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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. MAJ 2016 

DANSK ENERGIS VEJLEDENDE STAN-
DARDGEBYRER FOR NETVIRKSOMHEDERS 
YDELSER  
 

RESUMÉ 

1. Sagen vedrører Dansk Energis anmeldelse af vejledende standardgebyrer for 

visse ydelser fra elnetvirksomhederne (branchevejledning). Energitilsynet fører 

tilsyn med sådanne branchevejledninger, og sagen forelægges for Energitilsynet 

med henblik på stillingtagen til, om den anmeldte branchevejledning kan tages til 

efterretning. 

2. Sagen forelægges endvidere for Energitilsynet, da de vejledende standardgeby-

rer forventes at blive anvendt af de fleste netvirksomheder og efterfølgende vil 

indgå i de gebyrer, der anmeldes til Energitilsynet. 

3. Standardgebyrerne dækker ydelser, hvor Dansk Energi vurderer, at omkostnin-

gerne ved ydelsen mere rimeligt kan henføres til en enkelt kunde, frem for at lade 

omkostningerne indgå ved betaling over tarifferne. Ydelserne angår tilslutninger, 

nedtagning og genopsætning af måler, målerundersøgelse, rykkere, afbrydelse og 

genåbning og lignende. 

4. Baggrunden for Dansk Energis anmeldelse er dels indførelse af engrosmodellen, 

der trådte i kraft den 1. april 2016, dels en omkostningsundersøgelse, som Dansk 

Energi har gennemført i samarbejde med sekretariatet. Med engrosmodellen æn-

dres ansvarsfordelingen på elmarkedet, idet el-leverandøren fremover bliver for-

brugerens primære kontakt til elsystemet. 

5.  Den anmeldte branchevejledning indebærer dels en ændring af gebyrsatserne 

for eksisterende vejledende standardgebyrer (overvejende forhøjelse af satserne) 

dels indførelse af otte nye vejledende standardgebyrer. Branchevejledningen inde-

holder tillige for oversigtlighedens skyld de lovfastsatte gebyrer. Endvidere indgår 

forslag til en indfasningsmodel samt en ordning, hvorved standardgebyrerne pris-

talsreguleres fra 2019 og frem. 

6. Gebyrsatserne for eksisterende gebyrer ændres som følge af resultaterne af en 

omkostningsundersøgelse, som er gennemført af Dansk Energi i 2015 efter nær-

mere dialog med Sekretariatet for Energitilsynet. 

7. Samlet vurderer Energitilsynet, at de anmeldte vejledende standardgebyrer og 

gebyrsatserne med visse undtagelser kan tages til efterretning men dog kun for en 
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tidsbegrænset periode frem til den 31. december 2018 og på betingelse af, at der 

sker indfasning af gebyrstigningerne i perioden 2016 – 2018, som foreslået af 

Dansk Energi.  

8. Det er herefter ikke aktuelt for Energitilsynet at tage stilling til den del af an-

meldelsen, der angår anbefaling af pristalsregulering af gebyrsatserne fra 2019 og 

frem. 

TILKENDEGIVELSE 

9. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

tilkendegivet, at følgende skal meddeles til Dansk Energi: 

 at de den 28. april 2016 anmeldte vejledende standardgebyrer for 

netvirksomheders ydelser – dog ikke lovfastsatte gebyrer fastsat efter anden 

lovgivning end elforsyningsloven – tages til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b, frem til den 31. december 2018, dog: 

 at gebyret for ”Fogedforretning, udkørende” ikke tages til efterretning 

 at gebyret for ”Opstart af fogedforretning” tages til efterretning med det 

forbehold, at det alene kan opkræves i de tilfælde, hvor fogeden ikke fast-

sætter sagens omkostninger  

 at gebyret for ”Forgæves kørsel” ikke tages til efterretning i sin 

nuværende form, men at Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at 

vurdere og eventuelt tage en efterfølgende anmeldelse heraf til efterret-

ning 

 at efterretningen sker på betingelse af, at væsentlige stigninger i gebyrsatserne 

indfases i perioden 2016 – 2018 i overensstemmelse med forslaget i Dansk 

Energis mail af 28. april 2016  

 at den anmeldte model for pristalsregulering af gebyrsatserne fra 2019 og 

frem ikke tages til efterretning 

 at Dansk Energi bør foretage anmeldelse senest den 1. oktober 2018 af even-

tuelle vejledende standardgebyrer, der skal have virkning fra den 1. januar 

2019, og  

 at en ny anmeldelse skal basere sig på et bedre datagrundlag, hvor omkost-

ningsundersøgelsen er mere repræsentativ, og hvor der tages højde for de æn-

dringer af omkostningerne, som engrosmodellen måtte vise sig at medføre 

 at de efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte virksomheder, som 

måtte anmelde i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, vil her-

efter blive meddelt på det vilkår, at godkendelsen er tidsbegrænset med udløb 

30. juni 2019. 
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SAGSFREMSTILLING 

10. Dansk Energi har den 18. december 2015 i medfør af elforsyningslovens § 73 

b anmeldt en branchevejledning om standardgebyrer for visse ydelser, som er bi-

lagt en omkostningsundersøgelse, jf. bilag 1. Anmeldelsen er siden suppleret med 

dels et forslag til en indfasningsordning og en model for pristalsregulering af ge-

byrsatserne fra 2019 og frem, jf. bilag 2, dels en korrektion af omkostningsunder-

søgelsen for mikro VE-anlæg, jf. bilag 3. 

11. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger 

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

dernes ydelser, jf. elforsyningslovens § 73 b.  Energistilsynet fører tilsyn med så-

danne vejledninger, der dog ikke godkendes af tilsynet men alene tages til efterret-

ning.  

12. Formålet med Energitilsynets tilsyn i denne sag er, at der ikke anbefales stan-

dardgebyrer, som er i strid med elforsyningslovens bestemmelser. 

13. Dansk Energi har oplyst, at standardgebyrerne er fastlagt på baggrund af en 

undersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Energis Netudvalg. Standardgebyrer-

ne angår omkostninger, som bør henføres til den enkelte kunde frem for betaling 

over tarifferne.  

14. Omkostningsundersøgelsen er gennemført af Dansk Energi i 2015 efter 

nærmere dialog med Sekretariatet for Energitilsynet. Med hensyn til ændringerne i 

gebyrsatserne har Dansk Energi oplyst, at man med omkostningsundersøgelsen har 

søgt at finde det aktuelle niveau for de standardgebyrer, som netvirksomhederne 

ønsker at anvende, og samtidig er relevansen af diverse gebyrer under engrosmo-

dellen vurderet. Undersøgelsen belyser ifølge Dansk Energi de gennemsnitlige, 

rimelige omkostninger ved de aktiviteter, som det enkelte gebyr vedrører. Derved 

sikres omkostningsægthed for de anvendte gebyrer. 

15. Gebyrsatserne for eksisterende gebyrer ændres som følge af resultaterne af 

denne omkostningsundersøgelse. Gebyrsatserne er senest ændret i 2012, dog for 

visse gebyrer senest i 2005. Der er med anmeldelsen generelt tale om en stigning i 

gebyrsatserne. Indtægter fra gebyrer påvirker ikke netvirksomhedernes samlede 

økonomi, da gebyrindtægterne skal afholdes inden for indtægtsrammen. 

16. Der indføres otte nye vejledende standardgebyrer. Baggrunden er, at fem eller 

flere netvirksomheder, der er repræsenteret i Dansk Energis Netudvalg, har indike-

ret, at de hver især ønsker at anvende disse gebyrer under engrosmodellen. Dansk 

Energi vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes standardgeby-

rer, der er ens på tværs af netområder.  

17. Dansk Energi har endvidere den 28. april 2016 suppleret anmeldelsen med 

forslag til en model for gebyrer, der stiger mere end 10 pct., hvorefter gebyrerne 

indfases over tre år (over årene 2016 – 2018), samt en ordning hvorved standard-

gebyrerne pristalsreguleres fra 2019 og frem, jf. bilag 2. Baggrunden for indfas-
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ning er en relativ stor stigning i gebyrsatserne. Pristalsreguleringen tilsigter en 

jævn udvikling i gebyrsatserne fremover. 

