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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING 
FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 
VARMEPRODUKTION 

RESUMÉ 

1. Sagen vedrører Dansk Energis anmeldelse af standardiseret vejledning af 6. 

februar 2017 om tarifering af elektricitet til varmeproduktion i fjernvarme- og 

kraftvarmeværker (branchevejledning), jf. elforsyningslovens § 73 b. Energitilsy-

net fører tilsyn med sådanne branchevejledninger, og sagen forelægges for Energi-

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

tages til efterretning.  

2. Sagen forelægges endvidere for Energitilsynet, da der er tale om en ændring af 

Tarifmodel 2.0, som Energitilsynet tidligere har taget til efterretning. Dansk Ener-

gis vejledning forventes at blive anvendt af de fleste netvirksomheder og vil efter-

følgende indgå i de metodeanmeldelser for tarifering, der anmeldes til Energitilsy-

net. 

3. Dansk Energi har den 6. februar 2017 til Energitilsynet anmeldt en standardise-

ret vejledning (branchevejledning) om fastsættelse af tariffer for elektricitet, som 

elnetvirksomheder leverer til virksomheder, som producerer varme på et fjernvar-

meværk eller et kraftvarmeværk.  

4. Tariferingsmodellen følger de generelle principper fra Tarifmodel 2.0 om tarife-

ring af netvirksomhedernes ydelser med den ændring, at tarifferne for elektricitet, 

som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion, bl.a. 

til drift af kedler og produktionsanlæg, samt elektricitet, som fjernvarme- og kraft-

varmeværker anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, var-

mepumper mv., fremover ikke indeholder betaling til elnetvirksomhedernes ener-

gispareindsats efter energispareordningen. Fritagelsen er betinget af, at elforbruget 

til varmeproduktionen måles særskilt fra øvrigt elforbrug hos fjernvarme- eller 

kraftvarmeværket. Varmeproduktion, som ikke måles særskilt, tariferes uændret 

med energisparebidrag. 

5. Det er Dansk Energis opfattelse, at elforbruget til varmeproduktion i fjernvar-

me- og kraftvarmeværker fremadrettet bør fritages fra at bidrage til betalingen af 

elnetvirksomhedernes energispareindsats, da energispareindsatsen er målrettet 

slutforbruget af energi, og da varmekunderne ellers kan rammes af en dobbeltbeta-

ling til energispareindsatsen, hvis de betaler til energispareordningen både over 
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tariffen for varme og over tariffen for elektricitet, der medgår til varmeproduktio-

nen. 

6. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om 

fastsættelse af tariffer for netvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn 

med sådanne branchevejledninger for at sikre, at en korrekt anvendelse af vejled-

ningerne vil føre til tariffer, der er i overensstemmelse med elforsyningslovens 

regler om prisfastsættelse for netvirksomhedernes ydelser. jf. elforsyningslovens
1
 

§ 73 b.  

7. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en korrekt anvendelse af den an-

meldte standardiserede vejledning af 6. februar 2017, som udgangspunkt vil føre 

til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningsloven § 73, om rimelig, 

objektiv og ikke-diskriminerende prisfastsættelse. 

8. Tilkendegivelsen vil medføre en meget begrænset merbetaling for øvrige elkun-

der, mens fjernvarme- og kraftvarmeværker vil opleve en mindre betaling.  

 

TILKENDEGIVELSE 

9. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilken-

degivet følgende:  

 En korrekt anvendelse af Dansk Energis tariferingsmodel af 6. februar 

2017 for elektricitet, som netvirksomhederne leverer til fjernvarme- og 

kraftvarmeværker til varmeproduktion vil føre til tariffer, der er forenelige 

med kravene i elforsyningslovens § 73, stk. 1, om rimelige, objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier for tariffastsættelsen. 

 Tariferingsmodellen tages derfor til efterretning i medfør af elforsynings-

lovens§ 73 b. 

