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Anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen 

Dansk Energis standardgebyrer er beregnet i 2005 og en række supplerende gebyrer er siden 
beregnet og anmeldt ultimo 2011, hvor flere eksisterende gebyrer samtidig blev justeret.  

 
I forbindelse med overgangen til engrosmodellen per 1. april 2016 har Dansk Energi vurderet 
relevansen af diverse gebyrer og gennemført en omfattende vurdering af det aktuelle niveau for 
gebyrerne. Dermed sikrer denne opdatering gebyrernes omkostningsægthed. 
 
Med henvisning til Elforsyningslovens § 73b anmelder Dansk Energi hermed nedenstående 
standardgebyrer, der skal gælde under engrosmodellen. Det bemærkes, at de eksisterende 
gebyrer er gengivet, hvor der er tale om en opdatering af et allerede eksisterende gebyr1.    
Priserne er eksklusiv moms.  
 
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 

 
I bilag 1 er den gennemførte omkostningsundersøgelse og undersøgelsens resultater nærmere 
beskrevet. 
 
I bilag 2 findes detaljeret beskrivelse af de enkelte gebyrers indhold og den praktiske håndte-
ring. Af bilag 2 fremgår desuden data fra den gennemførte omkostningsundersøgelse. 
 
  

                                                
1
 Grundet overgangen til engrosmodellen kan nye og eksisterende standardgebyrer ikke nødvendigvis 

direkte sammenlignes. 

Dok. ansvarlig: JUK  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2013-460  
Doknr: d2015-13188-5.0  
18-12-2015  
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Gebyr Anmeldt standardgebyr Nuværende standardgebyr 

Net til kunde     

Betalingsaftale
1 

105 100 

For sen betaling fra erhvervskunde
1,2 

310 Fastsat ved lov 

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 2165 1200 

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

Rykker til kunde ved for sen betaling
1, 3 

100 Fastsat ved lov 

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, udkørende
4 

2340 Nyt gebyr 

Opstart af fogedforretning
4 

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 elhandler
1, 2 

310 Fastsat ved lov 

Rykker til elhandler ved for sen betaling
1, 3 

100 Fastsat ved lov 

 
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 be-
kendtgørelse 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, udkøren-
de på 350 kr. Dette gebyr var eksklusiv omkostninger til foged og låsesmed. De nye standard-
gebyrer for fogedforretning inkluderer disse omkostninger, og der er derfor ikke angivet et nu-
værende standardgebyr. 
 
Med venlig hilsen 

 
Julius Kofoed 
juk@danskenergi.dk 
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Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer 

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. 

Bilaget indeholder to hovedafsnit: 

 

1) Beskrivelse af omkostningsundersøgelsen 

2) Omkostningsundersøgelsens resultater og Dansk Energis bemærkninger 

 

Bilag 1 suppleres af bilag 2, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de enkelte gebyrer, data 

fra omkostningsundersøgelsen og dertil hørende simple og vægtede gennemsnit (i Excel-fil). 

 

1) Beskrivelse af omkostningsundersøgelsen 

 

Omkostningsundersøgelsens formål har været, at finde det aktuelle niveau for de standardge-

byrer, netselskaberne ønsker at anvende efter engrosmodellens ikrafttrædelse den 1. april 

2016. Listen af standardgebyrer er fastlagt på baggrund af en undersøgelse blandt medlem-

merne af Dansk Energis Netudvalg, hvor de relevante standardgebyrer er blevet identificeret.  

 

Energitilsynet har i mail af 20. januar 2014 orienteret om kravene til omkostningsundersøgelsen. 

Disse er suppleret af notatet ”Omkostningsstudie af standardgebyrer” (udateret). Dansk Energi 

har været i tæt dialog med Energitilsynet omkring den gennemførte omkostningsundersøgelse 

og det anvendte spørgeskema har været forelagt Energitilsynet inden udsendelse. 

 

Omkostningsundersøgelsen og det efterfølgende dataarbejde og dialog med de deltagende 

selskaber er gennemført i perioden april-oktober 2015. 

 

1.1 Omkostningsstudiet er baseret på en stikprøveundersøgelse 

 

Omkostningsundersøgelsen er gennemført som en stikprøve blandt netselskaberne. I forbindel-

se med den gennemførte omkostningsundersøgelse er der indhentet data fra 6 netselskaber. 

Selskaberne er vist i nedenstående tabel (alfabetisk) sammen med deres antal kunder og andel 

af kunder i Danmark. 
  

Dok. ansvarlig: JUK  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2013-460  
Doknr: d2015-11698-7.0  
14-09-2015  
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Selskab Antal kunder Andel af kunder i DK* 

DONG Energy Eldistribution A/S 
                                

987.000  30% 

EnergiMidt Net A/S 
                                

232.500  7% 

SE Net A/S 
                                

273.730  8% 

ThyMors Energi Elnet A/S 
                                  

44.000  1% 

TREFOR El-net A/S 
                                

136.470  4% 

Verdo A/S 
                                  

55.000  2% 

Total 
                             

1.728.700  53% 

* Samlet antal kunder i Danmark estimeret ud fra antal målere i netselskaberne i Energitilsynets 

Benchmarking 2014 (3.288.324).  

 

Dansk Energi vurderer, at en omkostningsundersøgelse, der dækker 53 pct. af de danske el-

kunder har en rimelig repræsentativitet. Dette skal også ses i lyset af, at omkostningsundersø-

gelsen, bl.a. på baggrund af Energitilsynets krav til undersøgelsen, har været meget omfatten-

de, og det er derfor ikke alle selskaber der har haft mulighed for at deltage. Dette begrundes 

primært med begrænsede ressourcer og et begrænset datagrundlag (særligt hos mindre sel-

skaber). 

 

Det er desværre ikke alle gebyrer, som alle de deltagende selskaber har været i stand til at le-

vere omkostningsdata for. Det skyldes primært, at det pågældende selskab ikke tilbyder den 

givne ydelse. Dansk Energi har derfor valgt at sætte en kritisk grænse ved minimum 3 observa-

tioner per gebyr. Det har fx betydet, at et ønsket standardgebyr for træbeskæring ikke kan an-

meldes. Af bilag 2 kan det ses, hvor mange observationer der er for de forskellige gebyrer. 

  

1.2 Beskrivelse af gebyrernes indhold og praktiske håndtering 

 

Omkostningsstudiet indeholder en beskrivelse af, hvad hvert gebyr omfatter. Omkostningsstu-

diet indeholder også en beskrivelse af den praktiske håndtering og opkrævning af hvert gebyr.  

 

Der henvises til beskrivelserne i bilag 2 samt opdelingen af gebyrer, som nævnt i selve anmel-

delsen: 

 

 Net til kunde 

 Til elhandler via datahub 

 Direkte til elhandler 
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1.3 Omkostningsstudiet omfatter en ”specifikation” for hvert gebyr 

 

I omkostningsundersøgelsen er der spurgt til følgende omkostninger, der er knyttet til de enkelte 

gebyrer: 

 Personaleomkostninger 

o Administrativt personale 

o Teknisk personale 

 Materialeomkostninger 

 Kørselsomkostninger 

 Øvrige omkostninger 

 

For hver type af omkostning skulle den afsatte tid og enhedsprisen oplyses. Der er desuden 

stillet generelle spørgsmål omkring datagrundlaget, herunder hvordan omkostninger til IT og 

overhead indregnes i de angivne omkostninger. 

 

Der henvises til bilag 2 for en præsentation af de indhentede data. 

 

2) Omkostningsundersøgelsens resultater og Dansk Energis bemærkninger 

 

Det overordnede resultat af omkostningsundersøgelsen fremgår af de gebyrstørrelser, der er 

vist i selve anmeldelsen. En detaljeret præsentation af data/resultater ses i bilag 2.  

 

2.1 Anvendelse af simpelt og vægtet gennemsnit i det endelige gebyr 

På baggrund af de indsendte data har Dansk Energi beregnet henholdsvis et simpelt og vægtet 

gennemsnit for de indsendte omkostningsestimater. Vægtningen er foretaget ud fra netselsk-

abernes andel af total antal målere hos netselskaberne i stikprøven. 

 

Med et simpelt gennemsnit finder man middelværdien af de omkostningsestimater, der er ind-

sendt. Der kan dog også argumenteres for, at der skal anvendes et vægtet gennemsnit, da det 

vil afspejle, hvor ofte gebyret med de angivne omkostninger ville blive faktureret til en kunde, 

hvis der ikke var en branchestandard for gebyret. Det er sagt ud fra antagelsen om, at netselsk-

aber med flere kunder (målere) fakturerer flere gebyrer end netselskaber med færre kunder. 

Imidlertid vil det vægtede gennemsnit være særligt påvirkeligt af evt. datausikkerhed i indberet-

ningerne fra de største selskaber. Det simple gennemsnit indebærer en ensartet håndtering af 

usikkerheder på tværs af selskaberne.  

 

Dansk Energi har på denne baggrund valgt at lade det simple og det vægtede gennemsnit væg-

te 50 pct. hver i det endelige gebyr.  

 

Det simple og vægtede gennemsnit fremgår af bilag 2. Den anmeldte størrelse på gebyrerne er 

regnet som gennemsnittet af de to størrelser og efterfølgende afrundet til nærmeste 5 kr. 

 

2.2 Forklaring af forskelle i omkostningsestimater 

 

Der er en række faktorer, der kan være med til at forklare de forskelle i omkostningsestimaterne 

på tværs af netselskaberne, som der fremgår af bilag 2. 
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2.2.1 Netselskabernes enhedspriser 

I forbindelse med omkostningsundersøgelsen er der indhentet data for enhedspriser. Følgende 

observationer er gjort for enhedspriserne i undersøgelsen (kr. per time): 

 

Enhedspriser             

Administration 468 521 450 415 465 428 

Teknisk personale 468 466 425 425 435 342 

Kørselsomkostninger - 133 120 60 125 60 

 

Det er forventeligt, at enhedsomkostningerne, herunder lønomkostningerne, ikke er ens for sel-

skaberne på tværs af landet. 

 

Det bemærkes, at der for enkelte selskaber anvendes specialister med en højere timeløn til 

løsning af nogle af opgaverne ligesom ydelser, der udføres uden for normal arbejdstid, har en 

højere enhedspris. 

 

Vedrørende kørselsomkostninger skal det bemærkes, at et enkelt selskab ikke har været i stand 

til at udskille kørselsomkostningerne fra omkostninger til teknisk personale. Dette påvirker dog 

ikke estimatet for den samlede omkostning. Det har generelt været en udfordring at prissætte 

kørselsomkostningen, da den svinger meget fra opgave til opgave. Samtidig er det ikke al den 

tid, som teknisk personale bruger, hvor de er i bilen, men det er i mange tilfælde det bedste 

estimat at angive kørselsomkostninger ud fra. 

 

2.2.2 Datagrundlag 

Datagrundlaget for at estimere omkostningerne til de enkelte gebyrer er baseret på estimater for 

det gennemsnitlige ressourceforbrug til en given opgave. Estimaterne er baseret på selskaber-

nes praktiske erfaringer med at gennemføre en given opgave. Hvis selskabet ikke udbyder en 

given ydelse, er der ikke angivet et omkostningsestimat fra selskabet. Selskaberne har ikke en 

specifik tids- og omkostningsregistrering for de mange forskellige opgaver. 

 

Timepriserne er baseret på markedspriser (jf. reglerne om transfer pricing) fra service- og/eller 

entrepriseselskabet i samme koncern. Disse priser er inklusive sociale omkostninger, IT og 

overhead. 

 

2.2.3 Forskellige processer i netselskaberne 

Hvert gebyr er som tidligere angivet ledsaget af en beskrivelse af indhold og praktisk håndte-

ring. Beskrivelserne har bidraget til, at selskaberne, så vidt muligt, har haft et ensartet grundlag, 

at vurdere omkostningerne ved en given ydelse ud fra. En fælles forståelse for processerne har 

ligeledes været et klart mål i den opfølgning, som Dansk Energi har haft med netselskaberne. 

 

Det er dog sandsynligt, at der vil være forskelle i de processer, der er knyttet til de forskellige 

gebyrer på tværs af netselskaberne. Det kan blandt andet skyldes, at det er svært at trække en 

nøjagtig skillelinje mellem de omkostninger, der skal henføres direkte til et gebyr, og de om-

kostninger, der dækkes over den almindelige tarifering.  

 

En anden væsentlig forklaring på forskellige omkostninger til processerne, kan være stordrifts-

fordele. Det vurderes således, at et netselskab, der skal udføre en given ydelse mange gange, 

alt andet lige, kan gøre det mere omkostningseffektivt end et netselskab, der kun en sjælden 

gang imellem skal udføre den opgave, et givet gebyr dækker over. Samtidig kan mulighederne 

for planlægning være væsentligt bedre i netområder med mange kunder og mindre afstande. 
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2.2.4 Geografiske afstande 

Der er forskel på hvor langt de forskellige selskaber skal køre. I overensstemmelse med notatet 

”Omkostningsstudie af standardgebyrer” anvendes der i standardgebyrerne et frimærkeprincip, 

hvor gebyrets størrelse ikke tilpasses kundens- og forsyningens geografiske område. Det bety-

der, at der anlægges en gennemsnitsbetragtning i omkostningsestimaterne. Det betyder dog 

ikke, at der ikke er forskel på geografien, og dermed også på tidsforbruget til løsning af forskel-

lige opgaver, på tværs af de forskellige netselskaber. Her skal det bemærkes, at længere kørsel 

ikke kun påvirker kørselsomkostningerne, men også tidsforbruget hos den tekniker, som der 

sidder i bilen. Jævnfør de angivne enhedspriser vil en times ekstra kørsel medføre en merom-

kostning på ca. 500 kr. 

 

2.2.5 Engrosmodellen 

Listen af standardgebyrer er målrettet tiden efter engrosmodellens ikrafttrædelse. Netselsk-

aberne kan på nuværende tispunkt ikke med sikkerhed vide, hvordan engrosmodellens ikraft-

trædelse vil påvirke arbejdsgangene i netselskabet, og det er derfor klart, at engrosmodellen 

giver en usikkerhed omkring de omkostninger, der knytter sig til de enkelte gebyrer. Et eksem-

pel herpå er betalingen af gebyrer, der faktureres fra net til kunde. Da netselskabet ikke længe-

re skal fakturere kunderne for den almindelige netydelse, vil det være en større administrativ 

byrde for netselskabet at fakturere kunden under engrosmodellen. Et selskab har vurderet, at 

denne ekstraomkostning for faktureringen udgør ca. 120 kr. Denne ”betaling for betalingen”, 

som et netselskab havde påpeget, er dog ikke medtaget i omkostningsundersøgelsen resulta-

ter. 