18. Endelig har Dansk Energi den 17. marts 2016 korrigeret anmeldelsen for så 

vidt angår data for omkostningsundersøgelsen vedrørende gebyr for oprettelse af 

mikro VE-anlæg, jf. bilag 3.  

19. De gældende vejledende standardgebyrer er taget til efterretning af Energitil-

synet i medfør af elforsyningslovens § 73 b i henholdsvis 2005 og 2011. 

20. Foranlediget af en afgørelse truffet af Energiklagenævnet i 2004 valgte Sekre-

tariatet for Energitilsynet i 2004 at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræ-

sentanter fra el-, gas- og varmebranchen med henblik på, at der blev fastsat vejle-

dende standardgebyrer gældende fælles for alle tre sektorer. Arbejdsgruppen udar-

bejdede vejledende satser til standardisering af en række af de mest anvendte ge-

byrer på energiområdet. Satserne er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige 

rimelige omkostninger, der er forbundet med den pågældende foranstaltning (ryk-

kergebyrer, fogedforretning, lukning mv.). 

21. Den 26. september 2005 tog Energitilsynet de standardgebyrer til efterretning, 

som arbejdsgruppen havde foreslået. Energitilsynet anførte blandt andet følgen-

de:1.  

”[…] 

De fastsatte gebyrer er - for at fremme gennemsigtigheden for forbrugeren -gældende for alle tre 

forsyningsområder, således at forbrugeren vil opleve ensartede gebyrer uanset om der er tale om 

el-, gas eller varmeforsyning. 

 

De vejledende gebyrer vil medføre administrative lettelser for selskaberne, ligesom de vil medfø-

re en forenkling i forbindelse med forbrugervejledningen. 

Brancherepræsentanterne har tilsluttet sig de anførte gebyrsatser. 

 

Afgørelse 

Det indstilles, 

at Energitilsynet tager de standardgebyrer til efterretning som arbejdsgruppen har tilsluttet sig, jf. 

elforsyningslovens § 73 b, § 76 og § 77, varmeforsyningslovens § 21 og § 22 a samt naturgasfor-

syningslovens § 40 og § 41. 

at Energitilsynet som udgangspunkt ikke vil betragte et gebyr som urimeligt i henhold elforsy-

ningslovens § 77, stk. 1, varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og naturgasforsyningslovens § 41, 

stk. 1, hvis selskabet opkræver gebyret i overensstemmelse med standardgebyrerne. Der vil dog 

altid kunne foretages en konkret vurdering. Selskaberne kan i stedet vælge at opkræve de fakti-

ske omkostninger ved den pågældende foranstaltning, men selskabet skal kunne godtgøre de 

omstændigheder forbundet med den pågældende foranstaltning, der har bevirket højere omkost-

ninger end standardgebyrerne. Kravene til dokumentation vil afhænge af de konkrete omstæn-

digheder. 

at selskaberne, ved anmeldelse af betingelser og priser, herunder tariffer og gebyrer i henhold til 

elforsyningslovens § 76, varmeforsyningslovens § 21 og naturgasforsyningslovens § 40, skal op-

lyse, hvorvidt de anvender de vejledende gebyrsatser eller opkræver de faktiske omkostninger. 

at disse gebyrer vil være gældende for resten af 2005 samt hele 2006. Herefter vil gebyrsatserne 

kunne tages op til revurdering efter forhandling med brancherne. 

[…]” 

 
1 www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2005/regulering-af-gebyrstoerrelser-paa-el-gas-og-

varmeomraadet/  

http://www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2005/regulering-af-gebyrstoerrelser-paa-el-gas-og-varmeomraadet/
http://www.energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2005/regulering-af-gebyrstoerrelser-paa-el-gas-og-varmeomraadet/
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22. Standardgebyrsatserne var herefter gældende i perioden fra 2005 til 2012 og 

var fælles for el-, gas- og varmesektorerne, idet Energitilsynet løbende forlængede 

efterretningen.  

23. Baggrunden for ens standardgebyrer for de tre sektorer var, at gebyrerne i vidt 

omfang har skullet dække tilsvarende omkostninger for virksomhederne i de tre 

forsyningssektorer. Da gebyrer skal være omkostningsmæssigt begrundet, og ge-

byrsatserne ikke må overstige de gennemsnitlige rimelige omkostninger ved de 

aktiviteter gebyret vedrører, blev det vurderet, at dette talte for at benytte fælles 

gebyrsatser på de tre områder, medmindre andet kan begrundes ved konkrete om-

kostningsundersøgelser. 

24. Dansk Energi foreslog i 2011, at gebyrsatserne for elsektoren blev forhøjet. 

Sekretariatet for Energitilsynet tog den 20. december 2011 Dansk Energis regule-

ring af standardgebyrsatserne for elsektoren gældende fra 2012 til efterretning. 

Gebyrsatserne var baseret på en undersøgelse blandt medlemmerne af Dansk 

Energis Netudvalg. Dansk Energi fik desuden tilføjet 6 nye gebyrtyper på bag-

grund af konkrete omkostningsestimater. Reguleringen af gebyrsatserne på el-

området for 2012 blev taget til efterretning med forbehold for en forventet under-

søgelse af gebyrer på el-området i løbet af 2012. 

25. I 2013 foreslog både Dansk Fjernvarme, HMN, Naturgas Fyn og Dansk Energi 

ligeledes, at der skete en opregulering af gebyrsatserne.  

26. Energitilsynet vurderede dog, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at vur-

dere om en ny regulering af standardgebyrsatserne på de tre energiområder afspej-

lede udviklingen i de faktiske omkostninger ved udstedelsen af gebyrerne. 

27. Energitilsynet tilkendegav herom den 8. marts 2013
2
:  

At Energitilsynet ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere om de foreslåede gebyrsatser for 

el-, gas- og varmesektorerne afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger ved de aktiviteter 

gebyrerne vedrører.  

 

At et omkostningsstudie på el- gas og varmeområdet af omkostningerne ved de aktiviteter geby-

rerne vedrører, må gennemføres, før Energitilsynet kan vurdere, hvad der vil være rimelige stan-

dardgebyrsatser. Sekretariatet for Energitilsynet vil indgå i en dialog med Dansk Fjernvarme, 

Dansk Energi, Dong Energy distribution, Naturgas Fyn og HMN Naturgas om gennemførslen af 

en omkostningsundersøgelse.  

 

28. Sekretariatet for Energitilsynet igangsatte herefter et arbejde med deltagelse af 

repræsentanter fra Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og naturgasselskaberne med 

henblik på at gennemføre en omkostningsundersøgelse, der kunne danne grundlag 

for nye, opdaterede standardgebyrer. 

 
2 www.energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-vedr-standardgebyrer/  

 

http://www.energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-vedr-standardgebyrer/
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29. Sekretariatet har 20. januar 2014 fastsat retningslinjer for gennemførelse og 

indholdet af en sådan omkostningsundersøgelse, hvortil der henvises, jf. bilag 4. 

30. Der er i perioden 2012 – 2015 afholdt en række møder med deltagelse af Se-

kretariatet for Energitilsynet og repræsentanter for de tre sektorer til drøftelse og 

gennemførelse af en omkostningsundersøgelse. 

31. Den 4. februar 2014 meddelte Dansk Fjernvarme dog, at man stillede sagen i 

bero og fremover fortsat ville anvende standardgebyrerne, der blev taget til efter-

retning i 2005. 

32. De 3 naturgasdistributionsvirksomheder meddelte sekretariatet den 6. marts 

2014, at de ikke ønskede at stille sagen i bero. Sekretariatet har imidlertid ikke 

siden modtaget yderligere fra gasdistributionsvirksomhederne. 

33. Arbejdet med at gennemføre en omkostningsundersøgelse er herefter foretaget 

af Dansk Energi alene og kun for elsektoren. Baggrunden er, at Dansk Energi har 

fundet det nødvendigt at anmelde opdaterede standardgebyrer for elsektoren i for-

bindelse med engrosmodellens ikrafttræden. 