10. Det kan vejledende oplyses, at tilkendegivelsen ikke indebærer en vurdering 

af, om Dansk Energis tariferingsmodel er i overensstemmelse med retsregler eller 

aftaler, som ligger uden for Energitilsynets kompetence, herunder energisparebe-

kendtgørelsen. Det er således Energistyrelsen, der må vurdere tariferingsmodellens 

overensstemmelse med energisparebekendtgørelsen og energispareaftalen om 

energiselskabernes energispareindsats. 

 

 

 

 

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med senere ændringer. 
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SAGSFREMSTILLING 

 
11. Elnetvirksomheder har omkostninger til at realisere energispareforpligtelser i 

henhold til energisparebekendtgørelsen
2
 og energispareaftalen om energiselska-

bernes energispareindsats
3
. Elnetvirksomhederne får dækket de faktiske omkost-

ninger til opfyldelse af deres energispareindsats over tarifferne for elektricitet. 

GENERELT OM TARIFERING OG OMKOSTNINGER TIL ENERGISPAREINDSATS 

 

12. Dansk Energi har udarbejdet en generel tarifberegningsmodel, Tarifmodel 2.0, 

der anbefaler netvirksomhederne, hvordan netvirksomhedernes omkostninger til 

deres ydelser, herunder energispareindsatsen, bør fordeles ud på de forskellige 

kundegrupper og kundekategorier igennem tariffer og abonnementer
4
. 

13. Energitilsynet tog den 23. juni 2015 Tarifmodel 2.0 til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b. Tilsynet vurderede, at modellen fører til tariffer, der er i 

overensstemmelse med elforsyningslovens prisbestemmelser.
5
  

14. Tarifmodel 2.0 anvender en ”byggeklodsmetode”, hvor tariffer og abonnemen-

ter inden for hver kundekategori opbygges af en række byggeklodser, der hver 

især svarer til en omkostningskategori. Inden for hver kundegruppe fastsættes en 

basistarif og et basisabonnement, der indeholder de relevante byggeklod-

ser/omkostningselementer. Herefter kan der opbygges forskellige varianter af tarif-

fer og abonnementer, som matcher de enkelte kundetyper inden for hver af tre 

kundegrupper (forbrugere, egenproducenter og producenter).
6
 

15. Tarifmodellen opstiller ni hovedkategorier af omkostninger, herunder katego-

rien ”Energispareindsats” (omkostningskategori 5), der angår netvirksomhedernes 

omkostninger til realisering af deres energispareforpligtelser. Tarifmodellen anbe-

faler, at halvdelen af netvirksomhedens omkostninger til energispareindsats henfø-

res som faste omkostninger (abonnementet), og den anden halvdel af omkostnin-

 
2 Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

3 Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsmi-

nisteren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk 

Energi, HMN Gasnet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske 

Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Aftalen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energispareaftale_16-12-

2016_til_underskrift_med_endeligt_bilag_6.pdf 

4 Dansk Energi har i publikation ”Notat om principperne i Dansk Energis tarife-ringsmodel ”Tarifmodel 2.0”” 

beskrevet Tarifmodel 2.0 nærmere. Notatet er offentliggjort på Dansk Energis hjemmeside: 

www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Oekonomiske%20vejledninger.aspx.  

5 Energitilsynets tilkendegivelse er offentliggjort på tilsynets hjemmeside: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tariferingstilkendegivelse-dansk-energis-

tariferingsmodel-20/   

6 Principperne er beskrevet nærmere i Dansk Energis publikation: ”Brugervejledning til "Tarifmodel 2.0" - Dansk 

Energis tarifberegningsmodel (Version 2, juni 2015), side 11. Vejledningen er offentliggjort på Dansk Energis 