 

Erfaringerne fra netselskabernes drift under engrosmodellen kan potentielt påvirke omkost-

ningsestimaterne fremadrettet. 

 

2.2.6 Indregning af overhead og IT omkostninger 

Overhead og IT omkostninger er som før nævnt generelt indregnet i de markedspriser, som 

netselskabet betaler til andre selskaber i koncernen. Et selskab oplyser, at de få interne timer i 

netselskabet er prissat som kostpris +60% til dækning af sociale omkostninger, overhead, IT 

mv. 

 

Flere selskaber oplyser, at IT omkostningen estimeres som den udførende afdelings samlede IT 

omkostninger divideret med antallet af årsværk (i timer). Overhead omkostninger fordeles efter 

en fordelingsnøgle i de forskellige koncerner, men det kan ikke opgøres mere specifikt.  

 

Overordnet set kan overhead og IT omkostninger også bidrage til, at omkostningsestimaterne 

varierer på tværs af netselskaberne, men det skal understreges, at de er fastsat i de markeds-

priser, der følger lovgivningen omkring transfer pricing. 

 

2.2.7 Nye standardgebyrer 

Som det fremgår af anmeldelsen er der en række nye standardgebyrer. Standardgebyrerne 

oprettes, fordi det vurderes, at der generelt er en interesse for at gebyrerne er ens på tværs af 

netområder. De nye gebyrers berettigelse er, som for øvrige gebyrer, at omkostningerne ved 

ydelsen mere rimeligt kan henføres til en enkelt kunde, frem for at lade omkostningerne indgå i 

den kollektive betaling. Indtægter fra gebyrer påvirker ikke netselskabernes samlede økonomi, 

da indtægterne fra gebyrer skal holdes inden for indtægtsrammen.  
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Omkostningsestimater for de nye standardgebyrer er baseret på estimater fra selskaber, der 

allerede udfører den aktuelle ydelse, og der er således ikke grund til at tro, at omkostningsesti-

materne for nye gebyrer skulle være mindre retvisende end estimater på eksisterende gebyrer. 
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2.3 Yderligere spørgsmål fra Energitilsynet 

 

Energitilsynet har i mail af 20. januar 2014 spurgt specifikt til nedenstående. 

 

2.3.1 Provenu fra gebyrer 

Energitilsynet har i forbindelse med undersøgelsen ønsket, at der blev spurgt til selskabernes 

årlige provenu fra gebyrer. I nedenstående tabel er den årlige gebyrindtægt fra de deltagende 

selskaber vist (2014, mio. kr.).  

 
Selskab Årlig gebyrindtægt  

(mio. kr.) 

DONG Energy Eldistribution A/S 36,9 

EnergiMidt Net A/S 7,4 

SE Net A/S 13,2 

ThyMors Energi Elnet A/S 2,0 

TREFOR El-net A/S 4,0 

Verdo A/S 4,3 

Total 67,8 

 

 

2.3.2 Betydningen af den almindelige udvikling med produktivitetsforbedringer for tids- og om-

kostningsestimaterne 

Omkostningsundersøgelsen fastlægger det aktuelle niveau for standardgebyrerne med den 

nuværende teknologi. 

 

De ydelser som er relatereret til de fleste af standardgebyrerne er kun i ringe omfang påvirket af 

f.eks. teknologiudviklingen inden for IT mv. 

 

Hvor teknologien har en væsentlig betydning, f.eks. genåbning eller fjernbetjent genåbning, er 

der oprettet separate gebyrer, der angiver omkostningerne ved brug af de forskellige teknologi-

er. Det er forventningen, at de fjernbetjente ydelser, hvor det er relevant, vil være dominerende 

fremadrettet, hvilket forventeligt vil betyde, at det samlede provenu fra disse gebyrer falder. Det 

vurderes dog hensigtsmæssigt, at der fortsat eksisterer gebyrer, der håndterer omkostningerne 

ved et fysisk fremmøde. 

 

2.3.3 En vurdering af om materialeforbruget til fx breve har ændret sig, som følge af den tekno-

logiske udvikling 

Af specifikationerne i bilag 2 fremgår det, at materialeomkostninger (herunder portoudgifter og 

udgifter til diverse papir) udgør en meget beskeden andel af omkostningerne ved de forskellige 

ydelser, og en stor del af gebyrerne er ikke påvirket af materialeomkostninger overhovedet. 

Spørgsmålet omkring materialeforbrug vurderes derfor til at være mindre væsentligt. 

 

Det bemærkes, at engrosmodellen generelt forventes at få materialeomkostningerne til at falde i 

netselskabet. Dette afspejles også i de meget begrænsede materialeomkostninger, der er vist i 

bilag 2. 

 

Blandt undtagelserne kan nævnes fragtudgifter til målere, der sendes til værksted eller installa-

tør. Her forventes det ikke, at teknologien kan få priserne til at falde. Derimod bemærkes det, at 

fragtomkostningerne i Danmark generelt er stigende. 
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 104 85 107 99 91

Teknisk personale 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 10 10 8 9 10

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0

Total N/A N/A N/A 114 96 115 108 101

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 317 165 225 104 39 214 177 169

Teknisk personale 702 282 425 319 767 513 501 434

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 11 2 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 30 188 90 82 78
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1019 509 770 453 994 828 762 682

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 660 225 295 597 459 583

Teknisk personale 585 514 425 425 580 506 524

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 5 4

Kørselsomkostninger 0 113 120 60 146 88 102
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 1287 770 780 1350 N/A 1058 1213

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 225 295 1139 544 686

Teknisk personale 702 531 638 761 658 687

Materialeomkostninger 0 0 0 27 7 11

Kørselsomkostninger 0 150 90 178 104 106
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 1219 N/A 906 1023 2105 N/A 1313 1490

Bilag 2 til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.5 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere

Beskrivelse af ydelsen: 

Opsætning af midlertidig installation bestående af 2 målere opsat af forsyningen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding, planlægning samt selve opsætningen. 

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.4 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Opsætning af midlertidig installation bestående af 1 måler opsat af forsyningen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding, planlægning samt selve opsætningen. 

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.3 Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

Beskrivelse af ydelsen: 

Genafbrydelse ved eventuel ulovlig gentilslutning. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Netselskaber kontrollerer rutinemæssigt afbrudte installationer. Konstateres en ulovlig gentilslutning afbrydes igen, og 

installationen sikres. Om nødvendigt underrettes Sikkerhedsstyrelsen.

Gebyret dækker ikke betaling for energiforbrug og omkostninger forbundet med inddrivelse af erstatningskravet som 

følge af det uberettigede forbrug. 

1.1 Betalingsaftale

I bilaget findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte gebyrers indhold og den praktiske håndtering. Af bilaget fremgår 
desuden data fra den gennemførte omkostningsundersøgelse. Hvor det er vurderet relevant, er der knyttet specifikke 
kommentarer til enkelte gebyrer, der primært vedrører indholdet af øvrige omkostninger. 
Navne på de forskellige netselskaber, der har angivet de forskellige omkostningsestimater, fremgår ikke af tabellen, da 
formålet med undersøgelsen ikke er at afdække enkelte selskabers omkostninger. 
N/A angiver, at der mangler observationer for det pågældende gebyr fra netselskaberne.

Beskrivelse af ydelsen: 

Indgåelse af aftale om betaling over en periode, fordi en kunde har problemer med at betale.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Betalingsaftalen vil kunne vedrøre tilslutningsbidrag eller tilsvarende nettekniske forhold, som er reguleret i 

tilslutningsbestemmelserne og skal gå udenom elleverandøren.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 225 295 550 107 339 435

Teknisk personale 0 0 0 73 201 55 39

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 2 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 517 N/A 225 295 623 316 395 474

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 110 225 295 141 215 194

Teknisk personale 702 373 425 425 543 411 438

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 60 54 71
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 1219 565 770 780 N/A 752 817 703

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 55 225 148 233 214 232 166

Teknisk personale 585 373 425 425 522 603 489 437

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 22 8 5

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 125 0 77 78
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 510 770 633 907 839 794 685

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 2117 675 2655 107 1389 1571

Teknisk personale 585 425 0 1836 712 587

Materialeomkostninger 0 0 0 8 2 1

Kørselsomkostninger 0 120 0 0 30 35
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 2702 N/A 1220 2655 N/A 1951 2132 2194

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.9 Oprettelse af mikro VE-anlæg

Beskrivelse af ydelsen: 

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-anlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Tilmelding inkl. administrative processer samt installation af fjernaflæst måler.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.8 Nedtagning af måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Afbrud af installation samt nedtagning af måler uden nedlæggelse af selve installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Gebyret benyttes i det tilfælde, hvor der ikke eksisterer et leverandørforhold og vedrører kørsel, målernedtagning, 

afmelding.

Gebyret vil fx blive anvendt, hvis der tidligere er foretaget ulovlig gentilslutning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.7 Nedlæggelse af målerinstallation

Beskrivelse af ydelsen: 

Nedlæggelse af målerinstallation inkl. nedtagning af måler med tilhørende elanlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning samt selve nedlæggelsen inkl. nedtagning.

Gebyret vil fx blive anvendt ved nedrivning af ejendomme, hvor der ikke længere skal være elforsyning.

1.6 Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

Beskrivelse af ydelsen: 

Håndtering af tilmelding ved midlertidig installation opsat af kundens installatør.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding samt koordinering af tilslutning.  

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 2117 660 675 2065 1163 107 1131 967

Teknisk personale 0 524 213 0 0 1206 324 347

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2117 1184 888 2065 1163 1321 1456 1314

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 295 39 107 139 97

Teknisk personale 70 0 73 257 100 79

Materialeomkostninger 50 0 27 8 21 32

Kørselsomkostninger 0 0 0 45 11 3
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 237 N/A N/A 295 138 417 272 211

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 104 116 107 100 78

Teknisk personale 702 212 212 659 428 443 366

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 2 0

Kørselsomkostninger 0 47 30 156 75 62 59
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 314 N/A 346 931 618 606 503

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 165 225 147 78 107 140 147

Teknisk personale 702 282 425 319 659 513 483 416

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 45 156 90 79 73
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 509 770 511 892 718 703 638

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.2 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)

Beskrivelse af ydelsen: 

Montør tager på besøg på installationsadressen for at foretage afbrydelse.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning og udførelse af lukkebesøget.

Gebyret dækker over situationer, hvor der skal foretages afbrydelse af en kundes forsyning.

Afbrydelsen foretages ved besøg på installationsadressen.

Afbrydelse kan ske på anmodning fra elleverandøren, både efter kundens eget ønske eller hvis kunden misligholder et 

krav om at stille sikkerhed for betaling af det fremtidige forbrug. Afbrydelse kan også ske pga. misligholdelse af 

tilslutningsbetingelserne i forhold til netselskabets ydelse. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på nettet, som 

kunden ikke vil afhjælpe.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.1 Aflæsningsbesøg

Beskrivelse af ydelsen: 

Kontrolaflæsning hos forbrugeren foretaget af netselskabet.   

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Montør besøger forbrugeren og aflæser elmåleren. Foretages hvor henvendelser til forbrugeren ikke har medført en 

aflæsning af elmåleren. Kan også foretages efter anmodning fra kunde eller elleverandør.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.13 Udbringning af måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Udbringning af måler til installatør.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Kørsel samt planlægning.

1.10 Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation

Beskrivelse af ydelsen: 

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-anlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Tilmelding inkl. administrative processer, ekskl. installation af fjernaflæst måler.
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Simpelt gns. Vægtet gns.
Administrativt personale 117 55 148 107 107 72

Teknisk personale 0 0 0 101 25 3

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 148 N/A 208 132 75

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 148 107 107 72

Teknisk personale 0 0 0 101 25 3

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 148 N/A 208 132 75

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 176 207 107 163 172

Teknisk personale 0 148 241 130 57

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0

Total 176 N/A N/A 355 N/A 348 293 229

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.5 Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Beskrivelse af ydelsen: 

Svarer til fjernbetjent genåbning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til fjernbetjent genåbning, men timesatser beregnet uden for normal arbejdstid.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.4 Fjernbetjent genåbning

Beskrivelse af ydelsen: 

Fjernbetjent genåbning af installationen, når denne har været afbrudt pga. misligholdelse eller rekvireret lukning, og hvor 

måleren ikke har været nedtaget.Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning og foretagelse af genåbningen. Genåbningen foretages fjernbetjent fra netselskabets kontor.

2.3 Fjernbetjent afbrydelse

Beskrivelse af ydelsen: 

Fjernbetjent afbrydelse af installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning samt foretagelse af fjernafbrydelsen.

Gebyret dækker over situationer, hvor der skal foretages afbrydelse af en kundes forsyning. Afbrydelsen foretages 

fjernbetjent fra netselskabets kontor.  

Afbrydelse kan ske på anmodning fra elleverandøren, både efter kundens eget ønske eller hvis kunden misligholder et 

krav om at stille sikkerhed for betaling af det fremtidige forbrug. Afbrydelse kan også ske pga. misligholdelse af 

tilslutningsbetingelserne i forhold til netselskabets ydelse. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på nettet, som 

kunden ikke vil afhjælpe.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 468 110 225 104 233 214 226 189

Teknisk personale 702 333 425 213 767 513 492 459

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 73 120 30 188 90 83 84
Øvrige omkostninger 1700 1680 1245 1200 1450 2000 1546 1605

Total 2870 2196 2015 1546 2637 2817 2347 2337

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 468 110 225 208 233 214 243 192

Teknisk personale 0 0 0 0 115 0 19 18

Materialeomkostninger 0 0 0 10 77 0 15 13

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 700 180 700 750 700 1000 672 412

Total 1168 290 925 968 1125 1214 948 636

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 0 69 39 107 64 58

Teknisk personale 702 282 425 213 664 428 452 412

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 30 125 75 69 68
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 399 545 312 828 610 586 538

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til kørselsdelen af lukkebesøg/genåbningsbesøg, men vil også kunne anvendes i andre situationer.

Data fra omkostningsundersøgelsen

I forbindelse med visse af netselskabets nettekniske opgaver kræves adgang til måleren eller øvrige elanlæg, fx i 

forbindelse med målerudskiftning eller afbrydelse af tekniske årsager. Giver kunden ikke den nødvendige adgang sendes 

sagen til fogedretten. 

Gebyret anvendes i de tilfælde, hvor sagen afsluttes før foged og låsesmed møder op hos kunden. Gebyret kan ikke 

anvendes samtidig med ”Fogedforretning, udkørende”, hvor omkostninger til foged og låsesmed er inkluderet.