34. Dansk Energis omkostningsundersøgelse er gennemført i dialog med Sekreta-

riatet for Energitilsynet. På møde den 19. januar 2015 er spørgsmålet om undersø-

gelsens repræsentativitet for netvirksomhederne drøftet. Dansk Energi tilkendegav, 

at man forventede, at de ti største netvirksomheder, der dækker 80 pct. af kunder-

ne, kunne deltage, men at man ikke forventede at de mindre netvirksomheder hav-

de kapacitet til at deltage. Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegav, at der i 

hvert fald burde deltage en mindre netvirksomhed i undersøgelsen. 

35. Dansk Energi har herefter i perioden april til oktober 2015 gennemført en om-

kostningsundersøgelse for netvirksomhedernes standardgebyrer. 

36. Dansk Energi anmeldte, som nævnt ovenfor, den 18. december 2015 

anbefalede standardgebyrer til brug for engrosmodellen bilagt en gennemgang og 

dokumentation af omkostningsundersøgelsen, jf. bilag 1.  

37. Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen er delt op i tre 

kategorier afhængigt af, hvordan det enkelte gebyr faktureres: 

 Net til kunde 

 Til elhandler via Datahub 

 Direkte til elhandler 

 

De anmeldte standargebyrer fremgår nedenfor af tabel 1. 
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TABEL 1 | ANMELDTE OG NUVÆRENDE STANDARDGEBYRER (EKSKL. MOMS) 

Gebyr Anmeldt standardgebyr (kr.) Nuværende standardgebyr (kr.) 

Net til kunde   

Betalingsaftale1 105 100 

For sen betaling fra erhvervskunde1,3 (fastsat ved lov) 310 Nyt gebyr5 

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720 1100 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 målere 1135 550 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1400 950 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435 135 

Nedlæggelse af målerinstallation 760 Nyt gebyr 

Nedtagning af måler 740 575 

Oprettelse af mikro VE-anlæg 1910 1200 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. Målerinstallation 1385 Nyt gebyr 

Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2 (fastsat ved lov) 100 100 

Udbringning af måler 240 165 

Til elhandler via datahub   

Aflæsningsbesøg 555 240 

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670 400 

Fjernbetjent afbrydelse 105 150 

Fjernbetjent genåbning 105 200 

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 Nyt gebyr 

Fogedforretning, udkørende4 2340 Nyt gebyr 

Opstart af fogedforretning4 790 Nyt gebyr 

Forgæves kørsel 560 Nyt gebyr 

Genopsætning af nedtaget måler 790 550 

Genåbning 625 400 

Genåbning uden for normal arbejdstid 1445 800 

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1420 Nyt gebyr 

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990 Nyt gebyr 

Målerundersøgelse på stedet 785 350 

Nedtagning af måler 700 575 

Rykker for manglende selvaflæsning 75 70 

Skønnet aflæsning 65 65 

Direkte til elhandler   

For sen betaling fra elhandler1, 3 (fastsat ved lov) 310 Nyt gebyr5 

Rykker til elhandler ved for sen betaling1, 2 (fastsat ved lov) 100 Nyt gebyr5 
 

Beløbene er anført ekskl. moms. 

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.  

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.  

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. 

januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.  

4) Der er i den nuværende liste af standardgebyrer også et gebyr for fogedforretning, udkørende på 350 kr. Dette gebyr var 

eksklusiv omkostninger til foged og låsesmed. De nye standardgebyrer for fogedforretning inkluderer disse omkostninger, 

og der er derfor ikke angivet et nuværende standardgebyr. 

5) Gebyret har ikke tidligere fremgået af listen over Dansk Energis standardgebyrer. Gebyret er fastsat ved lov, og gengives 

her for at skabe et samlet overblik. 

 

Kilde: Dansk Energi 
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38. Sekretariatet for Energitilsynet har afholdt møder den 27. januar 2016 og den 

14. marts 2016 med Dansk Energi for at få uddybet baggrunden for de største 

stigninger i gebyrerne, jf. bilag 5. Som opfølgning på mødet i januar har Dansk 

Energi besvaret en række spørgsmål i notat af den 25. februar 2016, jf. bilag 6. 

HØRING 

 

39. Sagen har været sendt i høring.  

40. Energitilsynet har modtaget tre høringssvar, henholdsvis fra Dansk Energi den 

10. maj 2016, Forbrugerombudsmanden den 3. maj 2016, og Håndværksrådet den 

9. maj 2016. Endvidere har Ankenævnet på Energiområdet den 3. maj 2016 frem-

kommet med bemærkninger. 

DANSK ENERGI: 

41. Dansk Energi bemærker: 

1. Den angivne frist for ny anmeldelse i oktober 2018 er ikke realistisk, hvis 

netvirksomhederne efterfølgende skal nå at anmelde i overensstemmelse her-

med inden udløbet af efterretningen den 31. december 2018 

2. Den anmeldte pristalsregulering efter 31. december 2018 bør ikke afvises 

3. Forklaringen i gebyrstigningerne skyldes nye erfaringer hos netselskaberne, 

ændret metode til beregning af gebyrer og manglende pristalsregulering bagud 

i tid – og skyldes knap så meget engrosmodellen   

4. Det anerkendes, at omkostningsundersøgelsen med fordel kunne have inklu-

deret flere observationer (repræsentativitet), men ønsket om data fra mindre 

netvirksomheder fremstår ubegrundet 

 

42. Hertil bemærker sekretariatet: 

Ad 1) om fristen: Sekretariatet er enigt og har derfor indføjet i begrundelsen, 

at sekretariatet i de metodegodkendelser, som efterfølgende meddeles net-

virksomhederne, og som anmeldes overensstemmelse med Dansk Energis an-

befalede standardgebyrer, vil blive meddelt til udløb den 30. juni 2019 

 

Ad 2) om pristalsreguleringen: Sekretariatet fastholder, at det ikke er aktuelt 

at tage stilling til en sådan fremskrivning af gebyrsatserne, da efterretningen 

ifølge indstillingen er tidsbegrænset og skal efterfølges af en fornyet omkost-

ningsundersøgelse 

 

Ad 3) om gebyrstigningerne: Sekretariatet tager til efterretning, at gebyrstig-

ningerne ikke primært skyldes engrosmodellens ikrafttræden, og har følgelig 

tilpasset sagsfremstillingen i overensstemmelse hermed 

 

Ad 4) om repræsentativitet: Sekretariatet fastholder sit synspunkt om, at un-

dersøgelsen i højere grad bør inkludere de mindre virksomheder, og at svar-

procenten bør være højere end tilfældet er med den foreliggende omkost-

ningsundersøgelse 
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FORBRUGEROMBUDSMANDEN: 

43. Forbrugerombudsmanden bemærker i sit høringssvar, at ombudsmanden jf. 

markedsføringslovens § 1 til enhver tid kan behandle spørgsmålet om, hvorvidt en 

ændring af et aftalevilkår, herunder varsling af disse ændringer, er rimelige i hen-

hold til den forbrugerbeskyttende lovgivning, jf. Højesterets dom afsagt den 4. juli 

2013 (inkassodommen).   

44. Sekretariatet tager Forbrugerombudsmandens høringssvar til efterretning, og 

bemærker samtidig, at el-handelsvirksomheder, der agter at foretage væsentlige 

ændringer i kontraktbetingelserne til ugunst for forbrugeren, skal give kunden et 

forudgående varsel herom på mindst 3 måneder, jf. § 3, stk. 1 i elleveringsbe-

kendtgørelsen. Dette gælder dog ikke skatter, afgifter og PSO, jf. § 4 i elleverings-

bekendtgørelsen. Elkunder kan gøre Energitilsynet opmærksom på el-

handelsvirksomheders manglende overholdelse af elleveringsbekendtgørelsen, jf. 

§ 20, men tilsynet er ikke som sådan klageinstans.  