hjemmeside: www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Oekonomiske%20vejledninger.aspx.  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energispareaftale_16-12-2016_til_underskrift_med_endeligt_bilag_6.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energispareaftale_16-12-2016_til_underskrift_med_endeligt_bilag_6.pdf
http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Oekonomiske%20vejledninger.aspx
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tariferingstilkendegivelse-dansk-energis-tariferingsmodel-20/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tariferingstilkendegivelse-dansk-energis-tariferingsmodel-20/
http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Vejledning/Oekonomiske%20vejledninger.aspx
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gerne henføres som variable omkostninger (tarif), men ikke som vandfaldstarif, 

dvs. samme sats på alle niveauer.
7
  

16. Principperne i Tarifmodel 2.0 for tarifering af netvirksomhedernes omkostnin-

ger til energispareindsatsen blev oprindeligt fastlagt i Dansk Energis tariferings-

model af marts 2012, der fandt anvendelse før den nugældende Tarifmodel 2.0, og 

som Energitilsynet tog til efterretning den 18. december 2012 i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b.
8
 Tarifmodel 2.0 har videreført modellen for tarifering af om-

kostninger til energispareforpligtelser med den ændring, omkostningerne til ener-

gispareindsats nu er en særskilt omkostningskategori både for tarif og abonne-

ment.  

17. Som en undtagelse til hovedreglen om, at alle forbrugere betaler til netvirk-

somhedernes energispareindsats over tariffen og abonnementet med hver en halv-

del, så anbefaler Tarifmodel 2.0, at forbrugere med egen netbevilling, dvs. andre 

netvirksomheder med underliggende distributionsnet, fritages fra at betale om-

kostningskategori 5 (energispareindsats), både i basistariffen og basisabonnemen-

tet
9
. Forbrugere med egen netbevilling betaler således ikke til andre netvirksomhe-

ders energispareindsats. 

18. Tarifmodel 2.0´s anbefaling om, at netvirksomhederne fastsætter en basistarif 

og et basisabonnement, der begge indeholder betaling af omkostningerne til reali-

sering af den enkelte netvirksomheds energispareforpligtelse, gælder også for 

elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmepro-

duktion, bl.a. til drift af kedler og produktionsanlæg, samt elektricitet, som fjern-

varme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp af 

elpatroner, varmepumper mv. 

19. Herved betaler fjernvarme- og kraftvarmeværker – og derved varmekunderne 

over tariffen for fjernvarme – til elnetvirksomhedens energispareindsats samtidig 

med, at fjernvarme- og kraftvarmeværkerne har omkostninger til realisering af 

egen energispareforpligtelse efter energispareaftalen og energisparebekendtgørel-

sen, som varmekunderne også betaler til over tariffen for fjernvarme, dvs. at var-

mekunderne yder en form for dobbeltbetaling til energispareindsatsen. 

ÆNDRING AF TARIF MODEL 2.0  

  

20. Dansk Energi har på denne baggrund og efter dialog med Dansk Fjernvarme 

overvejet at ændre Tarifmodel 2.0, således, at tariffen for elektricitet, som fjern-

varme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion, bl.a. til drift af 

 
7 Brugervejledningens side 58. 

8 Energitilsynets tilkendegivelse er offentliggjort på tilsynets hjemmeside: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/tilkendegivelse-dansk-energis-reviderede-

tariferingsmodel/  

9 Dansk Energis publikation: ”Notat om principperne i Dansk Energis tariferingsmodel ”Tarifmodel 2.0”, Version 

2.0 – Maj 2015”, side 20. 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/tilkendegivelse-dansk-energis-reviderede-tariferingsmodel/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/tilkendegivelse-dansk-energis-reviderede-tariferingsmodel/
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kedler og produktionsanlæg, samt elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmevær-

ker anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper 

mv., ikke fremover skal indeholde energisparebidrag. Herved vil varmekunderne 

ikke længere yde førnævnte dobbeltbetaling til energispare. 