Ved siden af dette gebyr vil der også kunne blive tillagt andet gebyr, som dækker netselskabets direkte omkostning, fx til 

en afbrydelse pga. kundens misligholdelse af tilslutningsbestemmelserne. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på 

nettet, som kunden ikke vil afhjælpe.

Gebyret anvendes ikke, hvis det er elleverandøren der rekvirerer fogedforretningen og dermed afholder omkostningerne.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Et selskab har en proces, hvor der ikke betales til foged ved opstart af sagen. Selskabet anvender 

inkassofirma. For de øvrige selskaber gælder, at fogedgebyret skal betales ved kontakt til foged uanset om det fysiske 

møde annulleres.

2.7 Forgæves kørsel

Beskrivelse af ydelsen: 

Forgæves kørsel i forbindelse med varslede eller aftalte besøg.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Øvrige omkostninger dækker over omkostninger til foged, låsesmed og evt. inkassofirma.

2.6b Opstart af fogedforretning

Beskrivelse af ydelsen: 

Opstart af fogedsag for at få nødvendig adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold, men hvor sagen lukkes før foged 

og låsesmed involveres.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

2.6a Fogedforretning, udkørende

Beskrivelse af ydelsen: 

Involvering af fogeden for at få nødvendig adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

I forbindelse med visse af netselskabets nettekniske opgaver kræves adgang til måleren eller øvrige elanlæg, fx i 

forbindelse med målerudskiftning eller afbrydelse af tekniske årsager. Giver kunden ikke den nødvendige adgang 

involveres fogeden for kundens regning. Gebyret dækker netselskabets omkostninger til håndtering af fogedens 

involvering inkl. omkostninger til låsesmed. 

Ved siden af dette gebyr vil der også kunne blive tillagt andet gebyr, som dækker netselskabets direkte omkostning, fx til 

en afbrydelse pga. kundens misligholdelse af tilslutningsbestemmelserne. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på 

nettet, som kunden ikke vil afhjælpe.

Gebyret anvendes ikke, hvis det er elleverandøren der rekvirerer fogedforretningen og dermed afholder omkostningerne.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 55 113 208 171 214 193 133

Teknisk personale 702 434 425 425 725 513 537 517

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 0 5 4

Kørselsomkostninger 0 95 120 60 188 90 92 98
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 584 658 693 1110 817 827 752

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 143 113 148 78 107 118 126

Teknisk personale 702 282 425 425 550 428 469 400

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 60 125 75 74 69
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 487 658 633 752 610 660 595

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 176 308 78 107 167 138

Teknisk personale 1053 212 876 741 721 874

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 60 219 75 88 110
Øvrige omkostninger 0 1200 540 0 435 353

Total 1229 N/A N/A 1780 1712 923 1411 1475

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 55 590 193 310 143

Teknisk personale 1170 1029 850 1026 1019 1046

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 226 120 180 132 180
Øvrige omkostninger 0 0 0 50 13 2

Total 1570 1310 N/A 1560 N/A 1449 1472 1371

Opsætning af kontrolmåler ved siden af måleren for over en periode at vurdere, om der er fejl ved måleren.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan der opsættes en kontrolmåler ved siden af måleren, som over en periode måler 

forbruget, så en sammenligning kan finde sted. Gebyret dækker over opsætning af kontrolmåler, efterfølgende kontrol og 

vurdering samt nedtagning af kontrolmåler.

Gebyret opkræves alene , hvis måleren konstateres fejlfri, og undersøgelsen er sket på kundens eller 
elleverandørens foranledning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til genåbning, men timesatser beregnet uden for normal arbejdstid.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: To selskaber har angivet, at rekvirering af tilkaldevagt udløser en initialtakst. Denne er angivet under øvrige 

omkostninger.

2.11 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning og foretagelse af genåbningen.Genåbningen foretages ved fysisk besøg på 

installationsadressen.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.10 Genåbning uden for normal arbejdstid

Beskrivelse af ydelsen: 

Svarer til genåbning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning, kørsel samt selve genopsætningen inkl. gentilslutning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.9 Genåbning

Beskrivelse af ydelsen: 

Genåbning af installationen, når denne har været afbrudt pga. misligholdelse eller rekvireret lukning, og hvor måleren 

ikke har været nedtaget.

2.8 Genopsætning af nedtaget måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Genopsætning af måler samt gentilslutning af installation i den situation, hvor måleren har været nedtaget.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 660 450 590 465 193 460 563

Teknisk personale 585 514 425 425 761 599 552 555

Materialeomkostninger 50 0 0 0 165 0 36 33

Kørselsomkostninger 0 113 120 0 219 105 93 111
Øvrige omkostninger 645 654 1000 950 855 1000 851 730

Total 1680 1941 1995 1965 2465 1897 1991 1993

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 200 55 148 465 214 216 154

Teknisk personale 585 403 425 653 599 533 479

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 89 60 188 105 88 92
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 25 5 1

Total 785 547 N/A 633 1305 943 843 726

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 200 55 225 148 233 141 167 121

Teknisk personale 702 373 425 425 522 522 495 450

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 0 5 4

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 125 90 80 80
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 902 510 770 633 907 753 746 656

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 69 62 68 74 66

Teknisk personale 0 0 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 0 7 10 7 15 8 6

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 117 62 N/A 79 69 83 82 72

2.15 Rykker for manglende selvaflæsning

Beskrivelse af ydelsen: 

Rykker ved manglende indberetning af aflæsning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Er der ikke registreret en indberettet aflæsning fra forbrugeren til den tid, der er skrevet på aflæsningskortet, udsendes et 

rykkeraflæsningskort.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Beskrivelse af ydelsen: 

Afbrud af installation samt nedtagning af måler uden nedlæggelse af selve installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Gebyret benyttes i det tilfælde, hvor der eksisterer et leverandørforhold og vedrører kørsel, målernedtagning og 

afmelding.

Gebyret vil fx blive anvendt, hvis der tidligere er blevet ulovligt gentilsluttet.Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Omkostningerne ved dette gebyr vurderes lidt lavere end omkostningerne ved en nedtagning af måler, der 

faktureres fra net til kunde (gebyr 1.8). Det skyldes at to selskaber vurderer, at processen er mindre omkostningstung, 

når gebyret kan fatureres til elhandleren via datahubben.

Beskrivelse af ydelsen: 

Besøg på installationsadressen for at undersøge elmåler for defekter.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan en indledende undersøgelse foretages 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 undersøgelsen er sket på kundens eller 
elleverandørens foranledning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.14 Nedtagning af måler

Nedtagning af måler for at få måleren undersøgt på akkrediteret målerlaboratorium samt opsætning af ny måler.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan måleren blive undersøgt på akkrediteret målerlaboratorium. Gebyret dækker 

over nedtagning af måler, opsætning af anden måler samt undersøgelsen på akkrediteret målerlaboratorium.

opkræves alene , hvis måleren konstateres fejlfri og undersøgelsen er sket på Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Øvrige omkostninger dækker over udgiften til akkrediteret værksted og evt. følgeomkostninger af denne 

proces.

2.13 Målerundersøgelse på stedet

2.12 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

Beskrivelse af ydelsen: 
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 35 62 68 67 65

Teknisk personale 0 0 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 35 62 68 67 65

2.16. Skønnet aflæsning

Beskrivelse af ydelsen: 

Ved manglende indberetning af aflæsning kan netselskabet i visse situationer skønne en aflæsning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Den skønnede aflæsning foretages ud fra skabelon-data.

Data fra omkostningsundersøgelsen
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Indfasning af Dansk Energis nye standardgebyrer 

Dansk Energi har i december 2015 anmeldt en række nye standardgebyrer, der kan anvendes i 

de danske elnetselskaber. Da der for en del gebyrers vedkommende er tale om relativt store 

stigninger i beløbet vil Dansk Energi nedenfor argumentere for en gradvis indfasning og foreslå 

en konkret model for indfasningen.  

 

Overvejelser omkring løbende indfasning 

Som det fremgår af Dansk Energis anmeldelse vil enkelte gebyrer stige relativt meget. Det skyl-

des dels, at det er længe siden, gebyrerne er blevet opdaterede, og at der dermed er en effekt 

fra den generelle prisudvikling. Samtidig kan der helt naturligt være sket ændringer i forret-

ningsprocesser og procedurer, som gebyrerne dækker over, når omkostningsægtheden af ge-

byrerne er blevet valideret og ajourført. Endelig er der, jf. anmeldelsen, tale om en ændret me-

tode for opgørelsen af gebyrernes størrelse. 

 

Fra fusioner mellem netselskaber kendes et system, hvor tarifferne harmoniseres på tværs af 

det nye samlede netområde i løbet af en 3-årig periode. Dette sker for at begrænse prisudsvin-

gene for forbrugerne, og dette vurderes også hensigtsmæssigt i forbindelse med en justering af 

standardgebyrerne. Dette skal også ses i lyset af engrosmodellens ikrafttrædelse i april 2016, 

hvor en pludselig og relativt stor stigning i netselskabernes gebyrer kan sende et uheldigt signal 

til forbrugerne og elmarkedsaktørerne, hvis det på den måde bliver forbundet med den nye 

markedsmodel (som skulle være en fordel for forbrugerne).  

 

Omvendt har omkostningsundersøgelsen fastlagt det aktuelle omkostningsægte niveau for ge-

byrerne, og det er derfor i overensstemmelse med lovgivningen, at det er dette beløb der op-

kræves. Der må derfor foretages en form for afvejning af hensynet til forbrugerne og den om-

kostningsægte tarifering. 

 

Hvilke gebyrer skal indfases løbende 

For at afgøre hvilke gebyrer, der stiger så meget, at det gør en løbende indfasning berettiget, er 

det nødvendigt at anvende en form for væsentlighedskriterie. Fra reglerne omkring varsling af 

prisstigninger for kunder kendes der væsentlighedskriterier for prisstigninger på 10 pct. og 40 

kr. per måned for en forbruger. Beløbet på 40 kr. per måned kan ikke direkte overføres til et 

gebyr, der er en engangsbetaling, men de 10 pct. virker, som en fornuftig grænse, der kan være 

med til at definere en væsentlig prisstigning. Derfor foreslås det, at gebyrer, der stiger mere end 

10 pct. indfases løbende. 

 

Dok. ansvarlig: JUK  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2013-460  
Doknr: d2016-924-4.0  
18-01-2016  
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Kun få gebyrer falder, og derfor virker en umiddelbar implementering af disse gebyrer rimelig. 

Dette skal både ses i lyset af hensynet til forbrugeren (faldende gebyrer er i forbrugerens favør), 

og i lyset af, at der samtidig vil komme en stigning på en del gebyrer, selvom der ikke bliver tale 

om en fuld implementering fra 2016. 

 

For nye gebyrer er der ikke noget sammenligningsgrundlag, og her virker en umiddelbar imple-

mentering, som den rigtige løsning, da der ikke kan fastsættes et mere retvisende udgangs-

punkt for en eventuel indfasning. 

 

Endelig vil gebyrer, der er fastsat ved lov, også fortsat være gældende. 

 

Konkret model for indfasning 

Dansk Energi foreslår, at der for gebyrer, der oplever en absolut stigning på mere end 10 pct. 

foretages en gradvis indfasning.  

 

For nye gebyrer, gebyrer fastsat ved lov, gebyrer der bliver mindre og for de gebyrer, der stiger 

mindre end 10 pct., foreslås en umiddelbar implementering. 

 

En periode på 3 år, som det kendes fra fusioner, vurderes at være en brugbar sammenligning 

for en indfasning af gebyrer. Det foreslås derfor, at gebyrstigninger, der overskrider den nævnte 

grænse indfases ad tre omgange. Stigningen vil så komme i tre lige store dele (afrundet til 

nærmeste 5’er). Et konkret forslag til indfasning baseret på den skitserede model er præsente-

ret i tabel 1. 

 

Når alle gebyrer er indfaset i 2018 anbefales det, at der fra 2019 og frem anvendes en pristals-

korrektion af gebyrerne således, at prisstigningerne ved eventuelle genberegninger af stan-

dardgebyrerne begrænses. Her må reguleringsprisindekset, der anvendes i den øvrige regule-

ring, være den oplagte måde at fremskrive gebyrerne på.  

 

Dansk Energi håber, at vi med ovenstående fremgangsmåde kan danne et stabilt grundlag for 

standardgebyrerne fremadrettet. 
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Tabel 1: Indfasning af standardgebyrer 

 

Gebyr 
Anmeldt  

standardgebyr 
Nuværende 

standardgebyr 
Indfasning 

Net til kunde      

Betalingsaftale
1 

105 100 Nu 

For sen betaling fra erhvervskunde
1,2 

310 Fastsat ved lov Nu 

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720 1100 Nu 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 målere 1135 550 

2016: 745  
2017: 940 
2018: 1135 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1400 950 

2016: 1100 
2017: 1250 
2018: 1400 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435 135 

2016: 235  
2017: 335 
2018: 435 

Nedlæggelse af målerinstallation 760 Nyt gebyr Nu 

Nedtagning af måler 740 575 

2016: 630  
2017: 685 
2018: 740 

Oprettelse af mikro VE-anlæg 
(NB! Opdateret anmeldt gebyrstørrelse) 1910 1200 

2016: 1435 
2017: 1670 
2018: 1910 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1385 Nyt gebyr Nu 

Rykker til kunde ved for sen betaling
1, 3 

100 Fastsat ved lov Nu 

Udbringning af måler 240 165 

2016: 190   
2017: 215 
2018: 240 

Til elhandler via datahub      

Aflæsningsbesøg 555 240 

2016: 345   
2017: 450 
2018: 555 

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670 400 

2016: 490 
2017: 580 
2018: 670 

Fjernbetjent afbrydelse  105 150 Nu 

Fjernbetjent genåbning 105 200 Nu 

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 Nyt gebyr Nu 

Fogedforretning, udkørende
4 

2340 Nyt gebyr Nu 

Opstart af fogedforretning
4 

790 Nyt gebyr Nu 

Forgæves kørsel 560 Nyt gebyr Nu 

Genopsætning af nedtaget måler 790 550 

2016: 630 
2017: 710 
2018: 790 

Genåbning 625 400 

2016: 475 
2017: 550 
2018: 625 

 
Genåbning uden for normal arbejdstid 1445 800 

2016: 1015 
2017: 1230 
2018: 1445 

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1420 Nyt gebyr  

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990 Nyt gebyr  

 
Målerundersøgelse på stedet 785 350 

2016: 495 
2017: 640 
2018: 785 
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Nedtagning af måler 700 575 2016: 615 
2017: 660 
2018: 700 

Rykker for manglende selvaflæsning 75 70 Nu 

Skønnet aflæsning 65 65 Nu 

Direkte til elhandler      

For sen betaling fra elhandler
1, 2 

310 Fastsat ved lov Nu 

Rykker til elhandler ved for sen betaling
1, 3 

100 Fastsat ved lov Nu 

Note: Med betegnelsen ”Nu” under indfasning menes, at det anmeldte gebyr kan anvendes med 

det samme. 
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1.9 Oprettelse af mikro VE-anlæg 

Beskrivelse af ydelsen:  

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-
anlæg. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv:  

Tilmelding inkl. administrative processer samt installation af fjernaflæst måler. 