HÅNDVÆRKSRÅDET 

45. Håndværksrådet anfører i sit høringssvar, at der savnes en vurdering af stig-

ningen i gebyrerne, ”der i adskillige tilfælde stiger flere hundrede procent”.  Vide-

re ses det ikke af notatet, hvorfor disse stigninger skyldes engrosmodellen.  I rela-

tion til stigningerne savnes bl.a. en forklaring på stigningen i eksempelvis gebyret 

for midlertidig tilslutning (byggestrøm), der stiger fra kr. 550 i 2012 til kr. 1.135 i 

2016 

46. Sekretariatet bemærker hertil, at Dansk Energi i det væsentlige har udført om-

kostningsundersøgelsen i overensstemmelse med sekretariatets anvisninger, og at 

gebyrerne efter sekretariatets vurdering med visse forbehold for nuværende findes 

tilstrækkeligt afdækkede. Sekretariatet finder imidlertid, at Dansk Energi snarest 

bør gennemføre en fornyet omkostningsundersøgelse, der er mere repræsentativ, 

og hvor der tages højde for de ændringer af omkostningerne, som engrosmodellen 

måtte vise sig at medføre, jf. nærmere herom nedenfor i begrundelsen. Generelt 

bemærker sekretariatet endvidere, at der første gang blev taget initiativ til omkost-

ningsundersøgelsen i 2011, og at gebyrerne senest blev forhøjet i 2012. Hertil 

kommer, at Dansk Energi har ændret sin metode for beregning af gebyrsatserne. 

Angående engrosmodellen, har sekretariatet, som nævnt ovenfor i relation til 

Dansk Energis høringssvar, taget til efterretning, at gebyrstigningerne ikke pri-

mært skyldes engrosmodellens ikrafttræden. Sekretariatet har følgelig tilpasset 

sagsfremstillingen i overensstemmelse hermed.   

47. Endvidere savner Håndværksrådet en forklaring på: 

1. At den enkelte kunde skal betale over gebyrerne fremfor at alle dækker om-

kostningen over tarifferne 

2. At omkostningsundersøgelsen er baseret på en undersøgelse før engrosmodel-

len, som skal gælde efter engrosmodellens ikrafttræden 

3. Om gebyrerne er relevante eller ej, herunder forskellen på ovennævnte geby-

rer for midlertidig tilslutning (byggestrøm) alt efter om måler opsættes af in-

stallatør (kr. 435) eller netvirksomhed (kr. 1.135) 
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4. Om gebyr for målerundersøgelse tillige gælder målere, der ikke viser sig de-

fekte 

 
48. Hertil bemærker sekretariatet: 

Ad 1) om tariffer frem for gebyrer: Det følger af lovens § 73, stk. 1, at kun-

derne skal betale i forhold til de omkostninger deres kundeforhold giver an-

ledning til, Sekretariatet vurderer, at afregning pr. ydelse tilgodeser dette. Se-

kretariatet finder endvidere, at det fortsat er hensigtsmæssigt at tage udgangs-

punkt i en gennemsnitsbetragtning, som et gebyr er udtryk for, idet der er tale 

om forholdsvist små beløb, der dækker omkostningerne ved ofte tilbageven-

dende og ensartede ydelser. 

 

Ad 2) om omkostningsundersøgelse før engrosmodellens ikrafttræden: Sekre-

tariatet bemærker, at der med indstillingen netop er taget forbehold for, at un-

dersøgelsen snarest bør gennemføres på ny, når der har været erfaringer med 

engrosmodellen. 

 

Ad 3) om gebyrernes relevans: Sekretariatet har lagt til grund, at de anmeldte 

gebyrer angår ydelser, som netvirksomhederne skal levere, og bemærker vi-

dere, at en del af revisionen netop er en følge af engrosmodellen, hvorefter 

visse ydelser fremover leveres til elhandleren og ikke længere til netkunden. 

Særligt angående byggestrøm bemærkes, at gebyret ifølge anmeldelsen dæk-

ker midlertidig tilslutning, og omkostningen omfatter håndtering af tilmel-

ding, planlægning samt selve opsætningen af en måler.  

 

Ad 4) om målerundersøgelse: Sekretariatet lægger til grund, at gebyret for 

målerundersøgelse på akkrediteret værksted alene kan opkræves, såfremt un-

dersøgelsen sker efter anmodning fra kunden, og kun hvis måleren viser sig 

ikke-defekt, således som det også fremgår af gebyret for målerundersøgelse 

på stedet.3 

 

49. Endelig henleder Håndværksrådet opmærksomheden på forbrugerhensynet, 

som fremgår af lovens formålsparagraf i elforsyningslovens § 1, og i fortsættelse 

heraf opfordrer Håndværksrådet tilsynet til at rette henvendelse til ministeren om, 

at loven ”åbenbart hjemler monopolselskabernes egen og uimodsigelige fastlæg-

gelse af stigninger”.  

50. Sekretariatet noterer sig synspunktet, men skal i øvrigt bemærke, at det følger 

af begrundelsen nedenfor, at gebyrerne findes fastsat under hensyntagen til rimeli-

ge omkostninger, således som det følger af §§ 69, stk. 1, og § 73, stk. 1.  

 
3 Herom står i bilaget til anmeldelsen: Ved mistanke om defekt på elmåler kan en indledende undersøgelse fore-

tages på stedet. Det kan fx være kontrol af korrekt opsætning og belastningstest. Gebyret dækker over besøg på 

adressen for indledende undersøgelse. Gebyret opkræves alene, hvis måleren konstateres fejlfri og undersøgel-

sen er sket på kundens eller el-leverandørens foranledning. 
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ANKENÆVNET: 

51. Ankenævnet på Energiområdet afgiver ikke høringssvar, men bemærker, at 

høringen indeholder en ændring af aktuelle gebyrer samt indførelse af nye gebyrer. 

I denne forbindelse gør Ankenævnet opmærksom på elleveringsbekendtgørelsens 

§ 3, om mindst 3 måneders varsling via individuel kommunikation. Herunder sær-

ligt stk. 4, som giver forbrugeren mulighed for at hæve kontrakten, såfremt han 

ikke accepterer ændringerne. Hvis selskaberne ikke via individuel kommunikation 

varsler forbrugerne om disse nye gebyrer, er der høj sandsynlighed for, at sådanne 

sager vil blive set i nævnet. 

52. Sekretariatet tager dette til efterretning.  

53. Ankenævnet bemærker endvidere, at Dansk Energi også indfører fogedgebyrer 

for: udkørende, opstart og forgæves kørsel. Ankenævnet opfordrer til, at det un-

dersøges, om disse fogedgebyrer overholder eksisterende lovgivningen på områ-

det. Der henvises til bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger 

(bek. nr. 601 af 12. juli 2002).   

54. Sekretariatet er enigt i bemærkningen om udkørende fogedforretning. Sekreta-

riatet er ligeledes enigt i bemærkningen om forgæves kørsel. Følgelig har sekreta-

riatet indføjet i indstillingen, at disse to gebyrer ikke tages til efterretning. Herom 

henvises også til nedenfor i begrundelsen.  

55. Sekretariatet bemærker angående gebyret for opstart af fogedforretning på kr. 

790, at dette gebyr bør tages til efterretning men med det forbehold, at det alene 

kan opkræves i de tilfælde, hvor fogeden ikke selv fastsætter sagens omkostninger, 

se også begrundelsen nedenfor. 

BEGRUNDELSE 

56. Dansk Energis anmeldte vejledende standardgebyrer skal anvendes ved over-

gangen til engrosmodellen og er udarbejdet i henhold til elforsyningslovens § 73 

b, hvorefter energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejled-

ninger (branchevejledninger) om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- 

og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne 

standardiserede vejledninger.  

57. En branchevejledning er Dansk Energis anbefaling til retningslinjer på et givet 

område.  

58. De enkelte netvirksomheder skal anmelde de metoder, der anvendes til at be-

regne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til godkendelse hos 

Energitilsynet, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

59. Netvirksomhederne kan enten anmelde egne, individuelle metoder, eller de 

kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal meto-

derne anmeldes til Energitilsynet til godkendelse af hver enkelt netvirksomhed, jf. 