21. Dansk Energi indhentede den 18. maj 2016 en udtalelse fra Energistyrelsens 

vedrørende fortolkning af energispareaftalen. Af udtalelsen fremgik følgende: 

I energispareaftalen af 13. november 2012 fremgår det af pkt. 14.2, at ”Elnet-, naturgasdistributi-

ons- og fjernvarmeselskabernes omkostninger til opfyldelsen af besparelsesforpligtelsen skal bæ-

res af slutforbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og erhvervsvirksomheder).” 

 

I bilag 1, pkt. 1 henvises der i forhold til afgrænsning af det endelige energiforbrug (slutforbruget) 

til definitionerne i Energistyrelsens energistatistik. 

 

Det fremgår ikke klart af Energistyrelsens energistatistik om elforbruget på fjernvarme- og kraft-

varmeværker indgår i det endelige energiforbrug. Statistiksektionen har imidlertid oplyst, at elfor-

bruget på fjernvarmeværker, som ikke producerer elektricitet indgår som en del af elforbruget i of-

fentlig service. For kraftvarmeværker indgår der i energistatistikken et egetforbrug af el, og dette 

er ikke en del af det endelige energiforbrug. Om de herudover har et elforbrug, som indkøbes og 

afregnes via en elmåler er uklart. 

 

I forhold til problemstillingen er det også relevant at se på hvor der kan medregnes energibespa-

relser. Her står der i pkt. 11 i bilag 1 i energispareaftalen af 13. november 2012 følgende: 

 

”Energiforbruget i kollektive produktionsanlæg (fjernvarmeværker, elværker, kraftvarmeværker 

mv.) er ikke en del af det endelige energiforbrug, og besparelser heri kan således som udgangs-

punkt ikke medregnes. Det er dog alene besparelser på selve produktionsanlæggene (kedler, 

turbiner, gasmotorer, røggasrensning, mv.) med tilknyttet udstyr (motorer, reguleringsudstyr mv.), 

som ikke kan medregnes. Der kan således medregnes besparelser i forbindelse med ventilation, 

belysning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i administrationsbygninger i det omfang, dette for-

brug afregnes via forbrugsmåler og således ikke er et internt egetforbrug.” 

 

Det er således klart, at der ikke kan medregnes energibesparelser i forbindelse med energipro-

duktionen og de anlæg, som er en del af produktionsanlæggene. Derimod kan der godt medreg-

nes energibesparelser for de anlæg, som ikke er direkte knyttet til energiproduktionen under for-

udsætning af at dette forbrug indkøbes og afregnes via forbrugsmåler og således ikke er en det 

af et internt egetforbrug. 

  

22. Dansk Energi anmeldte herefter den 19. maj 2016 til Energitilsynet en bran-

chevejledning om tarifering af elektricitet, som elnetvirksomheder leverer til visse 

fjernvarme- og kraftvarmeværker, og som anvendes til kollektiv varmeproduktion 

ved brug af elpatroner/elkedler og eldrevne varmepumper.  

23. Dansk Energis anmeldelse, der beskriver og begrunder tariferingsmodellen for 

elektricitet til fjernvarmeproduktion, vedlægges som bilag 1, hvortil der henvises. 

24. På baggrund af en dialog med Sekretariatet for Energitilsynet for en nærmere 

afgrænsning af den elektricitet, der skulle fritages for energisparebidrag, fremsend-

te Dansk Energi den 3. august 2016 en opdateret version af den standardiserede 

vejledning (dog fortsat dateret den 18. maj 2016). 

25. Den anmeldte tariferingsmodel ændrede Tarifmodel 2.0 således, at omkost-

ningskategori 5 om netvirksomhedens omkostninger til realisering af energispare-

forpligelser ikke længere indgik i tariferingen af elektricitet til visse fjernvarme- 



ENERGITILSYNET | DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 

VARMEPRODUKTION 

Side 6/16 

og kraftvarmeværker
10

 til kollektiv fjernvarmeproduktion ved brug af elpatro-

ner/elkedler og eldrevne varmepumper. Modellen forudsatte, at elforbruget, der 

skulle fritages, blev målt af netvirksomheden efter de gældende regler for måling, 

og at omkostningerne hertil blev afholdt af kunden.  

