevejledningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt 

redegør for eventuelle afvigelser fra standarden. 

 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af den 23. juni 2015 taget Dansk Energis 

Tarifmodel 2.0, der er en branchevejledning, til efterretning i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b. 

  

HEF angiver i deres ansøgning, at den anmeldte tarifberegningsmetode for fast-

sættelse af tariffer følger branchemodel Tarifmodel 2.0 med afvigelser. HEF an-

melder, at tarifferne differentieres mellem andelshavere og ikke-andelshavere.  

 

Afvigelsen fra branchevejledningen består i, at HEF anvender modellen med to 

forskellige forudsætninger til beregning af tariffer for kunder i virksomhedens 

område. 

 

HEF anmelder konkret, at priserne for andelshavere i netvirksomheden fastsættes 

med Tarifmodel 2.0, herunder at virksomheden ved beregning af tarifferne foreta-

ger udlodning til andelshavere ved en midlertidig tarifnedsættelse. 

 

Samtidig anmelder HEF, at priserne for ikke-andelshavere fastsættes med Tarif-

model 2.0, men at virksomheden ved beregning af tarifferne ikke foretager en mid-

lertidig tarifnedsættelse på baggrund af udlodning til andelshavere. Priserne for 

denne kundegruppe vil dermed være højere end for den kundegruppe, der er an-

delshavere i netvirksomheden. 

 

Sekretariatet bemærker, at der således er tale om en afvigelse fra Tarifmodel 2.0, 

da kunder med ellers umiddelbare ens kundeforhold, som giver anledning til de 

samme omkostninger, efter HEFs anmeldte metode vil betale forskellige tariffer 

afhængigt af, om kunden er andelshavere i netvirksomheden eller ej. 

 

Som nævnt indledningsvis er det som udgangspunkt udenfor SET’s kompetence at 

vurdere overensstemmelse med anden/øvrig lovgivning. Det er dog værd at be-
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mærke i forhold til udlodning, at det i ”Lov om visse erhvervsdrivende virksom-

heder” (Lbk. nr. 1295 af 15/11/2013) § 4, fremgår, at ”virksomhedens afkast, bort-

set fra den normale forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt 

medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller forbliver indestående i 

virksomheden”. Der vurderes således kun at være mulighed for udlodning til an-

delshavere. Udlodning til ikke-andelshavere må derfor være at betragte som gave 

– og således ikke en mulighed, medmindre der betales gaveafgift herfor. 

 

Med hensyn til foreneligheden med elforsyningslovens bestemmelser omkring 

diskriminering, jf. elforsyningslovens § 73, vurderes der ikke at være modstrid 

hermed, da alle kunder betaler samme bruttotarif. At netvirksomheden så vælger – 

i overensstemmelse med normale ejerbeføjelser – at udlodde overskud til andels-

haverne via tariffen er efter sekretariatets vurdering ikke udtryk for diskrimination. 

 

Da HEF ansøger om godkendelse af en metode for fastsættelse af tariffer, der føl-

ger branchemodel 2.0 med afvigelser, og da disse afvigelser efter sekretariatets 

vurdering ikke er i strid med Elforsyningslovens § 73’s krav om rimelige, objekti-

ve samt ikkediskriminerende kriterier, jf. ovenstående, godkendes den ansøgte 

metode. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-

vendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som HEF måtte fast-

sætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 

4, i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog 

ikke anmeldes til godkendelse. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage HEFs anmeldte 

metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 

 

Endelig skal HEF være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggø-

res af HEF med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendt-

gørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Elling Jørgensen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 

 

  

mailto:bej@energitilsynet.dk
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RETSGRUNDLAG 

 

Metodebekendtgørelsen (bkg. 1085 af 20.9.2010) er udstedt i medfør af §73 a, stk. 

2, og § 88, i lov om elforsyning (Lovbkg. Nr. 418 af 25.4.2016) 
 

§ 73 a 

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollek-

tive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset 

tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte 

vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.  

 

Kravene til forsyningsvirksomhedernes prisfastsættelse fremgår af elforsyningslo-

vens § 73: 

 

 § 73.  
De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske 

efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkel-

te køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet 

og forsyningssikkerhed er tilladt.21) Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

  

 

 

Netvirksomhedernes forpligtelser i forhold til anmeldelser fremgår af § 1 og § 4, i 

metodebekendtgørelsen: 

 
§ 1 

Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de meto-

der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder 

tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af 

betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3 

Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets god-

kendelse. 

