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Bårdesø og Omegns Elforsyning 

Anmeldelse af Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elle-

verandør 

Bårdesø og Omegns Elforsyning har den 22. december 2015 metodeanmeldt Vil-

kår for Serviceniveauet Netselskab og Elleverandør med henblik på godkendelse.  

 

Det fremgår, at de anmeldte Servicevilkår er uden afvigelser fra Dansk Energis 

tilsvarende Servicevilkår.  

 

Energitilsynet har den 10. december 2015 taget Dansk Energis anmeldte Vilkår for 

Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b.  

 

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 

1085 af 20. september 2010 om netselskabers, regionale transmissionsvirksomhe-

der og Energinet.dks metoder for fastsættelse af tariffer m.v., Bårdesø og Omegns 

Elforsyning’ Vilkår for Serviceniveauet  mellem Netselskab og Elleverandør med 

de begrundelser, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.  

 

Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage Bårdesø og Omegns 

Elforsyning’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 

anledning hertil.  

 

Bårdesø og Omegns Elforsyning skal være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Bårdesø og Omegns 

Elforsyning’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i meto-

debekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af Bårdesø og Omegns Elforsy-

ning med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebe-

kendtgørelsen. 
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Lovgrundlag 

 

Følgende bestemmelser indgår i vurderingen:  

 

Lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november, med senere 

ændringer: 

 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter 

§§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold 

til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferen-

tiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betin-

gelser for brug af elnettet. 

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 

fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, 

som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger 

om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhe-

dernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger 

efter regler fastsat af tilsynet.  

 

 

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netselskabers, regionale 

transmissionsvirksomheder og Energinet.dks metoder for fastsættelse af tariffer 

m.v.:  

 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, 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 virksomhe-

dernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af dato-

en for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for pris-

fastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres 

til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostnin-

ger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkost-

ninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere 

køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anven-

des til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberka-
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tegorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. 

Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investe-

ringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om 

der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte kø-

berkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder 

timebetaling. 

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fast-

læggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, her-

under gebyrbetaling, skal godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af: 

1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende 

betaling eller misligholdelse, 

2) vilkår ved flytning og leverandørskift, 

3) vilkår for tilslutning til nettet, 

4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning 

af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og 

5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet. 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

  

 

 

Vurdering 

Bårdesø og Omegns Elforsyning har den 22. december 2015 metodeanmeldt Vil-

kår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør med henblik på god-

kendelse.   

 

Det fremgår af anmeldelsen, at Bårdesø og Omegns Elforsyning uden afvigelser 

anvender Dansk Energis tilsvarende Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab 

og Elleverandør, som er taget til efterretning af Energitilsynet i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b den 10. december 2015.   

 

Det fremgår af metodebekendtgørelsens § 4, at netvirksomhederne i deres anmel-

delse kan basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branche-

vejledninger og lignende. 

 

Samlet godkender Sekretariatet for Energitilsynet på denne baggrund, jf. § 1, stk. 1 

og 2, i metodebekendtgørelsen, Bårdesø og Omegns Elforsyning’ Vilkår for Ser-

viceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør.  

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 

1085 af 20. september 2010 om netselskabers, regionale transmissionsvirksomhe-

der og Energinet.dks metoder for fastsættelse af tariffer m.v., Bårdesø og Omegns 
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Elforsyning’ Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør med 

de begrundelser, der er anført i vurderingsafsnittet.  

 

Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage Bårdesø og Omegns 

Elforsyning’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 

anledning hertil.  

 

Bårdesø og Omegns Elforsyning skal være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Bårdesø og Omegns 

Elforsyning’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i meto-

debekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af Bårdesø og Omegns Elforsy-

ning med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebe-

kendtgørelsen. 
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