§ 1, stk. 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirksomhedens metoder afvi-
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ger fra branchevejledningerne, skal virksomhederne tillige i deres anmeldelse spe-

cifikt redegøre for disse afvigelser, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 

60. Energitilsynet kan til enhver tid – enten i forbindelse med en konkret klagesag 

eller af egen drift – tage anvendelsen og indholdet af en branchevejledning op til 

vurdering. 

61. Energitilsynet vurderer i denne sag om de anbefalede gebyrer og gebyrsatser i 

den anmeldte branchevejledning er fastsat efter en metode, der opfylder lovens 

krav om omkostningsægthed, rimelighed, objektivitet og ikkediskriminering, såle-

des at der ikke kan ske krydssubsidiering til fordel for bestemte køberkategorier, 

samt om gennemsigtighed, jf. §§ 69, stk. 1, 73, stk. 1 og § 6 d. Størrelsen af det 

enkelte gebyr må endvidere ikke oversige de gennemsnitlige, rimelige omkostnin-

ger ved den pågældende foranstaltning, som gebyret giver anledning til. 

62. Netvirksomhedernes priser, herunder gebyrsatser, fastsættes efter offentlig-

gjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a.  

63. Disse metoder kan fastsættes i overensstemmelse med anbefalinger i en bran-

chevejledning, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen.  

64. Herefter har Sekretariatet for Energitilsynet i praksis godkendt de gebyrer, som 

netvirksomhederne anmelder uden afvigelser fra Dansk Energis vejledende stan-

dardgebyrer. Såfremt en netvirksomhed anmelder gebyrer med afvigelser, vurderer 

sekretariatet konkret om de afvigende gebyrsatser er i overensstemmelse med el-

forsyningsloven og praksis. 

65. Den foreliggende anmeldelse af standardiserede vejledende gebyrsatser vil 

således – såfremt Energitilsynet tager det anmeldte til efterretning uden bemærk-

ninger - kunne udgøre grundlaget for netvirksomhedernes kommende anmeldelse 

af gebyrer og reviderede gebyrsatser, som anbefalet af Dansk Energi. 

66. Nedenfor gennemgår og vurderer Sekretariatet for Energitilsynet følgende med 

henblik på, at de anmeldte vejledende standardgebyrer kan tages til efterretning: 

1. Dansk Energis omkostningsundersøgelse og forslag om fremskrivning (pris-

talsregulering). 

2. Indførelse af nye gebyrer. 

3. Den foreslåede indfasningsmodel. 

1. VURDERING AF DANSK ENERGIS OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE M.V. 

67. Dansk Energi har i perioden april – oktober 2015 gennemført en omkostnings-

undersøgelse baseret på en stikprøveundersøgelse, hvor der er indhentet data fra 

seks netvirksomheder i medlemskredsen for at kortlægge hvilke omkostninger, der 

er forbundet med de enkelte gebyrer, herunder størrelsen af omkostningerne.  
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68. Omkostningsundersøgelsen indeholder en beskrivelse af, hvad hvert gebyr 

omfatter. Omkostningsundersøgelsen er vedlagt som bilag 1 til anmeldelsen af 18. 

december 2015, hvortil der henvises. 

69. Det er Dansk Energis opfattelse, at omkostningsundersøgelsen er rimelig re-

præsentativ, idet de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, repræsenterer 

53 pct. af de danske netkunder baseret på antal målere. Endvidere har Dansk Ener-

gis Netudvalg godkendt gebyrerne og satserne. 

70. Dansk Energi bad netvirksomhederne identificere følgende fire omkostnings-

typer for hver gebyrtype: 

 Personaleomkostninger (herunder administrativt og teknisk personale) 

 Materialeomkostninger 

 Kørselsomkostninger 

 Øvrige omkostninger 

 

23. Sekretariatets gennemgang af bilagene til anmeldelsen af standardgebyrer vi-

ser, at ikke alle de adspurgte netvirksomheder har besvaret ovenstående spørgsmål 

for alle gebyrtyper. Endvidere har Dansk Energi for flere gebyrer kun modtaget 

svar fra 3 af de 6 adspurgte netvirksomheder vedrørende omkostninger, der er 

forbundet med det enkelte gebyr. Dansk Energi har sat en kritisk grænse på mini-

mum 3 observationer pr. gebyr. 

71. Dansk Energi bemærker, at virksomhedernes opgørelse af de fire omkost-

ningsposter for de enkelte gebyrer kan adskille sig på flere punkter. Netvirksom-

hedernes enhedsomkostninger til de fire poster kan variere, og netvirksomhedernes 

fordeling af omkostninger på de fire poster kan variere, ligesom der kan være for-

skelle i omkostningsstrukturen. Dette kan skyldes, at netvirksomhederne har for-

skellige definitioner af hvilke omkostninger, der relaterer sig til gebyret, og til 

stordriftsfordele m.v. Endelig anfører Dansk Energi, at praktiske forskelle eksem-

pelvis kan være omkostninger til kørsel, hvor netvirksomheder med langt mellem 

kunderne alt andet lige vil have højere kørselsomkostninger. 

72. Dansk Energi oplyser desuden, at det tilgængelige datamateriale i de enkelte 

netvirksomheder kan være meget forskelligt, da virksomhederne har forskellige 

måder at registrere eksempelvis tidsforbrug på. 

73. Sekretariatet finder, at en omkostningsundersøgelse bør kunne afklare disse 

forhold nærmere, men tager til efterretning, at det foreliggende resultat er det for 

tiden bedst mulige. Sekretariatet anerkender i den forbindelse, at der er behov for, 

at der i forbindelse med engrosmodellens ikrafttræden udmeldes vejledende stan-

dardgebyrer. 

74. Sekretariatet har vurderet den gennemførte omkostningsundersøgelse ud fra 

følgende forhold: 
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 Anvendt metode (se afsnit 1.1) 

 Repræsentativitet (se afsnit 1.2)  

 Fremskrivning af gebyrer (se afsnit 1.3) 

1.1 ANVENDT METODE 

75. Sekretariatet har bidraget til omkostningsundersøgelsens tilrettelæggelse i den 

indledende fase og har holdt en række møder med branchen. Sekretariatet fulgte 

den 20. januar 2014 op med en mail til Dansk Energi indeholdende nærmere ret-

ningslinjer for, hvordan omkostningsundersstudiet burde gennemføres samt hvilke 

oplysninger, der kræves. Retningslinjerne er vedlagt som bilag 4, hvortil der hen-

vises.  

76. Den gennemførte omkostningsundersøgelse er i overensstemmelse med ret-

ningslinjerne baseret på en stikprøveundersøgelse af faktiske omkostninger ved de 

foranstaltninger, som det enkelte gebyrer vedrører, herunder hvilke arbejdsopgaver 

gebyrerne angår, og en punkt-for-punkt gennemgang af de omkostninger, der er 

forbundet med den aktivitet, ydelsen angår. 

77. Sekretariatet bemærker videre, at betydningen af den almindelige udvikling 

med produktivitetsforbedringer for tids- og omkostningsestimaterne, alene indgår 

indirekte i undersøgelsen. Herunder indgår tillige en nærmere vurdering af, hvor-

dan den tekniske udvikling indenfor f.eks. IT-udstyr påvirker tidsforbruget og 

omkostningerne, om end det ikke fremgår specifikt, hvordan omkostninger til 

breve, som følge af den teknologiske udvikling (brug af e-mails eller E-boks), har 

ændret sig. 

78. Nævnte omkostninger til breve udgør ifølge Dansk Energis anmeldelse en 

meget beskeden andel af omkostningerne ved de forskellige ydelser, og en stor del 

af gebyrerne er ikke påvirket af materialeomkostninger overhovedet, hvorfor for-

eningen finder det mindre væsentligt. Dansk Energi tilføjer imidlertid, at engros-

modellen generelt forventes at få materialeomkostningerne til at falde i netvirk-

somhederne, dog ikke fragtudgifter til målere, der sendes til værksted eller instal-

latør, idet fragtomkostningerne i Danmark generelt er stigende. 