26. Dansk Energi beskrev tariferingsmodellen således: 

Denne metodeanmeldelse vedrører tariferingen af el til kollektive varmeværkers varmeproduk-

tion i elpatroner/elkedler og varmepumper. Forbrug, der vedrører el til varmeproduktion – det væ-

re sig i en elpatron, elkedel eller eldreven varmepumpe – skal ikke betale til elnetselskabernes 

energispareindsats, fordi energispareindsatsen er målrettet slutforbrug, og fordi varmekunderne 

kan opleve en dobbeltbetaling til energispareindsatsen, hvis der både skal betales til forpligtelsen 

på el og varme. 

 

Derfor indeholder denne anmeldelse en ny metode for tarifering af el til kollektiv varmeproduk-tion 

i elpatroner/elkedler og varmepumper. Metoden medfører, at el til den nævnte varmeproduktion 

fritages for at betale til energispareindsatsen på el. Tariferingen af el til varmeproduktion følger i 

øvrigt principperne for tarifering af almindeligt elforbrug. 

 

Med kollektive varmeværker menes her virksomheder, som producerer fjernvarme på et kraft-

varmeværk eller på et fjernvarmeværk, der er omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 3. 

Dog kan anlæg med en eleffekt over 25MW, som er omfattet af elforsyningsloven, også fritages 

for energisparebidrag på forbrug i varmepumper/elpatroner. 

[…] 

 

Dansk Energis Tarifmodel 2.0 indeholder også tarifering af omkostninger til energispareindsat-

sen. El til varmeproduktion bør fritages for denne betaling. Tariferingen af el til varmeproduktion 

følger i øvrigt principperne for tarifering af almindeligt elforbrug, som er godkendt af Energitilsynet 

og anvendt i Tarifmodel 2.0. Fritagelsen for omkostninger til energispareindsatsen kræver sær-

skilt måling af den el, der anvendes som brændsel.  

 

Målingen skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i over-

ensstemmelse med måleforskrifter som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed 

og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Krav til målingen følger således kravene i § 6, stk. 2, 

om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser (PSO) for forbrug af elektricitet til 

produktion af varme i medfør af § 9 a i lov om elforsyning (bekendtgørelse nr. 324 af 28. april 

2009 med senere ændringer). Varmeproducenten skal afholde omkostninger til målinger, herun-

der til opsætning af måler, dokumentation af målerudstyr, udførelse af målinger, og producentens 

nødvendige administrative omkostninger herved. Omkostningerne ved måleren betales som et 

abonnement til netselskabet, og dette abonnement skal ligeledes fritages for omkostninger til 

energispareindsatsen. 

 

Den særlige tarif og betaling for måleren (abonnement) for forbrug af el til varmeproduktion vil 

fremadrettet skulle dække nedenstående omkostninger. Det bemærkes, at der fortsat skal beta-

les almindelig tarif og abonnement for øvrigt forbrug og måling af dette (inkl. energisparebidrag).” 

 

27. Dansk Energi begrundede tariferingsmodellen således: 

Udgangspunktet for energiselskabernes energispareindsats er slutforbruget i Danmark. I be-

kendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 står der således: 

 

”§ 1, Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats er rettet mod det endelige 

energiforbrug, dvs. slutforbruget af energi i Danmark inklusiv nettab.” 

 

Endeligt energiforbrug er i bekendtgørelsen defineret som: 

 
10 Tariferingsmodellen omfatter elektricitet leveret til fjernvarmeforsyningsanlæg, herunder kraftvarmeanlæg, der 

er omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 3 , og kraftvarmeanlæg med en eleffekt på over 25 MW. 
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”§ 3. 5) Endeligt energiforbrug: Al energi leveret til industri, transport, husholdninger, tjeneste-

ydelser og landbrug. Omfatter ikke leverancer til energiomdannelsessektoren og energiindustrien 

selv.”  

