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GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF 

TARIFFER 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget […] anmeldelse af metode for fast-

sættelse af ……., jf. […]. 

 

Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder […], at metoden for 

fastsættelsen af tariffer følger metoden i Dansk Energis branchevejledning, tarif-

model 2,0. 

AFGØRELSE 

På den baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet […] metode for fast-

sættelse af tariffer, jf. § 1, stk. 1 og § 4, i metodebekendtgørelsen. 

 

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 […] 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 […] anmeldte 

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

 

Endelig skal […] være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggø-

res af […] med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendt-

gørelsen. 

BEGRUNDELSE 

[…] angiver i sin ansøgning, at den anmeldte tarifberegningsmetode for fastsættel-

se af tariffer følger branchemodel 2.0 uden afvigelser.  

 

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

model 2.0 til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

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. 

 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan 

basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter 

imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i branchevejled-

ningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt redegør for 

eventuelle afvigelser fra standarden. 

 

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF 

STANDARDINVESTERINGSBIDRAG  
 

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

anmeldelse af metode for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag jf. § 1, stk. 1 i 

metodebekendtgørelsen. 

 

Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder HEF Net, at metoden for 

fastsættelsen af standardinvesteringsbidraget følger metoden i Dansk Energis 

branchevejledning, som er taget til efterretning af Energitilsynet d. 14. december 

2016.  

 

AFGØRELSE 

På den baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet HEF Nets metode for 

fastsættelse af standardinvesteringsbidrag, jf. § 1, stk. 1 og § 4, i metodebekendt-

gørelsen. 

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-

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

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som HEF Net måtte 

fastsætte, 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 HEF Nets an-

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

 

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

liggøres af HEF Net med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i meto-

debekendtgørelsen. 

 

BEGRUNDELSE 

HEF Net angiver i sin ansøgning, at det anmeldte standardinvesteringsbidrag føl-

ger Dansk Energis branchevejledning uden afvigelser.  

 

Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 14. december 2016 taget Dansk Energis 

branchevejledning til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 
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Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder standardinvesteringsbi-

drag, til Energitilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. 

 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan 

basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter 

imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i branchevejled-

ningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt redegør for 

eventuelle afvigelser fra standarden. 

 

Da HEF Net ansøger om godkendelse af en metode for fastsættelse af standardin-

vesteringsbidrag, der følger branchemodellen uden afvigelser, kan den ansøgte 

metode således godkendes. 

 

Med venlig hilsen 

 

Malene Hindkjær Henriksen (SET) 
Stud.merc.jur. 

Tlf. 4171 5412 

mhhe@energitilsynet.dk 
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RETSGRUNDLAG 

Elforsyningslovens § 73 b: 

 
 § 73 B 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af 

tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomheders ydelser. Energitilsynet fører 

tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.   

 

Metodebekendtgørelsens § 1 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010. 

 
 § 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 branchevejledning angående standardinve-

steringsbidrag til efterretning ved tilkendegivelse af 14. december 2016, jf. også § 

4 i metodebekendtgørelsen: 

 
Tilkendegivelse 

Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte:  

 Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte: 

 at metodeændringen tages til efterretning, jf. elforsyningslovens § 73 og § 73 b, og i fortsættelse 

heraf 

 at de beregnede standardtilslutningsbidrag for 2017 tages til efterretning. 

 

Energitilsynet er dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage 

bidragene op til bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser. 

 

Sekretariatet skal samtidig minde om, at branchevejledninger, indeholdende metodeændringer, bør 

anmeldes i god tid, før den ventede ikraftsættelse. Den normale sagsbehandlingstid for sekretariatssa-

ger er op til 5 måneder, og for mere væsentlige metodeændringer må der forventes en egentlig tilsyns-

sag. For tilsyns-sager er sagsbehandlingstiden på ca. 9 måneder. 

 

Dansk Energis årlige indberetning af det kommende års beregnede standardtilslutningsbidrag i henhold 

til gældende metode, som måtte være taget til efterretning af tilsynet, skal imidlertid ikke vurderes i 

henhold elforsyningslovens § 73 b, og skal derfor ikke sagsbehandles, men blot registreres. Da belø-

bene således alene skal registreres, medgår der ved sådanne anmeldelser ikke sagsbehandlingstid. 
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Sekretariatet for Energitilsynets efterretning af Dansk Energis Branchevejledning 

af 14. december kan findes her: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/tariffer-og-

metoder/tilkendegivelse-om-dansk-energis-anmeldte-metodeaendring-

standardinvesteringsbidrag/  

 

 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/tariffer-og-metoder/tilkendegivelse-om-dansk-energis-anmeldte-metodeaendring-standardinvesteringsbidrag/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/tariffer-og-metoder/tilkendegivelse-om-dansk-energis-anmeldte-metodeaendring-standardinvesteringsbidrag/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/tariffer-og-metoder/tilkendegivelse-om-dansk-energis-anmeldte-metodeaendring-standardinvesteringsbidrag/