79. Endelig har Dansk Energi oplyst provenuet fra standardgebyrerne. Det fremgår 

af Dansk Energis anmeldelse, at provenuet blandt de 6 virksomheder i undersøgel-

sen udgør 67,8 mio. kr. Sammenlignet med de 6 virksomheders samlede indtægts-

rammer, der foreløbigt er opgjort til 3.686 mio. kr., og deres samlede driftsindtæg-

ter i 2014 på 3.525 mio. kr. svarer de samlede gebyrindtægter til ca. 2 % af de 

samlede indtægter for de 6 virksomheder i 2014. Dette giver ikke sekretariatet 

anledning til bemærkninger.  

80. Sekretariatet finder, at Dansk Energi i det væsentlige har udført omkostnings-

undersøgelsen i overensstemmelse med sekretariatets ønsker om fremgangsmåden 

i omkostningsundersøgelsen, om end undersøgelsen ikke er fuldt ud fyldestgøren-

de. 
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81. Dansk Energi redegør i anmeldelsen for omkostningsposterne angående admi-

nistrativt personale, teknisk personale, materialeomkostninger, kørselsomkostnin-

ger og øvrige omkostninger, som er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse.  

82. Sekretariatet lægger til grund, at virksomhederne ved besvarelse af spørge-

skemaet - så vidt muligt – har inkluderet de relevante og korrekte omkostninger, 

om end omkostningerne ikke i alle tilfælde direkte passer på de anvendte kategori-

er. Sekretariatet vurderer, at de relevante omkostningsposter indgår, og sekretaria-

tet har ikke i øvrigt bemærkninger hertil. 

83. Sekretariatet vurderer videre, at den anvendte spørgeskemaundersøgelse, som 

basis for omkostningsstudiet, bidrager til at afklare omkostningsægthed, og meto-

den findes således rimelig, dog forudsat at der er tale om et repræsentativt udsnit, 

jf. nærmere neden for i afsnit 1.2. 

84. Endelig bemærkes, at Energitilsynet baserer sin vurdering af gebyrsatserne ud 

fra de gennemsnitlige, rimelige omkostninger ved den pågældende foranstaltning. 

Sekretariatet finder det fortsat hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en gennem-

snitsbetragtning, idet der er tale om forholdsvis små beløb, og idet det er en admi-

nistrativ lettelse for netvirksomhederne at kunne anvende standardgebyrer for ofte 

tilbagevendende og ensartede ydelser. 

1.2 REPRÆSENTATIVITET 

85. Det fremgår af anmeldelsen, at omkostningsundersøgelsen er baseret på en 

stikprøveundersøgelse blandt 6 virksomheder svarende til 53 % af det samlede 

antal målere. Dansk Energi vurderer, at dette er rimeligt repræsentativt. Dansk 

Energi begrunder det relativt lave antal virksomheder med spørgeskemaets omfang 

og detaljegrad.  

86. Dansk Energi henviser endvidere til, at resultaterne af gebyrundersøgelsen i 

oktober 2015 blev drøftet på et møde i Dansk Energis Netudvalg, der vedtog at 

anmelde gebyrerne fra gebyrundersøgelsen til Energitilsynet. Gebyrsatserne er 

dermed godkendt af flere end de 6 medlemmer, og kan som sådan anses for repræ-

sentativt for mere end 6 virksomheder.  

87. Sekretariatet bemærker, at de 6 deltagende virksomheder i omkostningsunder-

søgelsen er blandt de 13 største
4
 ud af i alt 64 netvirksomheder. De små netvirk-

somheder og transformerforeninger er ikke repræsenteret i undersøgelsen. Ifølge 

Dansk Energi er de mindre netvirksomheder ikke i besiddelse af detaljerede data 

for gebyrer, og disse virksomheder har således ikke haft mulighed for at svare på 

spørgeskemaet. 

88. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at undersøgelsen ikke fuldt ud er 

repræsentativ. Sekretariatet bemærker, at virksomhedernes estimater for de enkelte 

gebyrer varierer, hvilket efter sekretariatets vurdering kan indikere en vis usikker-

 
4 Størrelse opgjort på antal målere i 2014 
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hed for, hvilke ydelser estimaterne indeholder. Sekretariatet bemærker særligt, at 

estimatet for nogle gebyrer er baseret på kun 3 besvarelser, og dermed højest kan 

repræsentere 45 % af kunderne
5
.  

89. Sekretariatet vurderer dog samlet på baggrund af Dansk Energis oplysninger, 

at resultaterne af omkostningsundersøgelsen kan anses som det bedste skøn på 

nuværende tidspunkt for størrelsen af omkostninger til de anmeldte standardgeby-

rer. Sekretariatet har herved lagt vægt på undersøgelsens detaljegrad.. Det er dog 

ikke hensigtsmæssigt, at omkostningsundersøgelsen ikke har inddraget de mindre 

netvirksomheder ved direkte deltagelse i stikprøveundersøgelsen eller f.eks. gen-

nem en intern branchehøring. 

90. Da estimaterne imidlertid er behæftede med en vis usikkerhed, er det sekretari-

atets vurdering, at Dansk Energis anbefalede satser alene bør gælde for en begræn-

set periode, hvor Dansk Energi kan arbejde videre med omkostningsundersøgel-

sen.  

91. Dansk Energi anfører i anmeldelsen, at erfaringerne fra netvirksomhedernes 

drift under engrosmodellen potentielt kan påvirke omkostningsundersøgelsens 

estimater fremadrettet. Det skyldes, at engrosmodellen vil påvirke arbejdsgangene 

i netvirksomhederne, hvorfor engrosmodellen giver usikkerhed omkring omkost-

ningerne, der knytter sig til de enkelte gebyrer.  

92. Det er sekretariatets vurdering, at Dansk Energis anmeldelse derfor også af 

denne grund kun bør gælde for en begrænset periode, således at usikkerheden med 

estimaterne nedbringes og således, at der oparbejdes et erfaringsgrundlag med 

engrosmodellen. Ved en ny anmeldelse af standardgebyrer kan der således tages 

højde herfor, og særligt for de ændringer af omkostningerne, som engrosmodellen 

måtte vise sig at medføre. 

93. Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet tager de anmeldte standardge-

byrer til efterretning, men alene for en periode frem til udgangen af 2018, da der er 

en vis usikkerhed forbundet ved opgørelsen af de omkostninger, der knytter sig til 

de enkelte gebyrer.  

94. Det er endvidere sekretariatets opfattelse, at fastsættelse af gebyrsatserne 

fremadrettet bør ske på et mere sikkert grundlag, hvor omkostningsundersøgelsen 

inddrager flere netvirksomheder, herunder også gerne mindre netvirksomheder, så 

omkostningsundersøgelsen samlet set bliver mere repræsentativ end den omkost-

ningsundersøgelse, som Dansk Energi har foretaget i 2015.  

95. Det bør meddeles Dansk Energi, at foreningen senest 1. oktober 2018 kan gen-

anmelde eventuelt reviderede satser for standardgebyrer pr. 1. januar 2019
6
, som 

er baseret på en tilsvarende, men mere repræsentativ omkostningsundersøgelse, og 

 
5 Opgjort efter antal målere i 2014 

6 De nye standardgebyrer vil dermed træde i kraft, efter de nuværende satser er fuldt indfaset. 
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på erfaringerne med eventuelle ændrede arbejdsgange i netvirksomhederne som 

følge af engrosmodellen. 

96. De efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte virksomheder, som måtte 

anmelde i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, vil herefter blive 

meddelt på det vilkår, at godkendelsen er tidsbegrænset med udløb 30. juni 2019. 

Således får netvirksomhederne et halvt år til at anmelde reviderede gebyrer i over-

ensstemmelse med den forventede reviderede branchevejledning senest den 31. 

december 2018. 

1.3 FREMSKRIVNING AF GEBYRER 

97. Dansk Energi har i forbindelse med anmeldelsen foreslået, at gebyrsatserne fra 

2019 fremskrives ved anvendelse af en pristalsregulering, jf. bilag 4. 