 

Der skelnes altså i denne sammenhæng mellem energi til slutforbrug og energi til energiprodukti-

on. § 3, stk. 2, nr. 6, fastslår specifikt, at besparelser i forbindelse med ventilation, belysning, 

pumper, varmeanlæg og forbrug i administrationsbygninger hos kollektive produktionsanlæg i det 

omfang, dette forbrug afregnes via en forbrugsmåler, og således ikke er et internt egetforbrug, 

kan medregnes i energispareindsatsen. 

 

Det betyder, at forbrug i bl.a. administrationsbygninger i energiomdannelsessektoren, er at be-

tragte som en del af det endelige energiforbrug, hvor der kan medregnes besparelser. 

 

I henhold til aftalen af 13. november 2012 er det alene slutforbrugerne, der skal bære omkostnin-

gen til energispareindsatsen: 

 

”14.2 Elnet-, naturgasdistributions- og fjernvarmeselskabernes omkostninger til opfyldelsen af be-

sparelsesforpligtelsen skal bæres af slutforbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og er-

hvervsvirksomheder).” 

 

Hvis el til varmeproduktion pålægges omkostninger til elnetselskabernes energispareindsats, kan 

der opstå en dobbeltbetaling til energispareindsatsen. Det kan ske, fordi varmedistribu-

tionsselskaberne også er omfattet af energispareaftalen. Slutforbrugerne af varme kan således 

komme til at betale for energispareindsatsen hos både elnet- og varmedistributionsselskaberne. 

Det er efter Dansk Energis opfattelse ikke i overensstemmelse med hensigten i energispare-

aftalen, der netop er målrettet slutforbrug.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Dansk Energi, at en omkostningsægte tarifering af el til 

varmeproduktion betyder, at el til varmeproduktion i elpatroner/elkedler og varmepumper ikke 

skal bidrage til omkostningerne i elnetselskabernes energispareindsats. Øvrigt forbrug på de kol-

lektive varmeværker skal fortsat bidrage til elnetselskabernes energispareindsats. 

 

28. Dansk Energi vurderede, at den anmeldte tariferingsmodel var i overensstem-

melse med elforsyningslovens principper for fastsættelse af tariffer og hensigten 

med energispareaftalen.  

29. Dansk Energi vurderede endvidere, at den anmeldte tariferingsmodel ville 

medføre en meget begrænset merbetaling for øvrige kunder, idet betaling til net-

virksomhedernes energispareindsats, som tidligere havde været dækket via tarife-

ringen af el til varmeproduktion, fremover ville skulle dækkes af andre elkunder 

(slutforbruget). Dansk Energi havde af Dansk Fjernvarme fået oplyst, at elforbru-

get i elpatroner (37 stk.) og store varmepumper i fjernvarmen (8 stk.) i 2014 ud-

gjorde 113.292 MWh – svarende til ca. 0,35 pct. af elnetselskabernes samlede 

leverede mængder.  

30. Dansk Energis opdaterede anmeldelse (modtaget den 3. august 2016, men 

fortsat dateret den 18. maj 2016), der beskriver og begrunder tariferingsmodellen 

for elektricitet til fjernvarmeproduktion, vedlægges som bilag 2, hvortil der henvi-

ses. 

31. Sekretariatet for Energitilsynet anmodede den 19. september 2016 Dansk 

Energi og Energisyrelsen om bemærkninger til et udkast til tilkendegivelse.  
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32. Den 23. september 2016 fremsendte Dansk Energi sine bemærkninger til ud-

kastet til tilkendegivelsen.  