Data fra omkostningsundersøgelsen 

Selskab 1 2 3 4 5 6 Simpelt gns. Vægtet gns. 

Administrativt personale  2117   675 2065   107 1389 1571 

Teknisk personale  585   425 515   1746 712 587 

Materialeomkostninger 0   0 0   8 2 1 

Kørselsomkostninger 0   120 75   90 30 35 

Øvrige omkostninger 0   0 0   0 0 0 

Total 2702 N/A 1220 2655 N/A 1951 2132 2194 

Kommentar: Det nuværende gebyr udgør 1200 (anmeldt i 2011) og det anmeldte gebyr er på 2165. Det er en 
stigning på 965. Stigningen kan bl.a. forklares ved at selskaberne er blevet klogere på de faktiske omkostninger 
ved oprettelse af mikro VE-anlæg, der oplevede en massiv vækst i 2012. Samtidig ses der også en stor spredning i 
selskabernes omkostningsestimater fra 1220 til 2702. Den lave observation har lave personaleomkostninger 
(tidsforbrug) sammenlignet med de øvrige estimater. Det kan ikke afgøres om det skyldes en særligt effektiv 
proces eller om det skyldes et mere begrænset grundlag at vurdere omkostningen ud fra. Det høje estimat 
skyldes bl.a. at der anvendes en specialist til det administrative arbejde hvor enhedsprisen per time er 800 kr. 
Der henvises i øvrigt til anmeldelsens bilag 1 (afsnit 2.2) for yderligere forklaring af forskelle i estimater. 
 
Nye kommentarer 
Dansk Energi har kontaktet selskaberne for at få mere specifik info om estimaterne for gebyr 1.9.  
 
Generelt bemærkes det, at processen omkring oprettelse af mikro VE-anlæg indeholder mange delopgaver. Den 
administrative proces indeholder bl.a. håndtering af tilmeldingsblanket for VE-anlæg, oprettelse af teknisk 
struktur, indberetning til Energinet.dk, oprettelse af tidsserier og installationsdata i interne systemer, 
godkendelse af anlæg (oprettelse i datahub) og opdatering af data efter godkendelse. I nogle selskaber varetager 
det tekniske personale dele af det administrative arbejde. For gebyret inkl. målerinstallation er der yderligere 
omkostninger til teknisk personale og kørsel. 
 
Det bemærkes, at omkostninger til selve måleren ikke indregnes i gebyret, men derimod er en del af det 
almindelige abonnement. Meromkostningen vedrører kun det ekstra tidsforbrug, som selskaberne bruger i 
forbindelse med installationen. Det er rimeligt, at denne installationsomkostning indregnes i gebyret, da ydelsen 
er leveret på kundens opfordring, og således ikke kan ses som en del af selskabernes almindelige 
målerhåndtering. 
 
Forskellen på gebyr 1.9 og 1.10 er udelukkende installation af måleren, og det vurderes, at der en rimelig 
konsistens i omkostningsestimaterne ift. den merbetaling, som der opstår ved gebyr 1.9 sammenlignet med 1.10. 
Meromkostningen svinger fra 332 til 630 for de fire observationer. Forskellen på de anmeldte gebyrer er dog 
780, hvilket skyldes, at de manglende observationer i 1.9 (der har 2. og 3. laveste estimat for 1.10) giver et nyt 
udgangspunkt for gennemsnitsomkostningen ved den administrative proces. For at drage nytte af det mere 
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fuldkomne datagrundlag vurderes det mere retvisende at se på meromkostningen ved gebyr 1.9.  
 
Denne tilgang er afspejlet i nedenstående opdaterede bud på gebyret. Estimater for gebyr 1.10 er desuden 
gengivet som sammenligningsgrundlag. 
 
Gebyret vurderes primært at være relevant i en overgangsfase, indtil udrulningen af fjernaflæste målere er 
gennemført inden udgangen af 2020. Behovet for at skifte måleren kan dog fortsat være aktuelt for selskaber, 
der har foretaget udrulningen af fjernaflæste målere på et tidligt tidspunkt. Her kan en gebyrbetaling for det 
ekstra arbejde som målerinstallationen medfører fortsat være rimelig.  
 
Til brug for nedenstående selskabsspecifikke bemærkninger er selskaberne nummereret 1-6 jf. ovenfor. 
  
Selskab 1: Omkostningsestimatet er fastholdt. For gebyr 1.9 er der 1,25 timers arbejde fra teknisk personale i 
forbindelse med installation af måleren i tillæg til den administrative proces fra 1.10. Det giver en 
meromkostning på 585 sammenlignet med 1.10. Som tidligere angivet har selskab 1 ikke været i stand til at 
udskille kørselsomkostningerne i deres omkostningsestimater. 
 
Selskab 2: Selskabet har ikke estimeret omkostninger for gebyret, da selskabet ikke vil benytte det. Selskabet 
oplyser, at man kun vil bruge gebyr 1.10 fremadrettet, da selskabet i forbindelse med udrulningen af fjernaflæste 
målere (der endnu ikke er gennemført) vil få installeret målere, der kan håndtere opgaven med VE anlæg. 
 
Selskab 3: Omkostningsestimatet er fastholdt. Selskabet har angivet, at der er 0,5 timers yderligere arbejde for 
teknisk personale ved gebyret inkl. målerinstallation. Samtidig er der angivet 1 times kørsel, hvilket svarer til det 
samlede tidsforbrug for teknisk personale. Dette er bedste estimat for kørselsomkostningen. Det giver en 
meromkostning på 332 sammenlignet med 1.10. 
 
Selskab 4: Det samlede omkostningsestimat er fastholdt, men selskabet oplyser, at der skal være afsat tid til 
teknisk personale og kørsel i gebyr 1.9. Omkostningsfordelingen er derfor tilpasset i tabellen ovenfor (se gul 
markering). Selskabet har angivet, at der er ca. 1,2 timers arbejde for teknisk personale samt kørsel ved gebyret 
inkl. målerinstallation. Det giver en meromkostning på 590 sammenlignet med 1.10. Selskabet oplyser, at 
gebyret inkl. installation anvendes, når der er tale om målere hos større kunder, hvor netselskabet selv sørger for 
installationen. For mindre kunder bruges ekstern installatør og dermed gebyr 1.10.  
 
Selskab 5: Selskabet har ikke estimeret omkostninger for gebyret, da selskabet ikke vil benytte det. Selskabet 
oplyser, at man kun vil anvende gebyr 1.10 (ekskl. målerinstallation), da selskabet vil metodeanmelde egne 
tillægsgebyrer, der afspejler installationsomkostningerne ved forskellige typer af målere.  
 
Selskab 6: Det samlede omkostningsestimat er fastholdt, men selskabet oplyser, at der skal være afsat tid til 
kørsel i gebyr 1.9. Omkostningsfordelingen er derfor tilpasset i tabellen ovenfor (se gul markering). Selskabet har 
angivet, at der er 1,5 times yderligere arbejde og tilhørende kørsel for teknisk personale ved gebyret inkl. 
målerinstallation. Det giver en meromkostning på 630 sammenlignet med 1.10. 
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1.10 Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation 

Beskrivelse af ydelsen:  

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-
anlæg. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv:  

Tilmelding inkl. administrative processer, ekskl. installation af fjernaflæst måler. 

Data fra omkostningsundersøgelsen Simpelt gns. Vægtet gns. 

Administrativt personale  2117 660 675 2065 1163 107 1131 967 

Teknisk personale  0 524 213 0 0 1206 324 347 

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 8 1 0 

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2117 1184 888 2065 1163 1321 1456 1314 

 
 

1.9 Oprettelse af mikro VE-anlæg (opdateret) 

Beskrivelse af ydelsen:  

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-
anlæg. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv:  

Tilmelding inkl. administrative processer samt installation af fjernaflæst måler. 

Data fra omkostningsundersøgelsen (meromkostninger ved installation af måler) 

 

Selskab 1 2 3 4 5 6 Simpelt gns. Vægtet gns. 

Administrativt personale  0   0 0   0 0 0 

Teknisk personale  585   212 515   540 463 464 

Materialeomkostninger 0   0 0   0 0 0 

Kørselsomkostninger 0   120 75   90 71 52 

Øvrige omkostninger 0   0 0   0 0 0 

Total (meromkostning) 585 N/A 332 590 N/A 630 534 516 

På baggrund af beregningen for meromkostningen anmeldes nedenstående opdaterede størrelse af gebyret. 
Gebyret beregnes som gebyret for oprettelse af mikro VE-anlæg plus den estimerede meromkostning ved 
installation af måler (baseret på 4 observationer og fastsat efter den generelle metode for gennemsnitstal). 

Anmeldt gebyr for ”Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation” 1385 

Estimeret meromkostning ved målerinstallation  525 

Anmeldt gebyr for ”Oprettelse af mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation) 1910 
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Bjarke Elling Jørgensen (SET)

Emne: VS: Omkostningsstudie af standardgebyrer

Vedhæftede filer: E-mail tekst,  Omkostningsstudie std. gebyrsatser.pdf; Mødereferat - 7. maj.pdf; 

Omkostningsstudie af gebyrer.pdf

 

Fra: Per Nørgaard Vogelius (SET)  

Sendt: 20. januar 2014 15:02 
Til: abr@danskenergi.dk; kmn@danskfjernvarme.dk; Anders Jespersen (aje@danskfjernvarme.dk); at@naturgas.dk; 

'cr@naturgas.dk'; Brian Sørensen (BRS@ngf.dk); Anette Gudum (ANEGU@dongenergy.dk) 

Cc: Marianne Larsson (SET) 
Emne: Omkostningsstudie af standardgebyrer 

 

Kære alle 

 

Tak for det tilsendte materiale vedrørende justering af standardgebyrsatserne på el-, gas- og varmeområdet. 

 

Vi har gennemlæst det indsendte materiale for hvert af de tre forsyningsområder, og vores vurdering er, at det ikke 

giver et tilstrækkeligt grundlag til at Energitilsynet kan tage stilling til en justering af de nuværende 

standardgebyrsatser. Denne vurdering begrundes med, at det fremsendte materiale ikke i tilstrækkelig grad 

behandler de punkter/emner, som Sekretariatet for Energitilsynet har anmodet om, at brancherne tager stilling til. 

 

Der henvises til Sekretariatets notat om, hvilke informationer omkostningsstudiet skal indeholde, beskrevet i 

dokumentet ”Omkostningsstudie af gebyrer.pdf”, som blev fremsendt 18. marts 2013 i forbindelse med 

indkaldelsen til kick-off møde om gennemførelsen af et omkostningsstudie af std. gebyrsatserne, og de 

foranstaltninger gebyrerne vedrører, og til mødereferat fra kick-off mødet den 7. maj 2013 (endelig version sendt ud 

den 22. maj 2013). Begge dokumenter er vedhæftet denne e-mail. 

 

Vi skal henlede opmærksomheden på følgende om indholdet af omkostningsstudiet: 

1. Omkostningsstudiet ledsages af en klar og fyldestgørende beskrivelse af fremgangsmåde og metode i 

omkostningsstudiet 

2. Omkostningsstudiet baseres på en stikprøveundersøgelse af selskabernes faktiske omkostninger til 

udstedelse af hvert gebyr, samt de foranstaltninger gebyret vedrører. 

3. Omkostningsstudiet indeholder en beskrivelse af, hvad hvert gebyr omfatter: Eks: Lukkebesøg: ”Fysisk og 

administrativ afbrydelse af hidtidigt leveringsomfang”. 

4. Omkostningsstudiet indeholder desuden en beskrivelse af praktisk håndtering og opkrævning af hvert gebyr 

(beskrivelse af de arbejdsopgaver gebyrerne vedrører/indebærer) 

5. Omkostningsstudiet omfatter en ’specifikation’, for hvert gebyr: Punkt for punkt gennemgang af de 

omkostninger, der er forbundet med den aktivitet gebyret vedrør. 

Der blev desuden lagt vægt på, at omkostningsundersøgelsen skulle indeholde begrundelser/uddybninger af 

følgende: 

6. Betydningen af den almindelige udvikling med produktivitetsforbedringer for tids- og 

omkostningsestimaterne. 

a. Herunder en nærmere vurdering af hvordan den tekniske udvikling indenfor fx IT-udstyr påvirker 

tidsforbruget og omkostningerne. 

7. En vurdering af om materialeforbruget til fx breve har ændret sig, som følge af den teknologiske udvikling 

(brug af e-mails eller E-boks). 

8. Datamateriale fra omkostningsundersøgelsen for hvert af områderne el-, gas- og varme vedlægges i 

overskuelig opsætning. Respondenternes teknologi skal desuden fremgå af datamaterialet. 
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Materialet under punkt 8 omfatter data for variationen i tidsestimater, timesatser og omkostninger, indberettet af 

virksomhederne til brug for omkostningsstudiet. Materialet blev udbedt, for at Energitilsynet kan vurdere, om 

omkostningerne ligger i underkanten af de gennemsnitlige rimelige omkostninger ved et givent gebyr og de 

foranstaltninger gebyret vedrører. 

Energitilsynet har til Sekretariatet givet udtryk for, at det til brug for vurderingen af standardgebyrsatserne gerne vil 

have oplyst, hvor stort et beløb, der årligt opkræves i std. gebyrer i de tre sektorer. Derfor indgik dette også i 

Sekretariatets oplæg til kick-off mødet den 7. maj 2013: 

9. Provenu fra standardgebyrer i hver af de tre sektorer. 

Ovenstående punkter er ikke udtømmende, hvorfor der henvises til dokumenterne ”Omkostningsstudie af 

gebyrer.pdf” og mødereferat fra kick-off mødet den 7. maj 2013. 

 

For sammenlignelighedens skyld vil vi opfordre til at opgøre kørselsomkostninger opgøres på basis af kr. pr. 

kilometer og holdes adskilt fra personaleomkostninger (som opgøres i kr. pr. min). 

 

Det videre forløb 

Sekretariatet for Energitilsynet vil tage kontakt til jer individuelt, for at drøfte det indsendte materiale og 

udformningen af et omkostningsstudie, der kan danne grundlag for at Energitilsynet kan tage stilling til en justering 

af de nuværende standardgebyrsatser.  