98. Da sekretariatet indstiller, at de anmeldte standardgebyrer kun tages til efter-

retning for en periode til og med 31. december 2018, finder sekretariatet det ikke 

aktuelt at tage stilling til en fremskrivning af gebyrsatserne fra 2019. 

1.4. KONKLUSION 

99. De anmeldte standardgebyrer er fastsat på baggrund af en omkostningsunder-

søgelse, der inddrager omkostninger til personale, materiale, kørsel og øvrige om-

kostninger, der falder indenfor elforsyningslovens § 69, stk. 1, som rimelige om-

kostningstyper.  

100. Den gennemførte omkostningsundersøgelse følger i det væsentlige sekretaria-

tets retningslinjer herfor. 

101. Den anvendte stikprøvemetode findes endvidere under de gældende forud-

sætninger rimelig og repræsentativ, om end det ville have været hensigtsmæssigt 

med en større repræsentativitet. Som følge af usikkerhed ved undersøgelsens re-

præsentativitet og engrosmodellens betydning for arbejdsgangene i netvirksomhe-

derne, og dermed for omkostningerne, bør de anmeldte standardgebyrer kun tages 

til efterretning for en begrænset periode, som passende kan fastsættes som frem til 

udgangen af 2018. Herved har Dansk Energi og netvirksomhederne en rimelig tid 

til at forbedre repræsentativiteten af omkostningsundersøgelsen og inddrage erfa-

ringer med eventulle ændrede arbejdsgange i netvirksomhederne som følge af 

engrosmodellen. 

102. Sekretariatet finder således med disse forbehold, at de anmeldte standardge-

byrer er fastsat ud fra rimelige og objektive kriterier i overensstemmelse med § 73, 

stk. 1. 

103. Endvidere findes satserne ikkediskriminerende i forhold til, hvilke omkost-

ninger de enkelte køberkategorier giver anledning, jf. § 73, stk. 1, i elforsynings-

loven. Gebyrerne gælder alle, er fastsat som en standard, og er fastsat med ud-

gangspunkt i den ydelse, som kunden modtager, dvs. med udgangspunkt i de om-

kostninger kunden giver anledning. En gennemsnitsbetragtning over ”omkostnin-
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ger de enkelte køberkategorier giver anledning til” findes tillige fortsat som en 

hensigtsmæssig metode. 

2. VURDERING AF INDFØRELSE AF NYE GEBYRER 

104. Følgende 8 nye vejledende gebyrer er anmeldt, jf. også tabel 1 ovenfor: 

Net til kunde: 

 Nedlæggelse af målerinstallation 

 Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 

 

Net til elhandler via datahub: 

 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 

 Fogedforretning, udkørende 

 Opstart af fogedforretning 

 Forgæves kørsel 

 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 

 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 

 

105. Sekretariatet bemærker, at de 2 nye gebyrer under ”net til kunde” hidtil har 

været afregnet efter regning, men nu er så hyppige, at det er hensigtsmæssigt med 

et fast standardgebyr.  

106. Endvidere bemærkes, at de 6 nye gebyrer under ”net til elhandler” er indført 

som følge af engrosmodellen og hensynet til at øge gennemsigtigheden i relation 

til indmeldinger til datahubben. 

107. De tre nye fogedgebyrer finder Sekretariatet ikke umiddelbart kan tages til 

efterretning af følgende grunde: 

 Gebyret for udkørende fogedforretning på kr. 2.340 dækker ifølge anmeldel-

sen omkostninger til håndtering af fogedens involvering inklusive omkostnin-

ger til låsesmed. Sekretariatet bemærker, at omkostningerne ved at gennemfø-

re en udkørende fogedforretning fastsættes af fogeden fra sag til sag, og at en 

gennemsnitsbetragtning derfor ikke kan gøres gældende. Dansk Energi har 

den 17. maj 2016 indsendt en nærmere beskrivelse af baggrunden for gebyret, 

hvoraf fremgår, at den anmeldte sats er baseret på et gennemsnit af domstole-

nes vejledende satser for salærer
7
, men sekretariatet finder ikke at der hermed 

er fremkommet noget nyt, der kan ændre sekretariatets indstilling. Sekretaria-

tet fastholder derfor, at det ikke rimeligt, at gebyret tages til efterretning. 

 
7 Der er følgende vejledende satser ved gennemførelsen af en fogedforretning: 

1.     Rekvisitionssalær – standardbeløb på 400 kr. 

2.     Retsafgift – standard for en udkørende fogedforretning på 700 kr. 

3.     Mødesalær – tilkendes for møde på adressen med 1.300 kr. 

4.     Låsesmed/vognmand mv. – tilkendes ud fra den afholdte udgift 

Se: http://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Vejledende%20takster%20fogedsager.pdf 

 

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Vejledende%20takster%20fogedsager.pdf
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 Gebyret for opstart af fogedforretning på kr. 790 dækker ifølge anmeldelsen 

omkostninger forud for opstart af en fogedsag. Sekretariatet bemærker, at om-

kostningerne som udgangspunkt fastsættes af fogedretten i sager, hvor der er 

indgivet rekvisition til fogedretten. På den baggrund finder sekretariatet, at 

gebyret bør tages til efterretning, men med det forbehold, at det alene kan op-

kræves i de tilfælde, hvor fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger. Se-

kretariatet finder det derfor ikke rimeligt, at tage gebyret til efterretning uden 

dette forbehold. 

 

 Sekretariatet bemærker angående gebyret for forgæves kørsel på kr. 560, 

at der savnes en afgrænsning af de situationer, hvor det tænkes opkrævet, 

herunder om det drejer sig om et aftalt besøg, eller om det er et besøg på 

netvirksomhedens initiativ. Sekretariatet bemærker endvidere, at det må 

afklares hvilket varsel  - ved kundebesøg på netvirksomhedens initiativ -  

der i givet fald er rimeligt. Dansk Energi har indsendt et forslag den 13. 

maj 2016
8
, men givet tidsfristerne for udsendelse af materiale til tilsynets 

møde er en afklaring heraf ikke muligt. Sekretariatet finder det derfor ik-

ke rimeligt, at gebyret i sin nuværende form tages til efterretning, men at 

sekretariatet, såfremt disse forhold afklares tilfredsstillende, bør bemyn-

diges til at vurdere og eventuelt tage en efterfølgende anmeldelse heraf til 

efterretning. 

108. Sekretariatet for Energitilsynet finder det i øvrigt hensigtsmæssigt og rimeligt 

at indføre de fem øvrige gebyrer, og bemærker jf. ovenfor, at Dansk Energi har 

fastsat gebyrsatserne i overensstemmelse med en omkostningsundersøgelse, som i 

det væsentlige følger sekretariatets retningslinjer herfor. 

109. For god ordens skyld bemærkes, at de tre nye lovfastsatte gebyrer vedrørende 

for sen betaling, ikke tages til efterretning. Disse tre nye gebyrer, ligesom det eksi-

sterende lovfastsatte gebyrer, der indgår i Dansk Energis liste, er alene medtaget 

på listen over anmeldte gebyrer for oversigtelighedens skyld. Disse er ikke an-

meldt med henblik på at blive taget til efterretning.  

 
8
 Forslag indsendt den 13 maj 2016 i forbindelse med høringssvar: ”Gebyret dækker forgæves kørsel, der vedrø-

rer nettekniske forhold, som fx udskiftning, flytning, reparation, tilsyn, kontrol eller lign. af elmåler eller andre 

elanlæg. Forgæves kørsel i forbindelse med aftalte besøg, som kunden har rekvireret og hvor kunden ikke har 

aflyst rettidigt, pålægges gebyret. Ved forgæves kørsel, når det er netvirksomheden, der har initieret besøget, fx 

ved udskiftning af elmålere el.lign., kan gebyret alene pålægges, hvis besøget er varslet i tilstrækkelig tid for-

ud.  Et varsel på mindst 5 hverdage fra forbrugerens modtagelse af varslet, vil som hovedregel blive anset som 

tilstrækkeligt, hvis forbrugeren samtidig er oplyst om, at der kan aftales andet tidspunkt ved henvendelse til 

netselskabet.” 
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3.  VURDERING AF INDFASNINGSMODELLEN  

110. Dansk Energi foreslår, at de gebyrer, der har en absolut stigning på mere end 

10 pct., indfases gradvist – dog ikke for gebyrer, der er fastsat ved lov. For en 

beskrivelse af indfasningsmodellen henvises nærmere til bilag 2.  