33. Sekretariatet for Energitilsynet fremsendte den 12. oktober 2016 til Energisty-

relsen et opdateret udkast til tilkendegivelse og anmodede Energistyrelsen om at 

bekræfte, at styrelsen var enig i den afgrænsningen af elektricitet, der kunne frita-

ges for energisparebidrag, som angivet i Dansk Energis opdaterede anmeldelse af 

3. august 2016. 

34. Energistyrelsen oplyste den 13. oktober 2016 til Sekretariatet for Energitilsy-

net, at Energistyrelsen ikke delte Dansk Energis opfattelse af afgræsningen af det 

elforbrug, som kan pålægges energisparebidrag. 

35. Efter en dialog mellem Sekretariatet for Energitilsynet og Energistyrelsen til-

kendegav Energistyrelsen, at man ville tage kontakt til Dansk Energi for et møde 

om den nærmere afgrænsning af det elforbrug, der kan fritages for energisparebi-

drag. På denne baggrund orienterede Sekretariatet for Energitilsynet Dansk Energi 

den 28. oktober 2016 om det videre forløb i sagen. Dansk Energi blev samtidig 

bedt om at tage stilling til, om man vil anmelde en opdateret tariferingsmodel med 

en anden afgrænsning, end den foreliggende, når Dansk Energi havde drøftet sa-

gen med Energistyrelsen. 

36. Efter dialog med Energistyrelsen anmeldte Dansk Energi herefter den 6. febru-

ar 2017 en ny standardiseret vejledning om tarifering af elektricitet til varmepro-

duktion i fjernvarme- og kraftvarmeværker. Denne vedlægges som bilag 3. 

37. Sekretariatet for Energitilsynet forespurgte samme dag Energistyrelsen, om 

Energistyrelsen var enig i den nu anmeldte standardiserede vejledning. Energisty-

relsen bekræftede den 7. februar 2017, at Energistyrelsen var enig i den afgræs-

ning af elforbruget i varmeværker, som fremgik af Dansk Energis anmeldte stan-

dardiserede vejledning. 

HØRING 

38. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af den 21. februar 2017 et ud-

kast til tilsynsnotat i høring hos branchen. Nærmere specifikation af, hvem der har 

modtaget udkast til tilsynsnotat, fremgår af vedlagte høringsbilag. 

39. Høringsfristen til at indgive høringssvar til det fremsendte materiale udløb den 

7. marts 2017. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra:  

 Dansk Industri 

 Dansk Fjernvarme 

 Energistyrelsen 

40. Høringssvar samt adressering heraf fremgår vedlagte høringsbilag.  
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RETSGRUNDLAG 

 
41. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag, hvortil der henvises. 

 

VURDERING 

DEN RETLIGE RAMME FOR VURDERINGEN 

 

42. Elnetvirksomhedernes nettoomkostninger ved energispareordningen til energi-

spareindsats dækkes gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægtsrammer, jf. 

energisparebekendtgørelsens
11

 § 19, stk. 1. 

43. Elnetvirksomhedernes mulighed for at opkræve betaling hos deres kunder for 

omkostninger ved energispareindsatsen inden for denne indtægtsrammeforhøjelse 

følger af elforsyningslovens § 8, stk. 2, hvoraf det fremgår, at ”de kollektive elfor-

syningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov [...] påhviler de 

brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte 

virksomheds tariffer”.  

44. Elforsyningsloven eller anden lovgivning indeholder ikke bestemmelser, der 

specifikt regulerer, hvordan den enkelte netvirksomhed bør fordele omkostninger-

ne til energispareindsatsen ud på de forskellige kundegrupper og kundekategorier 

igennem tariffer og eventuelt abonnementer (tarifering).  