Stk. 4 

Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder æn-

dringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 4 

Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 

standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

Energitilsynet har taget Dansk Energis seneste tarifberegningsmodel (Tarifmodel 

2.0) til efterretning ved tilkendegivelse af 23. juni 2015, jf. også § 4 i metodebe-

kendtgørelsen: 

 

TILKENDEGIVELSE 

 En korrekt anvendelse af den nye tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er forenelige 

med kravene i elforsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til efterretning i med-

før af elforsyningslovens § 73 b.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=159158#Par73_Stk1_Not21
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 Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsættes det dog, 

at Dansk Energi i relation til debitortab senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den 

nye tariferingsmodels forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, følger op på og gen-

anmelder til Energitilsynet for så vidt angår karakteristika for de konkursramte elleve-

randører, med henblik på en fremadrettet vurdering af, om tariferingsmetoden fortsat er 

i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.  

 Ved ovenstående tilkendegivelse om den nye tariferingsmodel forudsættes det endvi-

dere, at Dansk Energi senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den nye tariferings-

models forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, genanmelder den simplificerede mo-

del for tidsdifferentiering af tarifferne, hvor de opnåede erfaringer og eventuelle æn-

dringer i modellen beskrives. 

 Den anmeldte standardrådighedsbetaling for egenproducenter på 65 kr. pr. år vurderes 

at være forenelig med kravene i elforsyningslovens § 73, og tages derfor til efterretning 

i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 Ved ovenstående tilkendegivelse om standardrådighedsbetaling forudsættes det, at 

Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen genvurderer den samtidighedsfak-

tor på 10 pct., der er anvendt ved fastsættelsen af beløbsstørrelsen på 65 kr. pr. år, 

med henblik på en eventuel justering denne beløbsstørrelse. 

 Ved tilkendegivelsen om standardrådighedsbetalingen forudsættes det endvidere, at 

Dansk Energi senest 2 år, fra tilkendegivelsesdatoen udarbejder og anmelder en bran-

chevejledning med lavere grænser for, hvornår der skal ske måling af produktionen på 

små VE-egenproducentanlæg. 

 

9. Energitilsynet bemærker, at i det tilfælde, at Dansk Energi ikke overholder de nævnte forud-

sætninger i ovennævnte tilkendegivelse vedr. genanmeldelser i forhold til hhv. rådighedsbetaling 

og tariferingsmodel, vil tilkendegivelserne bortfalde. Dette betyder også, at metodegodkendelser 

for de enkelte selskaber med udgangspunkt i Dansk Energis model bortfalder. 

 

10. Energitilsynet hæfter sig i øvrigt ved Dansk Energi tilkendegivelse om, at de arbejder frem 

mod en tariferingsmodel, der tariferer ud fra det maksimalt målte effekttræk, og ikke det gennem-

snitlige årlige effekttræk som det er tilfældet nu. Energitilsynet opfordrer til at en sådan model til 

tarifering på sigt udarbejdes i samarbejde med branchens parter. 

 

11. Energitilsynet bemærker endvidere, at modellen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen 

beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de 

almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens § 73 a. 

 

12. Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at anvendelse af tariferingsmodellen ikke indebærer 

en godkendelse af det enkelte netselskabs tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en 

konkret klagesag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet vurdering ef-

ter elforsyningslovens bestemmelser. 

 

I ”Lov om visse erhversvdrivende selskaber” (Lbk. nr. 1295 af 15/11/2013) er 

principperne for udlodning i andelsselskaber beskrevet i § 4. 

 
 § 4. Ved et andelsselskab (andelsforening) forstås i denne lov en virksomhed omfattet af § 2, 

stk. 1 eller stk. 2, eller § 3, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gen-

nem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, 

og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten for-

deles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller forbliver indestående i 

virksomheden. 
  

Dansk Energis branchevejledning (Tarifmodel 2.0) kan findes her:  

  
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Regulering/Tarifering_i_elnetselskaber.pdf 

 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Regulering/Tarifering_i_elnetselskaber.pdf