Sekretariatet for Energitilsynet vil kun tage initiativ til at holde et nyt, fælles møde eller telefonmøde om 

udformningen af omkostningsstudiet, såfremt der i de individuelle drøftelser med jer gives udtryk for, at et nyt 

fælles møde er nødvendigt. 

 

 
Med venlig hilsen 
 

  
Per Nørgård Vogelius 
Fuldmægtig 
Tlf.     +45 4171 5388 
Mail   pnv@energitilsynet.dk 
 
 

 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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Omkostningsstudie	af	standardgebyrer	
I det følgende gennemgås Sekretariatets umiddelbare vurdering af, hvordan et omkostningsstudie kan 

gennemføres, og hvilket materiale, der er nødvendigt for at kunne vurdere rimeligheden af 

standardgebyrerne. 

Overordnet	struktur	
Sekretariatet foreslår at der udarbejdes tre rapporter/undersøgelser: 

‐ Undersøgelse af gebyrstørrelser op varmeområdet (DFJ) 

‐ Undersøgelse af gebyrstørrelser op el‐området (Dansk Energi) 

‐ Undersøgelse af gebyrstørrelser op gasområdet (Dong Energy distribution, Naturgas Fyn, HMN 

naturgas) 

Baggrunden for denne opdeling er en formodning om at aktiviteter og processer, som gebyrerne vedrører, 

vil være ens inden for hvert område. Samtidig begrænses antallet af rapporter/undersøgelser til 3. 

Undersøgelserne gennemføres af brancheorganisationerne på el‐ og varmeområdet samt af de tre 

naturgasdistributionsselskaber i samarbejde (på gasområdet). 

I udgangspunktet lægges der op til at undersøgelsen baseres på gennemsnitsomkostningerne  baseret på et 

skønnet tidsforbrug. Det vil sige, at lønomkostninger og fast omkostninger (overhead) indgår. 

Undersøgelsen gennemføres af brancherne, men Sekretariatet for Energitilsynet vil indgå i en løbende 

dialog om undersøgelsesmetode mv. Det er repræsentanterne fra el‐, gas‐ og varmesektoren der skal 

godtgøre, hvad de faktiske omkostninger ved de aktiviteter gebyrerne vedrører, er. 

Fremgangsmåde	
Omkostningsstudiet gennemføres på baggrund af en stikprøve blandt energiforsyninger.  

Det er Energitilsynets ønske, at de årlige indtægter fra indkrævning af gebyrer undersøges i det kommende 

omkostningsstudie (samlede indtægter fra gebyrer i hver af sektorerne el‐, gas‐ og varme). 

Nedenfor gennemgås de omkostningstyper, Sekretariatet for Energitilsynet vil foreslå indgår i et 

omkostningsstudie. Der er taget udgangspunkt i den omkostningsundersøgelse, der blev gennemført i 

2004/5. Undersøgelserne fra 2004/5 er vedhæftet denne e‐mail som bilag. 

 

Omkostningstyper	
Det er vigtigt at resultaterne af de tre undersøgelser og rapporter er sammenlignelige. 
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Vi vil derfor gerne have jeres input til hvordan ensartetheden i fremstillingen af resultaterne sikres bedst 

muligt. 

Sekretariatet for Energitilsynet foreslår at følgende omkostningstyper indgår i omkostningerne ved de 

aktiviteter gebyrerne vedrører og udstedelsen af gebyrerne: 

‐ Omkostninger til administrativt personale 

‐ Omkostninger til teknisk personale 

‐ IT‐omkostninger og ikke målbare omkostninger 

‐ Materialeomkostninger (forsendelse, papir, kuvert) 

Det er Sekretariatets oplæg at omkostningerne uanset valg af undersøgelsesmetode opdeles på de fire 

ovenstående omkostningstyper. 

I omkostningsstudiet fra 2004/5 er der anvendt forskellige tilgange i undersøgelsen af omkostningerne ved 

de foranstaltninger gebyrerne vedrører. 

HNGs metode 

HNG har delt de samlede omkostninger relateret til hver gebyrtype med antallet af udstedte gebyrer, for at 

finde de gennemsnitlige omkostninger ved hver gebyrtype. 

Dansk Fjernvarmes metode 

Dansk Fjernvarme benyttede en anden fremgangsmåde, hvor tidsforbruget ved de foranstaltninger og 

udstedelsen af hver gebyrtype skønnes. Dansk Fjernvarme anvendte fire såkaldte cost‐drivers:  

‐ Administrativt personale 

‐ Teknisk personale 

‐ IT‐omkostninger og ikke målbare omkostninger 

‐ Materialeomkostninger (forsendelse, papir, kuvert) 

Forbruger af hver ressource og taksterne (omkostningerne) ved træk på hver ressource opgøres separat. 

Det er Sekretariatets oplæg at hver branche kan anvende den metode de finder mest hensigtsmæssig. Det 

er væsentligt at der argumenteres for at den valgte metode og at grundlaget for f.eks. de anvendte satser i 

Dansk Fjernvarmes metode fremgår klart. Derudover skal omkostningerne opdeles i de fire ovenstående 

omkostningsgrupper. 

Hovedpunkter 
Overordnet set redegøres der for hvert gebyr for følgende punkter: 

Ydelse: Hvad omfatter gebyret og hvad giver anledning til det? Eks: Lukkebesøg: ”Fysisk og administrativ 

afbrydelse af hidtidigt leveringsomfang”. 

Praktisk håndtering og opkrævning mv.: Her beskrives i større detaljegrad arbejdsprocessen med den 

aktivitet gebyret, vedrører samt selve udstedelsen af gebyret. Se bilagene fra 2004/5 undersøgelsen for 

eksempler. 
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Specifikation: Her gennemgås punkt for punkt de forskellige omkostninger forbundet med den aktivitet, 

gebyret vedrører. 

Begrundelser	
Udover de begrundelser mv. der fremgår af materialet fra 2004/5‐undersøgelsen, vil vi gerne have uddybet 

følgende: 

1) En vurdering af hvilken betydning den almindelige udvikling med produktivitetsforbedringer har for 

tids‐og omkostningsestimaterne. 

a. Herunder nærmere argumentation for det fastsatte tidsforbrug og en vurdering af hvordan 

den tekniske udvikling indenfor f.eks. IT‐udstyr påvirker tidsforbruget og omkostningerne. 

2) En vurdering af om anvendte materialer mv. for eksempel i forbindelse med udsendelse af breve 

påvirkes af brugen af og udviklingen inden for IT. 

3) Datamateriale fra omkostningsundersøgelsen for hvert af områderne el‐, gas‐ og varme vedlægges 

med en pæn og overskuelig opsætning. 

a. I denne opsætning skal respondenternes ’teknologi’ fremgå, dvs. benyttes f.eks. automatisk 

rykkersystem eller manuel udskrivning? 

Frimærkeprincippet	
Som udgangspunkt anvendes frimærkeprincippet, hvorved gebyrerne ikke tilpasses kundens‐ og 

forsyningens geografiske område. 
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17. marts 2016 
Detail & Distribution 
 
 

SEKRETARIATET FOR 
ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Tlf. 4171 5400 
post@energitilsynet.dk 
www.energitilsynet.dk  

 

REFERAT 

REFERAT FRA MØDE I DANSK ENERGI D. 14. MARTS 2016 
 
Mødedeltagere: Bjarke Jørgensen (SET) og Julius Kofoed (DE) 
 
På mødet snakkede vi om:  
− Besvarelse af gebyrundersøgelsen 

DE fortalte lidt om, hvorfor ikke alle netvirksomheder havde afgivet estimatet 
for alle gebyrer. DE fortalte at to af forklaringerne er, at ikke alle netvirksom-
heder tidligere har opkrævet alle gebyrer (og dermed ikke har et beregnings-
grundlag) og at ikke alle netvirksomheder ønsker at opkræve alle gebyrer. 

− DE viste noget af deres baggrund (detaljerede besvarelser fra netvirksomhe-
der) 
SET blev orienteret om detaljegraden og forskellen i detaljegrad i besvarel-
serne fra flere netvirksomheder.  

− Beregningsmetoder 
DE præsenterede, hvordan de kom frem til deres vægtede gennemsnit. 

− Gebyret for tilslutning af VE 
DE fortalte, at det gamle gebyr for opsætning af VE anlæg var estimeret af  
DEs sekretariat på baggrund af erfaringer fra branchen. DEs netudvalg har ef-
terfølgende godkendt estimatet. 
Det nye gebyr er baseret på omkostningsestimater ude i netvirksomhederne. 
Det er derfor svært at sammenligne de to estimater – men DE pointerer at det 
må give et bedre grundlag for de faktiske omkostninger med den metode der 
anvendes til anmeldelsen af 18. december 2015, sammenlignet med anmeldel-
sen fra 2012. 
DE bemærkede også, at netselskabernes grundlag for at vurdere omkostnin-
gerne ved håndtering af VE anlæg er blevet markant bedre siden sidste an-
meldelse på grund af den store stigning i antallet af solceller.  
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Yderligere input til anmeldelse af Dansk Energis Standardgebyrer 

Sendt til Sekretariatet for Energitilsynet (bej@energitilsynet.dk ) den 25. februar 2016. 

På mødet den 27. januar og i efterfølgende mail samme dag fremgik det, at Sekretariatet for Energitilsynet 

ønskede yderligere input vedrørende følgende: 

1) Uddrag af referat fra mødet i Dansk Energis Netudvalg, hvor standardgebyrerne blev behandlet 

2) Kort begrundelse for de 3 største stigninger i enkelte gebyrer 

3) Beskrivelse af de nye gebyrer samt hvad de erstatter 

4) En beskrivelse af på hvilke punkter andre gebyrer har ændret sig (hvis muligt) 

5) Oversigt over udviklingen i gebyrerne år for år 

 

1) Uddrag af referat fra mødet i Dansk Energis Netudvalg, hvor standardgebyrerne blev behandlet 

Standardgebyrerne blev behandlet på mødet i Dansk Energis Netudvalg den 8. oktober 2015. Nedenfor er 

udklip fra referatet, der viser hvilke selskaber, der var repræsenteret samt en kort beskrivelse af 

behandlingen af standardgebyrerne. 

Det bemærkes, at materialet, der ligger til grund for Netudvalgets beslutning, er fremsendt til 

medlemmerne i god tid før mødet. Det er således ikke kun præsentationen på selve mødet, der danner 

grundlaget for medlemmernes beslutning om at godkende de anmeldte gebyrstørrelser. 

Behandlingen i Dansk Energis Netudvalg medfører, at flere selskaber har anerkendt de anmeldte 

gebyrstørrelser. Det er med til at gøre omkostningsundersøgelsens resultater mere robuste. 

Den bekymring omkring større gebyrstigninger, der nævnes sidst i udklippet fra referatet, er en del af 

motivationen for, at vi har startet en drøftelse med SET omkring muligheden for en indfasning. 
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2) Kort begrundelse for de 3 største stigninger i enkelte gebyrer 

Generelt om forholdet mellem de anmeldte og tidligere gebyrer skal det siges, at det er første gang der 

gennemføres en så detaljeret omkostningsundersøgelse for standardgebyrerne (denne er foretaget på 

baggrund af et ønske fra Energitilsynet fremført i 2012). Tidligere har der været anvendt en 

standardberegningsmetode, der har fastlagt niveauet for gebyrerne. At selskaberne nu er blevet bedt om 

hver især at vurdere omkostningerne ved de enkelte gebyrer, kan have givet anledning til en mere grundig 

overvejelse af hvilke opgaver og processer, der er forbundet med en given ydelse.  

Samtidig er der også lavet detaljerede gebyrbeskrivelser, hvilket kan give anledning til en mere præcis 

forståelse af ydelsen og de tilhørende omkostninger (se mere om gebyrbeskrivelserne i afsnit 4). 

De 3 største stigninger (absolut) ses i følgende gebyrer: 

 Oprettelse af mikro VE-anlæg  

 Genåbning uden for normal arbejdstid 

 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler. 

Vedhæftet er ”Bilag 2 til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer”. I denne opdatering af bilag 2 fra 

anmeldelsen af standardgebyrerne er der angivet en forklaring under de respektive gebyrer. 

3) Beskrivelse af de nye gebyrer samt hvad de erstatter 

Der er 8 nye gebyrer i anmeldelsen. Det drejer sig om følgende: 

1) Nedlæggelse af målerinstallation 

2) Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 

3) Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 

4) Fogedforretning, udkørende 

5) Opstart af fogedforretning 

6) Forgæves kørsel 

7) Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 
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8) Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 

Generelt er de nye gebyrer oprettet fordi at 5 eller flere af selskaberne, der er repræsenteret i Dansk 

Energis Netudvalg, har indikeret, at de vil anvende et gebyr for denne ydelse under engrosmodellen. På den 

baggrund har Dansk Energi vurderet, at det var hensigtsmæssigt med et standardgebyr. Der er således ikke 

nødvendigvis tale om nye gebyrer for netselskaberne, der kan have anmeldt dem individuelt, men det er 

først nu der anmeldes et standardbeløb for dette gebyr. Det kan også være en voksende forekomst af en 

given ydelse, som det tidligere er set med oprettelse af gebyr for mikro VE-anlæg, der har givet anledning 

til at der nu oprettes et standardgebyr. 

Gebyrer for fogedforretning og målerundersøgelse på akkrediteret værksted har tidligere været helt eller 

delvist efter regning, men der anmeldes nu et fast beløb for disse ydelser. Det sker for at lette håndteringen 

af gebyrerne i datahubben, hvor det er upraktisk med gebyrer efter regning. For gebyret vedrørende 

fogedforretning har det været nødvendigt at oprette to gebyrer, da det er forskelligt hvor stor en del af 

processen, der er nødvendig i de enkelte sager. 

4) En beskrivelse af på hvilke punkter andre gebyrer har ændret sig (hvis muligt) 

Der har ikke tidligere eksisteret en så præcis ydelsesbeskrivelse, som den der er lavet for de nu anmeldte 

gebyrer. En undtagelse er dog en beskrivelse af enkelte gebyrer fra 1996. Vejledningen, hvor de fremgår, er 

vedhæftet – se filen ”Kapitel 11. Vejledning om tabsbegrænsning, inddrivelse af restancer, gebyrer og 

morarenter”. Hvor disse beskrivelser kan sammenlignes med de nuværende gebyrer er de indsat i bilag 2. 

De nuværende gebyrbeskrivelser er lavet i forbindelse med den omkostningsundersøgelse der blev 

gennemført i 2013 (afvist af SET). De er justeret/opdateret i forbindelse med den nye 

omkostningsundersøgelse. 