111. Modellen indebærer en indfasning, hvor det enkelte gebyr stiger en gang år-

ligt frem til og med 2018 

112. Sekretariatet finder den foreslåede indfasningsmodel hensigtsmæssig, idet 

den afbøder de forholdsmæssige store prisstigninger, som satserne for visse af de 

anmeldte standardgebyrer medfører.  

113. Ved en markant stigning forstås en stigning, der medfører en prisstigning for 

forbrugerne på over 10 pct., jf. princippet i forbrugerbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 

der omhandler, at væsentlige prisstigninger skal varsles med mindst 3 måneder). 

114. Sekretariatet finder på denne baggrund, at den anmeldte indfasningsmodel er 

rimelig.  
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RETSGRUNDLAG 

115. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser, der har 

betydning og relevans ved bedømmelsen af de anmeldte vejledende standardgeby-

rer. 

116. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om 

elforsyning, som senest er ændret ved bl.a. lov nr. 633 af den 16. juni 2014 og lov 

nr. 577 af den 4. maj 2015): 

Elforsyningslovens formål: 

 § 1 

Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i 

overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig 

elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

STK. 2 

Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig 

energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og 

miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 

Elforsyningslovens § 6 d: 

 § 6 D 

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gen-

nemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 

Elforsyningslovens § 69, stk. 1, om de omkostninger, der kan indregnes priserne 

 § 69 

Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til 

virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, admi-

nistration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital 

og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virk-

somhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra 

driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift, herunder også om-

kostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer. Ved fastsættelsen af priser tages 

desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksomhederne hæfter for gældsfor-

pligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 eller udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller 

sikkerhed til fordel for en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, 

når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager 

sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april 1999. Pri-

serne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, 

der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

 

Elforsyningslovens § 73 om prisfastsættelse: 

 § 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 betingel-

ser for brug af elnettet. 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=159158#Par73_Stk1_Not21
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Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af priser og betingelser: 

 § 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. 

[…] 

 

Elforsyningslovens § 73 b om branchevejledninger og tilsyn med disse: 

 § 73 B 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af 

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

tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 
 

Lovbemærkninger til § 73 b 
Der foreslås indsat en ny § 73 b i elforsyningsloven, således at det præciseres, at Energitilsynet 

har hjemmel til at føre tilsyn med energibrancheorganisationernes standardiserede vejledninger 

om fastsættelse af tariffer, almindelige leveringsbetingelser samt tekniske betingelser mv. Der vil 

eksempelvis kunne være tale om godkendelse af standardinvesteringsbidrag, der skal dække en 

del af netvirksomhedernes og transmissionsselskabernes engangsomkostninger til investeringer, 

herunder investeringer i ledningsnet. Den foreslåede bestemmelse gør det også klart, at bl.a. be-

stemmelserne i konkurrencelovens § 6 (konkurrencebegrænsende aftaler) og § 11 (misbrug af 

dominerende stilling) ikke finder anvendelse, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, på standardiserede 

vejledninger udarbejdet af energibranchens organisationer. Det er ikke hensigten, at Energitilsy-

nets tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse af tarif-

fer, betingelser m.v. skal træde i stedet for den enkelte virksomheds anmeldelse til Energitilsynet 

af priser, tariffer og betingelser for ydelser efter lovens § 76, stk. 1, nr. 1, som bliver nr. 2, eller 

den enkelte virksomheds anmeldelse af metoder til fastsættelse heraf efter den nye § 76, stk. 1, 

nr. 1. Med den nye § 73 b præciseres det blot, at Energitilsynet også har mulighed for at føre til-

syn med standardiserede vejledninger, som er udarbejdet af brancheorganisationer, og som den 

enkelte virksomhed måtte vælge at anvende som udgangspunkt for tariffastsættelsen eller for 

fastsættelsen af metoder for tariffastsættelsen. Efter forslaget er det Energitilsynet, som skal fo-

restå den nærmere udmøntning af reglerne om tilsyn. 

 

117. Metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om 

netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk´s meto-

der for fastsættelse af tariffer m.v.):  

 § 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 an-

vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

[…] 

 

 § 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. 

 

118. Anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 823 af 27. juni 2014 om 

regler for anmeldelse af priser og betingelse m.v. for elforsyning):  

Kollektive elforsyningsvirksomheders anmeldelsespligt:  
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 § 2 

De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 

1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og 

distributionsnet, herunder tariffer, med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. 

bek. nr. 1085 af 20. september 2010, jf. lovens § 76, stk. 1, nr.1, 

2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for 

fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller 

vedtagelse dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. 

nr.1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 

[…] 

STK. 2 

Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, er en forudsætning for virksomhe-

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

[…] 

ADMINISTRATIV PRAKSIS 

I 2000 og 2001 blev en række af Energitilsynets afgørelser om elforsyningsselska-

bers opkrævninger af gebyrer for manglende betaling påklaget til Energiklage-

nævnet. Alle afgørelserne blev stadfæstet af nævnet. Fælles for flere af tilsynets 

afgørelser var: 

 

 at gebyrer skal være omkostningsmæssigt begrundede,  

 at rykkergebyrer ikke må overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostninger 

ved udsendelse af erindringsskrivelser,  

 at gebyrer ikke må indeholde et pønalt element,  

 at gebyrer skal være anmeldt til Energitilsynet (efter den dagældende elforsy-

ningslov), og 

 at den kommunale gebyrlov ikke finder anvendelse for kommunale forsy-

ningsselskabers opkrævning af gebyrer 
 

119. Energiklagenævnet har således tiltrådt Energitilsynets praksis, hvorefter de af 

forsyningsvirksomhederne i medfør af elforsyningsloven eller varmeforsyningslo-

ven opkrævede gebyrer ikke må overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostnin-

ger ved den pågældende foranstaltning. Et eksempel herpå er Energiklagenævnets 

afgørelse af 19. juni 2001 (j.nr. 97-2301-0014): 

En kommune havde påklaget en afgørelse fra Energitilsynet, der havde fundet, at et gebyr på 250 

kr. for en rykkerskrivelse for for sen betaling måtte anses for urimeligt i henhold til elforsyningslo-

ven. Energitilsynet henviste til, at såvel de kommunale som de private værker efter elforsynings-

loven og varmeforsyningsloven alene er berettiget til at opkræve gebyrer når dette fremgår af 

værkets leveringsbetingelser, og at sådanne gebyrer ikke må overstige den gennemsnitlige rime-

lige omkostning. Gebyret må ikke indeholde noget pønalt element. Energiklagenævnet fandt, at 

den påklagede afgørelse, hvorefter gebyrets størrelse ikke må overstige de gennemsnitlige rime-

lige omkostninger, måtte anses for at være i overensstemmelse med hidtidig fortolkning og prak-

sis efter elforsyningsloven. Nævnet stadfæstede herefter Energitilsynets afgørelse. 

 

120. Energiklagenævnet har senere ved afgørelse af 23. september 2004 (j.nr. 21-

191) supplerende udtalt følgende: 

Som det fremgår ovenfor, har Energiklagenævnet i en tidligere afgørelse tiltrådt Energitilsynets 

praksis, hvorefter de af forsyningsvirksomhederne i medfør af elforsyningsloven eller varmeforsy-

ningsloven opkrævede gebyrer ikke måtte overstige de gennemsnitlige rimelige omkostninger 

ved den pågældende foranstaltning, f.eks. udsendelse af flytteafregning.  
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Energiklagenævnet kan videre tiltræde, at opkrævning af gebyrer således ikke er betinget af, at 

de i de enkelte tilfælde svarer til omkostningerne ved den pågældende foranstaltning hos den på-

gældende forsyningsvirksomhed, men de må ikke overstige den gennemsnitlige rimelige omkost-

ning. 