Det fremgår af Dansk Enerigs papirer, at Energitilsynet har godkendt standardgebyrerne ultimo 2001. I 

anmeldelsen af standardgebyrerne for 2003 indledes med følgende:  

”Som opfølgning på ELFORs opdaterede gebyrvejledning (udarbejdet i efteråret 1996) gældende for 2002 og 

godkendt af Energitilsynet ultimo 2001, har ELFORs sekretariat – med udgangspunkt i de forudsætninger, 

der blev lagt til grund ved den seneste justering – foretaget en prisregulering af gebyrerne.” 

Dansk Energi kan ikke afvise, at der ifm. anmeldelsen eksisterer korrespondance mellem ELFOR og 

Energitilsynet, der indeholder en nærmere beskrivelse af gebyrerne. Vedhæftet er til orientering 

dokumentet ”ELFOR_opdatering af standardgebyrer”. Der er tale om et brev fra Dansk Energi til ELFOR 

vedrørende opdatering af gebyrerne. Brevet er fra 2001, men dateringen er justeret automatisk – det skal I 

bare ignorere.  

5) Oversigt over udviklingen i gebyrerne år for år 

I vedhæftede ”Historisk udvikling_standardgebyrer_til SET” ses den udvikling i standardgebyrerne, som er 

observeret i forbindelse med gennemgangen af tidligere anmeldelser. 
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Endelig bemærkes det, at det fremgår af tidligere anmeldelser, at der historisk har været anvendt et 

sammenvejet indeks med 90% lønandel og 10% materialeandel til pristalsregulering af gebyrerne, idet 

omkostningerne til gebyrarbejdet langt overvejende udgøres af arbejdskraft. 

Der har desuden været en løbende justering af de anvendte enhedspriser. 
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 104 85 107 99 91

Teknisk personale 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 10 10 8 9 10

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0

Total N/A N/A N/A 114 96 115 108 101

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 317 165 225 104 39 214 177 169

Teknisk personale 702 282 425 319 767 513 501 434

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 11 2 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 30 188 90 82 78
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1019 509 770 453 994 828 762 682

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 660 225 295 597 459 583

Teknisk personale 585 514 425 425 580 506 524

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 5 4

Kørselsomkostninger 0 113 120 60 146 88 102
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 1287 770 780 1350 N/A 1058 1213

Bilaget er opdateret i februar 2016 med henblik på at besvare Sekretariatet for Energitilsynets 
spørgsmål i forlængelse af anmeldelsen i december 2015.

Bilag 2 til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.4 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Opsætning af midlertidig installation bestående af 1 måler opsat af forsyningen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding, planlægning samt selve opsætningen. 

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.

Kommentar: Det nuværende gebyr udgør 550 og det anmeldte gebyr er på 1135. Det er en stigning på 585. Da der ikke 

findes en detaljeret beskrivelse af gebyret tilbage i tid, kan forklaringen bl.a. findes i at det er blevet tydeliggjort hvilke 

omkostninger ydelsen medfører. At alle estimater ligger klart over det eksisterende gebyr bekræfter, at den nuværende 

størrelse på gebyret ikke dækker selskabernes omkostninger, og en stigning er derfor nødvendig.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.3 Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

Beskrivelse af ydelsen: 

Genafbrydelse ved eventuel ulovlig gentilslutning. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Netselskaber kontrollerer rutinemæssigt afbrudte installationer. Konstateres en ulovlig gentilslutning afbrydes igen, og 

installationen sikres. Om nødvendigt underrettes Sikkerhedsstyrelsen.

Gebyret dækker ikke betaling for energiforbrug og omkostninger forbundet med inddrivelse af erstatningskravet som 

følge af det uberettigede forbrug. 

1.1 Betalingsaftale

I bilaget findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte gebyrers indhold og den praktiske håndtering. Af bilaget fremgår 
desuden data fra den gennemførte omkostningsundersøgelse. Hvor det er vurderet relevant, er der knyttet specifikke 
kommentarer til enkelte gebyrer, der primært vedrører indholdet af øvrige omkostninger. 
Navne på de forskellige netselskaber, der har angivet de forskellige omkostningsestimater, fremgår ikke af tabellen, da 
formålet med undersøgelsen ikke er at afdække enkelte selskabers omkostninger. 
N/A angiver, at der mangler observationer for det pågældende gebyr fra netselskaberne.

Beskrivelse af ydelsen: 

Indgåelse af aftale om betaling over en periode, fordi en kunde har problemer med at betale.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Betalingsaftalen vil kunne vedrøre tilslutningsbidrag eller tilsvarende nettekniske forhold, som er reguleret i 

tilslutningsbestemmelserne og skal gå udenom elleverandøren.

Side 36/53



Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 225 295 1139 544 686

Teknisk personale 702 531 638 761 658 687

Materialeomkostninger 0 0 0 27 7 11

Kørselsomkostninger 0 150 90 178 104 106
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 1219 N/A 906 1023 2105 N/A 1313 1490

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 225 295 550 107 339 435

Teknisk personale 0 0 0 73 201 55 39

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 2 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 517 N/A 225 295 623 316 395 474

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 110 225 295 141 215 194

Teknisk personale 702 373 425 425 543 411 438

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 60 54 71
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 1219 565 770 780 N/A 752 817 703

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 517 55 225 148 233 214 232 166

Teknisk personale 585 373 425 425 522 603 489 437

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 22 8 5

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 125 0 77 78
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 510 770 633 907 839 794 685

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.8 Nedtagning af måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Afbrud af installation samt nedtagning af måler uden nedlæggelse af selve installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Gebyret benyttes i det tilfælde, hvor der ikke eksisterer et leverandørforhold og vedrører kørsel, målernedtagning, 

afmelding.

Gebyret vil fx blive anvendt, hvis der tidligere er foretaget ulovlig gentilslutning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.7 Nedlæggelse af målerinstallation

Beskrivelse af ydelsen: 

Nedlæggelse af målerinstallation inkl. nedtagning af måler med tilhørende elanlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning samt selve nedlæggelsen inkl. nedtagning.

Gebyret vil fx blive anvendt ved nedrivning af ejendomme, hvor der ikke længere skal være elforsyning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.6 Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

Beskrivelse af ydelsen: 

Håndtering af tilmelding ved midlertidig installation opsat af kundens installatør.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding samt koordinering af tilslutning.  

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.

1.5 Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere

Beskrivelse af ydelsen: 

Opsætning af midlertidig installation bestående af 2 målere opsat af forsyningen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af tilmelding, planlægning samt selve opsætningen. 

Gebyret vil fx kunne vedrøre byggestrøm.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 2117 675 2655 107 1389 1571

Teknisk personale 585 425 0 1836 712 587

Materialeomkostninger 0 0 0 8 2 1

Kørselsomkostninger 0 120 0 0 30 35
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 2702 N/A 1220 2655 N/A 1951 2132 2194

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 2117 660 675 2065 1163 107 1131 967

Teknisk personale 0 524 213 0 0 1206 324 347

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2117 1184 888 2065 1163 1321 1456 1314

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 295 39 107 139 97

Teknisk personale 70 0 73 257 100 79

Materialeomkostninger 50 0 27 8 21 32

Kørselsomkostninger 0 0 0 45 11 3
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 237 N/A N/A 295 138 417 272 211

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 104 116 107 100 78

Teknisk personale 702 212 212 659 428 443 366

Materialeomkostninger 0 0 0 0 8 2 0

Kørselsomkostninger 0 47 30 156 75 62 59
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 314 N/A 346 931 618 606 503

Kommentar: Det nuværende gebyr udgør 1200 (anmeldt i 2011) og det anmeldte gebyr er på 2165. Det er en stigning på 

965. Stigningen kan bl.a. forklares ved at selskaberne er blevet klogere på de faktiske omkostninger ved oprettelse af 

mikro VE-anlæg, der oplevede en massiv vækst i 2012. Samtidig ses der også en stor spredning i selskabernes 

omkostningsestimater fra 1220 til 2702. Den lave observation har lave personaleomkostninger (tidsforbrug) 

sammenlignet med de øvrige estimater. Det kan ikke afgøres om det skyldes en særligt effektiv proces eller om det 

skyldes et mere begrænset grundlag at vurdere omkostningen ud fra. Det høje estimat skyldes bl.a. at der anvendes en 

specialist til det administrative arbejde hvor enhedsprisen per time er 800 kr. Der henvises i øvrigt til anmeldelsens bilag 

1 (afsnit 2.2) for yderligere forklaring af forskelle i estimater.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.1 Aflæsningsbesøg

Beskrivelse af ydelsen: 

Kontrolaflæsning hos forbrugeren foretaget af netselskabet.   

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Montør besøger forbrugeren og aflæser elmåleren. Foretages hvor henvendelser til forbrugeren ikke har medført en 

aflæsning af elmåleren. Kan også foretages efter anmodning fra kunde eller elleverandør.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.13 Udbringning af måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Udbringning af måler til installatør.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Kørsel samt planlægning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

1.10 Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation

Beskrivelse af ydelsen: 

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-anlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Tilmelding inkl. administrative processer, ekskl. installation af fjernaflæst måler.

1.9 Oprettelse af mikro VE-anlæg

Beskrivelse af ydelsen: 

Administrativt arbejde samt installationstilslutning i forbindelse med opsætning af installationstilsluttet mikro VE-anlæg.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Tilmelding inkl. administrative processer samt installation af fjernaflæst måler.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 165 225 147 78 107 140 147

Teknisk personale 702 282 425 319 659 513 483 416

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 8 1 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 45 156 90 79 73
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 509 770 511 892 718 703 638

Simpelt gns. Vægtet gns.
Administrativt personale 117 55 148 107 107 72

Teknisk personale 0 0 0 101 25 3

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 148 N/A 208 132 75

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 148 107 107 72

Teknisk personale 0 0 0 101 25 3

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 148 N/A 208 132 75

Tidligere beskrivelse (fra 1996):

Ydelse: Fysisk og administrativ afbrydelse af hidtidigt leveringsomfang.

Praktisk håndtering og opkrænvning m.v.: Opkræves før genoplukning.

Kommentar fra Dansk Energi:

Gebyret er nu på 400 og det anmeldte gebyr er på 670. Stigningen kan forklares med, at der er kommet en mere 

detaljeret beskrivelse af opgavens indhold, og der har været stigende enhedspriser. 

Data fra omkostningsundersøgelsen

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.4 Fjernbetjent genåbning

Beskrivelse af ydelsen: 

Fjernbetjent genåbning af installationen, når denne har været afbrudt pga. misligholdelse eller rekvireret lukning, og hvor 

måleren ikke har været nedtaget.Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning og foretagelse af genåbningen. Genåbningen foretages fjernbetjent fra netselskabets kontor.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.3 Fjernbetjent afbrydelse

Beskrivelse af ydelsen: 

Fjernbetjent afbrydelse af installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning samt foretagelse af fjernafbrydelsen.

Gebyret dækker over situationer, hvor der skal foretages afbrydelse af en kundes forsyning. Afbrydelsen foretages 

fjernbetjent fra netselskabets kontor.  

Afbrydelse kan ske på anmodning fra elleverandøren, både efter kundens eget ønske eller hvis kunden misligholder et 

krav om at stille sikkerhed for betaling af det fremtidige forbrug. Afbrydelse kan også ske pga. misligholdelse af 

tilslutningsbetingelserne i forhold til netselskabets ydelse. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på nettet, som 

kunden ikke vil afhjælpe.

2.2 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)

Beskrivelse af ydelsen: 

Montør tager på besøg på installationsadressen for at foretage afbrydelse.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning og udførelse af lukkebesøget.

Gebyret dækker over situationer, hvor der skal foretages afbrydelse af en kundes forsyning.

Afbrydelsen foretages ved besøg på installationsadressen.

Afbrydelse kan ske på anmodning fra elleverandøren, både efter kundens eget ønske eller hvis kunden misligholder et 

krav om at stille sikkerhed for betaling af det fremtidige forbrug. Afbrydelse kan også ske pga. misligholdelse af 

tilslutningsbetingelserne i forhold til netselskabets ydelse. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på nettet, som 

kunden ikke vil afhjælpe.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 176 207 107 163 172

Teknisk personale 0 148 241 130 57

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0

Total 176 N/A N/A 355 N/A 348 293 229

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 468 110 225 104 233 214 226 189

Teknisk personale 702 333 425 213 767 513 492 459

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 73 120 30 188 90 83 84
Øvrige omkostninger 1700 1680 1245 1200 1450 2000 1546 1605

Total 2870 2196 2015 1546 2637 2817 2347 2337

Kommentar: Der er tale om et nyt standardgebyr. Ydelsen er ikke ny, men det er blevet relevant med et standardgebyr 

for denne ydelse, da flere og flere selskaber får fjernbetjente systemer.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Note: Øvrige omkostninger dækker over omkostninger til foged, låsesmed og evt. inkassofirma.

Tidligere beskrivelse (fra 1996):

Ydelse: Efter forudgående oplysning herom til kunden, foretages en udkørende fogedforretning med deltagelse af en 

måleaflæser fra elleverandøren, fogeden og evt. en låsesmed.

Praktisk håndtering og opkrævning m.v.: Opkræves før genoplukning, eller påføres flytteregningen.

Kommentar fra Dansk Energi:

Det bemærkes at nye og tidligere gebyrer for fogedforretning ikke kan sammenlignes, da omkostninger til foged og 

låsesmed nu er inkluderet i ydelsen, hvor det tidligere blev tillagt efter regning. Sammen med gebyret "Opstart af 

fogedforretning" erstatter det tidligere gebyr for fogedforretning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.6a Fogedforretning, udkørende

Beskrivelse af ydelsen: 

Involvering af fogeden for at få nødvendig adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold. 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

I forbindelse med visse af netselskabets nettekniske opgaver kræves adgang til måleren eller øvrige elanlæg, fx i 

forbindelse med målerudskiftning eller afbrydelse af tekniske årsager. Giver kunden ikke den nødvendige adgang 

involveres fogeden for kundens regning. Gebyret dækker netselskabets omkostninger til håndtering af fogedens 

involvering inkl. omkostninger til låsesmed. 

Ved siden af dette gebyr vil der også kunne blive tillagt andet gebyr, som dækker netselskabets direkte omkostning, fx til 

en afbrydelse pga. kundens misligholdelse af tilslutningsbestemmelserne. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på 

nettet, som kunden ikke vil afhjælpe.

Gebyret anvendes ikke, hvis det er elleverandøren der rekvirerer fogedforretningen og dermed afholder omkostningerne.

2.5 Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Beskrivelse af ydelsen: 

Svarer til fjernbetjent genåbning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til fjernbetjent genåbning, men timesatser beregnet uden for normal arbejdstid.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 468 110 225 208 233 214 243 192

Teknisk personale 0 0 0 0 115 0 19 18

Materialeomkostninger 0 0 0 10 77 0 15 13

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 700 180 700 750 700 1000 672 412

Total 1168 290 925 968 1125 1214 948 636

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 0 69 39 107 64 58

Teknisk personale 702 282 425 213 664 428 452 412

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 30 125 75 69 68
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 399 545 312 828 610 586 538

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 55 113 208 171 214 193 133

Teknisk personale 702 434 425 425 725 513 537 517

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 0 5 4

Kørselsomkostninger 0 95 120 60 188 90 92 98
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1102 584 658 693 1110 817 827 752

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning, planlægning, kørsel samt selve genopsætningen inkl. gentilslutning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til kørselsdelen af lukkebesøg/genåbningsbesøg, men vil også kunne anvendes i andre situationer.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.8 Genopsætning af nedtaget måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Genopsætning af måler samt gentilslutning af installation i den situation, hvor måleren har været nedtaget.

I forbindelse med visse af netselskabets nettekniske opgaver kræves adgang til måleren eller øvrige elanlæg, fx i 

forbindelse med målerudskiftning eller afbrydelse af tekniske årsager. Giver kunden ikke den nødvendige adgang sendes 

sagen til fogedretten. 

Gebyret anvendes i de tilfælde, hvor sagen afsluttes før foged og låsesmed møder op hos kunden. Gebyret kan ikke 

anvendes samtidig med ”Fogedforretning, udkørende”, hvor omkostninger til foged og låsesmed er inkluderet.

Ved siden af dette gebyr vil der også kunne blive tillagt andet gebyr, som dækker netselskabets direkte omkostning, fx til 

en afbrydelse pga. kundens misligholdelse af tilslutningsbestemmelserne. Det kan fx være ved kundens forstyrrelser på 

nettet, som kunden ikke vil afhjælpe.

Gebyret anvendes ikke, hvis det er elleverandøren der rekvirerer fogedforretningen og dermed afholder omkostningerne.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Et selskab har en proces, hvor der ikke betales til foged ved opstart af sagen. Selskabet anvender 

inkassofirma. For de øvrige selskaber gælder, at fogedgebyret skal betales ved kontakt til foged uanset om det fysiske 

møde annulleres.

Det bemærkes, at omkostninger til foged nu er inkluderet. Gebyret erstatter sammen med gebyret "Fogedforretning, 

udkørende" det tidligere gebyr for fogedforretning.

2.7 Forgæves kørsel

Beskrivelse af ydelsen: 

Forgæves kørsel i forbindelse med varslede eller aftalte besøg.

2.6b Opstart af fogedforretning

Beskrivelse af ydelsen: 

Opstart af fogedsag for at få nødvendig adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold, men hvor sagen lukkes før foged 

og låsesmed involveres.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 143 113 148 78 107 118 126

Teknisk personale 702 282 425 425 550 428 469 400

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 62 120 60 125 75 74 69
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 819 487 658 633 752 610 660 595

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 176 308 78 107 167 138

Teknisk personale 1053 212 876 741 721 874

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 60 219 75 88 110
Øvrige omkostninger 0 1200 540 0 435 353

Total 1229 N/A N/A 1780 1712 923 1411 1475

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 55 590 193 310 143

Teknisk personale 1170 1029 850 1026 1019 1046

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 226 120 180 132 180
Øvrige omkostninger 0 0 0 50 13 2

Total 1570 1310 N/A 1560 N/A 1449 1472 1371

Tidligere beskrivelse (fra 1996):

Ydelse: Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang.

Praktisk håndtering og opkrævning m.v.: Opkræves før genoplukning.

Kommentar fra Dansk Energi:

Gebyret er nu på 400 og det anmeldte gebyr er på 625. Stigningen kan forklares med, at der er kommet en mere 

detaljeret beskrivelse af opgavens indhold, og der har været stigende enhedspriser. 

Opsætning af kontrolmåler ved siden af måleren for over en periode at vurdere, om der er fejl ved måleren.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan der opsættes en kontrolmåler ved siden af måleren, som over en periode måler 

forbruget, så en sammenligning kan finde sted. Gebyret dækker over opsætning af kontrolmåler, efterfølgende kontrol og 

vurdering samt nedtagning af kontrolmåler.

Gebyret opkræves alene , hvis måleren konstateres fejlfri, og undersøgelsen er sket på kundens eller 
elleverandørens foranledning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Svarer til genåbning, men timesatser beregnet uden for normal arbejdstid.

Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: To selskaber har angivet, at rekvirering af tilkaldevagt udløser en initialtakst. Denne er angivet under øvrige 

omkostninger. Omkostningen er med til at skabe en relativt stor spredning i omkostningsestimaterne på tværs af 

selskaber.

Det nuværende gebyr udgør 800 og det anmeldte gebyr er på 1445. Det er en stigning på 645. Det bemærkes, at denne 

ydelse i 1996 blev defineret som det dobbelte af en almindelig genåbning. Dette størrelsesforhold ses også i de 

nuværende gebyrer, men der er i forbindelse med den gennemførte omkostningsundersøgelse spurgt til de to gebyrer 

seperat. Det kan have været medvirkende til, at der ses en stor stigning i dette gebyr.

2.11 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

Beskrivelse af ydelsen: 

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Håndtering af anmodning og foretagelse af genåbningen.Genåbningen foretages ved fysisk besøg på 

installationsadressen.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.10 Genåbning uden for normal arbejdstid

Beskrivelse af ydelsen: 

Svarer til genåbning.

2.9 Genåbning

Beskrivelse af ydelsen: 

Genåbning af installationen, når denne har været afbrudt pga. misligholdelse eller rekvireret lukning, og hvor måleren 

ikke har været nedtaget.
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 400 660 450 590 465 193 460 563

Teknisk personale 585 514 425 425 761 599 552 555

Materialeomkostninger 50 0 0 0 165 0 36 33

Kørselsomkostninger 0 113 120 0 219 105 93 111
Øvrige omkostninger 645 654 1000 950 855 1000 851 730

Total 1680 1941 1995 1965 2465 1897 1991 1993

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 200 55 148 465 214 216 154

Teknisk personale 585 403 425 653 599 533 479

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 89 60 188 105 88 92
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 25 5 1

Total 785 547 N/A 633 1305 943 843 726

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 200 55 225 148 233 141 167 121

Teknisk personale 702 373 425 425 522 522 495 450

Materialeomkostninger 0 0 0 0 27 0 5 4

Kørselsomkostninger 0 82 120 60 125 90 80 80
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 902 510 770 633 907 753 746 656

Beskrivelse af ydelsen: 

Afbrud af installation samt nedtagning af måler uden nedlæggelse af selve installationen.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Gebyret benyttes i det tilfælde, hvor der eksisterer et leverandørforhold og vedrører kørsel, målernedtagning og 

afmelding.

Gebyret vil fx blive anvendt, hvis der tidligere er blevet ulovligt gentilsluttet.Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Omkostningerne ved dette gebyr vurderes lidt lavere end omkostningerne ved en nedtagning af måler, der 

faktureres fra net til kunde (gebyr 1.8). Det skyldes at to selskaber vurderer, at processen er mindre omkostningstung, 

når gebyret kan fatureres til elhandleren via datahubben.

Beskrivelse af ydelsen: 

Besøg på installationsadressen for at undersøge elmåler for defekter.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan en indledende undersøgelse foretages 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 undersøgelsen er sket på kundens eller 
elleverandørens foranledning.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.14 Nedtagning af måler

Nedtagning af måler for at få måleren undersøgt på akkrediteret målerlaboratorium samt opsætning af ny måler.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Ved mistanke om defekt på elmåler kan måleren blive undersøgt på akkrediteret målerlaboratorium. Gebyret dækker 

over nedtagning af måler, opsætning af anden måler samt undersøgelsen på akkrediteret målerlaboratorium.

opkræves alene , hvis måleren konstateres fejlfri og undersøgelsen er sket på Data fra omkostningsundersøgelsen

Kommentar: Øvrige omkostninger dækker over udgiften til akkrediteret værksted og evt. følgeomkostninger af denne 

proces.

2.13 Målerundersøgelse på stedet

2.12 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

Beskrivelse af ydelsen: 
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Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 69 62 68 74 66

Teknisk personale 0 0 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 0 7 10 7 15 8 6

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 117 62 N/A 79 69 83 82 72

Simpelt gns. Vægtet gns.

Administrativt personale 117 55 35 62 68 67 65

Teknisk personale 0 0 0 0 0 0 0

Materialeomkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Kørselsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Total 117 55 N/A 35 62 68 67 65

2.16. Skønnet aflæsning

Beskrivelse af ydelsen: 

Ved manglende indberetning af aflæsning kan netselskabet i visse situationer skønne en aflæsning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Den skønnede aflæsning foretages ud fra skabelon-data.

Data fra omkostningsundersøgelsen

2.15 Rykker for manglende selvaflæsning

Beskrivelse af ydelsen: 

Rykker ved manglende indberetning af aflæsning.

Praktisk håndtering, opkrævning mv: 

Er der ikke registreret en indberettet aflæsning fra forbrugeren til den tid, der er skrevet på aflæsningskortet, udsendes et 

rykkeraflæsningskort.

Data fra omkostningsundersøgelsen
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Standardgebyrer 1997-2001 2002 2003 2004 2005 2006 - 2011 2012 - Nu
Rykkerskrivelse 50 80 80 85 90 100 100
Inkassomeddelelse (rykker 2) 75 80 80 85 90 100 100
Inkassobesøg 175 200 225 225 230 230 250

Lukkebesøg 300 350 375 385 400 375 400
Genoplukning 300 350 375 385 400 375 400
Betalingsaftale/-ordning 75 100 100 95 100 100 100
Fogedforretning (udkørende)* 250 300 300 320 330 330 350

Selvaflæsningskort, rykker 50 50 50 65 65 65 70
Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg 125 150 150 160 165 270 240
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 150 175 175 195 200 200 200
Ekstraordinær opkrævning ved flytning 50 50 50 65 65 65 65
Udskrift af regningskopi 25 25 25 30 35 35 35
Målerundersøgelse på stedet 250 300 325 325 335 335 350
Målerundersøgelse på værksted 550 675 675 705 730 Efter regning Efter regning
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 100 125 125 130 135 135 135
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 400 475 500 515 530 530 550
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 700 850 850 900 930 930 950
Nedtagning af måler 450 550 550 580 595 600 575
Målergenetablering   450 550 550 580 595 600 550
Udbringning af måler 125 150 150 160 165 165 165

Levering af forbrugsprofil 200 200 225 225 235 0 0

Gebyr for skønnet aflæsning 65
Regningsgebyr 20
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning) 1100
Fjernbetjent afbrydelse 150
Fjernbetjent gentilslutning 200
Genoplukning uden for normal arbejdstid 800

Oprettelse af mikro VE-anlæg 1200

* Plus faktiske omkostninger til foged og låsesmed
Note 1: fra 2003 til 2004 var der et skift i metoden fra afrunding til nærmeste 25 kr. til nærmeste 5 kr.

Note 3: Fra 2006 er udlevering af forbrugsprofil gratis.

Note 2: I 2005 blev der gennemført en opdatering af gebyrerne på tværs af forsyningsarter. Dansk Energi kender ikke de bagvedliggende beregninger, men det blev bl.a. 
vedtaget at gebyrerne ikke justeres årligt.

Note 4: Gebyrer beregnet i 2011 er anvendt fra 2012. Pristalsjustering af gebyrerne for 2013 blev ikke godkendt af SET da man ønskede en opdatering af gebyrerne og 
harmonisering på tværs af forsyningsarter.
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Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 
Sendt per mail til post@energitilsynet.dk og 

laa@energitilsynet.dk 

 

 

    

 

 

 

 

Høringssvar til Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirk-
somheders ydelser 

Dansk Energi har den 26. april 2016 modtaget udkast til Energitilsynets notat om Dansk 

Energis vejledende standardgebyrer (herefter kaldet sagsfremstillingen). Vi takker for mulig-

heden for at komme med kommentarer. 

 

Dansk Energi bakker grundlæggende op om den tilkendegivelse, der fremgår af sagsfremstil-

lingens punkt 17, hvor de anmeldte gebyrstørrelser tages til efterretning. Som beskrevet i 

Elforsyningsloven skal de vejledende gebyrstørrelser være omkostningsægte, og det er 

Dansk Energis vurdering, at resultaterne fra den gennemførte omkostningsundersøgelse er 

det mest retvisende grundlag at fastsætte en fremadrettet branchestandard ud fra. 

 

Dansk Energi har især tre kommentarer til sagsfremstillingen: 

 Den angivne frist for en ny anmeldelse af standardgebyrer i oktober 2018 er ikke rea-

listisk, hvis de opdaterede standardgebyrer skal gælde fra januar 2019. 

 Det må altid være således, at eksisterende standardgebyrer er gældende indtil 

nye/opdaterede standardgebyrer er taget til efterretning. Dansk Energi opfordrer der-

for til, at der ikke fastlægges en frist for udløb af de anmeldte gebyrer. 

 Energitilsynet opfordres til at behandle spørgsmålet om pristalsregulering. Dansk 

Energi anbefaler, at reguleringsprisindekset, der anvendes i den øvrige regulering af 

netselskabernes økonomi, også kan anvendes til at pristalsjustere standardgebyrerne 

fremadrettet. 

Nedenfor følger Dansk Energis kommentarer. 
  

Dok. ansvarlig: JUK  
Sekretær: EDR  
Sagsnr:  s2013-460  
Doknr: d2016-7142-4.0  
9. maj 2016  
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Frist for ny omkostningsundersøgelse 

I sagsfremstillingen lægges der op til, at gebyrerne tages til efterretning midlertidigt frem til 

den 31. december 2018. Det betyder, jf. punkt 17, at der skal indsendes en opdateret anmel-

delse senest i oktober 2018.  

Dansk Energi vil her minde om, at den nuværende proces omkring opdatering af gebyrerne 

er startet i 2012. Selvom denne proces har inkluderet et meget stort arbejde omkring meto-

den, som forhåbentligt kan genanvendes, skal det bemærkes, at en opdatering af gebyrerne 

er en omfattende proces. 

I sagsfremstillingen er der lagt op til en genanmeldelse i oktober 2018 således, at de opdate-

rede standardgebyrer kan anvendes fra starten af 2019. Denne tidsplan er ikke realistisk, da 

tiden imellem både skal rumme Energitilsynets behandling af Dansk Energis anmeldelse og 

de enkelte netselskabers anmeldelse og godkendelse af de opdaterede gebyrer. Herefter er 

netselskaberne underlagt regler i markedsforskrifterne om, at prisændringer ikke kan ske 

hurtigere end med en måneds varsel. Er der tilmed tale om væsentlige prisstigninger, skal 

elhandlerne varsles (4 måneder før jf. Standardaftalen mellem netselskab og elhandler). 

På baggrund af ovenstående vurderer Dansk Energi, at en fastsat deadline for en eventuel 

ny anmeldelse og behandling af gebyrerne ultimo 2018 ikke er hensigtsmæssig. Derfor op-

fordrer Dansk Energi til, at en ny anmeldelse tidligst skal foretages i løbet af 2019. Dansk 

Energi vil naturligvis anmelde opdaterede gebyrer, hvis der foreligger dokumentation for, at 

de underliggende omkostninger har ændret sig. Da nogle af gebyrerne er nye, er der samti-

dig behov for tilstrækkelig tid for netselskaberne til at indhente erfaringer, for at de underlig-

gende omkostninger kan revideres på et bedre grundlag. 

Overordnet må det være i alles interesse, at der til enhver tid er gældende standardgebyrer, 

og det bør derfor præciseres, at eksisterende standardgebyrer vil være gældende indtil even-

tuelt opdaterede standardgebyrer er taget til efterretning. I forlængelse af dette opfordrer 

Dansk Energi til, at der ikke fastlægges en frist for udløb af de anmeldte gebyrer. 

Pristalsregulering 

Sagsfremstillingen lægger op til, at spørgsmålet om pristalsregulering af gebyrerne ikke skal 

behandles af Energitilsynet. Dansk Energi vil hertil bemærke, at det er hensigtsmæssigt, at 

der fastsættes en metode for pristalsregulering af de gebyrer, der implementeres umiddel-

bart. På den måde sikres det, at der ikke kommer et uhensigtsmæssigt spring i gebyrerne 

ved næste opdatering alene som følge af den generelle prisudvikling.  

 

Samtidig vil man have en metode klar til prisregulering af de gebyrer, der indfases, såfremt 

disse gebyrer kommer til at gælde efter 31. december 2018 (jf. foregående afsnit). Her vil 

Dansk Energi gerne have muligheden for at kunne anmelde pristalsjusterede gebyrer. Dansk 

Energi anbefaler, som beskrevet i brev af 18. januar 2016, at gebyrerne reguleres med det 

reguleringsprisindeks, der anvendes i den øvrige regulering af netselskabernes økonomi. 
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Baggrund for anmeldelsen 

I sagsfremstillingen nævnes det, bl.a. i punkt 5 og 92, at baggrunden for anmeldelsen af 

standardgebyrerne er indførelsen af engrosmodellen.  

Det er uheldigt, hvis man ud fra sagsfremstillingen kan få det indtryk, at det er engrosmodel-

len, der har givet anledning til generelt stigende gebyrer. Som påpeget i anmeldelsen skal 

forklaringen på stigningerne bl.a. findes i nye erfaringer hos netselskaberne, ændret metode 

til fastlæggelse af gebyrerne og en manglende pristalsregulering af gebyrerne tilbage i tid. 

Engrosmodellen har konkret følgende betydning for netselskabernes standardgebyrer: 

 Det har været relevant at fjerne og tilføje enkelte gebyrer i forbindelse med netsel-

skabets ændrede rolle under engrosmodellen. 

 Det har været relevant at opdele gebyrerne i de tre kategorier, der fremgår af anmel-

delsen. Derfor er der opstået ”nye gebyrer”, som i princippet bare er gebyrer, der nu 

faktureres til elhandleren i stedet for til kunden. 

 Det har været relevant at forsøge at få faste størrelser på flere gebyrer (ikke efter 

regning) for at lette kommunikationen med datahubben og give et klart grundlag for 

elhandlerne. 

Det ville være hensigtsmæssigt, hvis gebyrerne var opdateret før engrosmodellens start, så 

elhandlerne fra start kunne forholde sig til de opdaterede standardgebyrer. Det har på grund 

af en langstrakt proces ikke været muligt at indfri denne målsætning. 

Standardgebyrerne er beregnet i henholdsvis 2005 og 2011, og de opdateres for at sikre, at 

kravet om omkostningsægthed overholdes. Samtidig indføres en række nye standardgeby-

rer, som branchen har fundet relevante. Der er ikke nødvendigvis tale om nye gebyrer, men 

det er nyt, at der laves en branchestandard for størrelsen på de nye gebyrer. 

Det er Dansk Energis vurdering, at det er i alles interesse, at der eksisterer standardgebyrer 

for netvirksomhedernes ydelser. Standardgebyrer, som anvendes på tværs af alle netselska-

ber, hjælper især elhandlerne i deres nye rolle som primær kontakt for kunderne under en-

grosmodellen, og det letter det administrative arbejde for Sekretariatet for Energitilsynet 

(SET) og netvirksomhederne.  

Alternativet til standardgebyrer er, at alle netselskaber anmelder egne gebyrstørrelser. Det vil 

medføre langt mere administration for SET, og det vil gøre det langt sværere for elhandlerne 

at kommunikere priser på tværs af forskellige netområder. Standardgebyrer (og andre stan-

darder) er således med til at understøtte den nye markedsmodel. 

Det skal i den forbindelse understreges, som det kort er beskrevet i sagsfremstillingens punkt 

8, at indtægter fra gebyrer betragtes som en del af netselskabernes samlede indtægtsram-

me. For netselskaberne er der således tale om et fordelingsspørgsmål, hvor højere gebyr-

satser ikke betyder, at netselskaberne samlet set kan opkræve flere penge fra forbrugerne.  
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Omkostningsundersøgelsens repræsentativitet 

I sagsfremstillingen påpeges det, at det foreliggende datagrundlag kunne være mere repræ-

sentativt. Dansk Energi er enig i, at der med fordel kunne være flere observationer i omkost-

ningsundersøgelsen, men ønsket om data fra mindre selskaber fremstår ubegrundet. 

De selskaber, der har besvaret spørgeskemaet, dækker mellem 1 % og 30 % af kunderne i 

Danmark. På den baggrund mener Dansk Energi, at de forskellige selskabsstørrelser er fint 

repræsenteret. At strukturen i branchen pt. betyder, at de deltagende selskaber, jf. sags-

fremstillingens punkt 76, alle er blandt de 13 største, vurderes mindre relevant.  

Det skal hertil bemærkes, at data fra mindre selskaber naturligt vil være baseret på et mindre 

erfaringsgrundlag fra udførelsen af en given ydelse, og derfor vil mindre selskaber også have 

sværere ved at give robuste estimater for de gennemsnitlige omkostninger ved ydelsen. 

Samtidig bør det også tages med i betragtningen, at deltagelse i en omfattende omkost-

ningsundersøgelse for gebyrer er en relativt større administrativ belastning for små selskaber 

sammenlignet med større selskaber.  

Dansk Energi mener på den baggrund, at observationer fra små selskaber ikke kan være et 

krav i fremtidige omkostningsundersøgelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Julius Kofoed 
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Fra: Taruh Sekeroglu  
Sendt: 3. maj 2016 07:46 

Til: Linda Aaberg (SET) 

Emne: SV: HØRING: Udkast til Energitlsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer - Frist 
den 6. maj 2016 

 
Kære Linda Aaberg  
 
Forbrugerombudsmanden har modtaget nedenstående høring vedr. Energitilsynets notat om Dansk Energis 
vejledende standardgebyrer.  
 
Vi har ingen bemærkninger til notatet.  
 
Vi skal dog oplyse, at Forbrugerombudsmanden, jf. markedsføringslovens § 1 til enhver tid kan behandle 
spørgsmålet om, hvorvidt en ændring af et aftalevilkår, herunder varsling af disse ændringer, er rimelige i 
henhold til den forbrugerbeskyttende lovgivning, jf. Højesterets dom afsagt den 4. juli 2013 
(inkassodommen).   
 
 
Med venlig hilsen 
På Forbrugerombudsmandens vegne 

 
Taruh Sekeroglu 
Fuldmægtig, cand.jur. 
Direkte tlf.: 4171 5274 
E-mail: tse@kfst.dk   

 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5151 
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9. 5. 2016 

 

 

Vedr. Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser 

 

Tak for muligheden for at kommentere på anførte vejledende standardgebyrer.  

 

Det bemærkes, at Håndværksrådet ikke i udgangspunktet var anført på høringslisten, 

selv om gebyrerne ret beset må formodes at have virkning også for Håndværksrådets 

medlemmer, dvs. små og mellemstore virksomheder i disses egenskab af at være el-

forbrugere. Derfor anmodes her om, at Energitilsynet ser bort fra den lidt overskredne 

dato, idet Håndværkrådet først på et sent tidspunkt blev orienteret om høringen ad an-

dre kanaler. 

 

Håndværksrådet hæfter sig ved, at stigningen i de omhandlede standardgebyrer er 

ganske markant. Ikke mindst fordi de nuværende standardgebyrer vel pr. definition er 

omkostningsægte. Så markante stigninger, som der her er tale om, burde afkræve en 

mere kontant argumentation, herunder en helt konkret årsagssammenhæng til beskri-

velse af, hvordan de eksisterende gebyrer kan være så omkostnings-uægte, at stignin-

ger på i adskillige tilfælde flere hundrede procent skulle være relevante. 

 

Det fremgår desuden ikke entydigt, hvorvidt Dansk Energis argument om, at der er tale 

om gebyrer, der bør betales af den enkelte kunde frem for over tarifferne, alene knytter 

an til de fremadrettede standardgebyrer, eller om argumentet hele tiden har været 

gældende.  

 

At de markante stigninger angiveligt skyldes overgangen til engrosmodellen er muligvis 

korrekt, men en udfoldet argumentation herom savnes. Uden en sådan er det umuligt 

at forholde sig til rigtigheden af engrosmodellens angivelige effekt endsige til karakte-

ren af de ændrede arbejdsgange, som Dansk Energi nævner uden yderligere argu-

mentation. 

 

Eksempelvis kan det undre, at en midlertidig tilslutning af én måler tidligere kostede 

550 kr., men fremadrettet skal koste 1.135 kr. Tilsvarende kan peges på, at en ”Måler-

undersøgelse på stedet” hidtil har kostet 350 kr. og fremadrettet 785 kr. At så eksorbi-

tante stigninger skulle kunne henføres til ændrede arbejdsgange som konsekvens af 

engrosmodellen savner at blive retfærdiggjort. 

Sekretariatet for Energitilsynet 
Att.: Linda Aaberg 
Carl Jacobsens vej 35 
DK-2500 Valby 
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Desuden virker det ikke synderligt logisk at foretage en afdækning af hidtidige gebyrer 

fra et udsnit af netselskaber, dvs. gebyrer forud for engrosmodellens indførelse, for ef-

terfølgende at tage afsæt i disse for fastsættelsen af fremadrettede gebyrers størrelse 

under engrosmodellen. I øvrigt er det sikkert korrekt, at den anvendte metode er i 

overensstemmelse med gældende regler, men det gør jo ikke nødvendigvis hverken 

historiske eller fremtidige gebyrer omkostningsægte. Der er vel blot tale om at tage en 

gruppe monopolvirksomheders egne gebyrer til efterretning. 

 

Der savnes i øvrigt i sagsfremstillingen en stillingtagen til, om de ydelser, gebyrerne 

omfatter, er rimelige og/eller relevante. Tilsyneladende tages alene stilling til gebyrer-

nes størrelse/stigning uden en refleksion over ydelsernes indhold og/eller relevans.  

 

Af overskrifterne kan fx ikke ses forskel på den ydelse, et netselskab leverer vedr. 

"Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 (eller 2) målere”, contra ”Midlertidig til-

slutning, installatør sætter op”. Tilsyneladende samme ydelse, men umiddelbart betrag-

teligt dyrere for ”forsyningen” at levere pågældende ydelse. Fx kunne det vel også dis-

kuteres, om det er rimeligt, at elforbrugeren selv skal betale for en ”Målerundersøgelse 

på akkrediteret værksted”. Målere kan jo trods alt være defekte. 

 

Overordnet forekommer det Håndværksrådet lidt ejendommeligt, at Energitilsynet, som 

Håndværksrådet læser høringsmaterialet, agter at meddele Dansk Energi sin accept af 

gebyrerne og gebyrstigningerne - dog med en vis indfasning - når Energitilsynets over-

ordnede opgaver tages i betragtning. Disse er utvivlsomt Energitilsynet bekendt, så de 

skal ikke repeteres her. Men det skal dog pointeres, at forbrugerbeskyttelse er en del-

opgave i henhold til Elforsyningslovens §1. Håndværksrådet finder det ikke umiddelbart 

indlysende, at forbrugerbeskyttelsen har været et fremherskende endsige sidestillet 

omdrejningspunkt i den formulerede stillingtagen til de anmeldte standardgebyrer. 

 

Det er muligt, at de anmeldte standardgebyrer ligger inden for rammerne af elforsy-

ningsloven, hvorfor Energitilsynet måske ikke kan andet end meddele sin accept. Af 

samme grund kunne det måske være hensigtsmæssigt, om Energitilsynet jævnfør §1 

stk. 2 i Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver, gjorde ressortministeren opmærk-

som på, at elforsyningsloven åbenbart hjemler monopolselskabernes egen og uimodsi-

gelige fastlæggelse af - set fra et forbrugersynspunkt - ganske rabiate gebyrstigninger. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Lilja 
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Fra: Jannik Hermansen  
Sendt: 3. maj 2016 13:32 

Til: Linda Aaberg (SET) 

Emne: SV: HØRING: Udkast til Energitlsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer - Frist 
den 6. maj 2016 

 
Hej Linda 
 
 
Vedrørende nedenstående høring kan jeg oplyse, at Ankenævnet på Energiområdet ikke formelt 
afgiver høringssvar. Dette overlader vi til de politiske organisationer som står bag nævnet. 
 
Dog ønsker vi at bemærke følgende omstændigheder:  
 

- Høringen indeholder en ændring af aktuelle gebyrer samt indførelse af nye gebyrer. I denne 
forbindelse gør vi opmærksom på elleveringsbekendtgørelsens § 3, om mindst 3 måneders 
varsling via individuel kommunikation. Herunder særligt 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. 
 

- Der indføres også fogedgebyrer for: udkørende, opstart og kørsel. Vi vil gerne opfordre til, at 
det undersøges, om disse fogedgebyrer overholder eksisterende lovgivningen på området. Der 
henvises til bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=1387. Eventuelt kan justitsministeriet 
undersøge om høringen er i overensstemmelse med lovgivningen.   

 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.  
 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Jannik Hermansen  
Sagsbehandler 
Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet 
E-mail jhe@kfst.dk  
Direkte tlf: 41 71 52 17 

   

 

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000  
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