45. Energitilsynet har ved tilkendegivelse af den 18. december 2012 om Dansk 

Energi reviderede tariferingsmodel af 2012, jf. elforsyningslovens § 73 b, udtalt, at 

elforsyningsloven ikke anviser retningslinjer for, hvordan netvirksomhedernes 

omkostningerne til energibesparelser skal fordeles, hverken på kundekategorier 

eller på løbende eller faste betalinger. Energitilsynet fandt, at det derfor er den 

generelle bestemmelse i elforsyningslovens § 73, stk. 1, om prisfastsættelse af 

netvirksomhedernes ydelser, der finder anvendelse ved tariferingen af netvirksom-

hedernes omkostninger til energispareindsatsen.  

46. Det betyder, at netvirksomhedernes fordeling og opkrævning af omkostninger 

til energispareforpligtelser må vurderes ud fra kriterierne i elforsyningslovens § 

73, stk. 1. Af denne bestemmelse fremgår, at netvirksomhedernes prisfastsættelse 

af deres ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier 

for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning.  

47. Energitilsynet begrundende sin opfattelse med henvisning til blandt andet lov-

forarbejderne til den lovændring i 2006, hvorved rammerne for elnetvirksomhe-

dernes energispareindsats blev fastlagt. Af de særlige bemærkninger vedrørende 

 
11 Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter 

energisparebekendtgørelsen) 
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finansieringen og fordelingen af udgifterne til energispareordningen (§ 1, punkt 

13, i lovforslag nr. 156 af 9. februar 2006) fremgår følgende:  

”Udgifterne til de energibesparende foranstaltninger opkræves af netvirksomheden som en del af 

nettariffen i overensstemmelse med bestemmelsen i § 73, stk. 1, og efter den metode, som skal 

offentliggøres efter bestemmelsen i § 73 a. Der har hidtil i medfør af § 73 været anvendt forskelli-

ge opkrævningsmetoder i netvirksomhederne. Nogle netvirksomheder har således opkrævet et 

fast beløb pr. kWh, mens andre netvirksomheder har opkrævet forskellige beløb hos de enkelte 

kundekategorier. Der er ikke med lovændringen tilsigtet nogen ændring heraf, idet formålet med 

lovændringerne er at opnå en mere effektiv besparelsesindsats for de samme midler.” 

 

48. Elnetvirksomhederne opkræver således deres omkostninger til energibespare-

indsatsen som en del af nettariffen i overensstemmelse med elforsyningslovens § 

73, stk. 1.  

49. Den retlige ramme for Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af den an-

meldte tariferingsmodel for elektricitet til fjernvarmeproduktion er derfor elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1. 

50. Dansk Energi vurderer, at tariferingsmodellen for elektricitet til varmeproduk-

tion er i overensstemmelse med principperne i elforsyningslovens angående tarife-

ring samt hensigten med energispareaftalen.  

51. Sekretariatet for Energitilsynet finder foranlediget heraf anledning til at be-

mærke, at sekretariatet ikke kan foretage en bedømmelse af om Dansk Energis 

tariferingsmodel for elektricitet til varmeproduktion er i overensstemmelse med 

energispareaftalen eller med energisparebekendtgørelsen. Sekretariatets bedøm-

melse af tariferingsmodellen sker udelukkende efter bestemmelsen i elforsynings-

lovens § 73, stk. 1. Det skyldes følgende (pkt. 52-54): 

52. Dette følger af det såkaldte legalitetsprincip, at myndighedernes virksomhed 

skal have hjemmel i lov eller anden anerkendt retskilde. Det forhold, at aftalepar-

terne i energispareaftalens afsnit 14.2, der ikke er inkorporeret i lovgivningen, har 

aftalt, at netvirksomhedernes omkostninger til energispareindsatsen skal bæres af 

slutbrugerne, og at slutbrugerne defineres som husholdninger, den offentlige sek-

tor og erhvervsvirksomheder, kan efter legalitetsprincippet ikke i sig selv udgøre 

et bedømmelsesgrundlag for sagen.  

53. Med hensyn til energisparebekendtgørelsen følger det af det såkaldte organisa-

toriske specialitetsprincip, der er et almindeligt gældende forvaltningsretligt prin-

cip, at en forvaltningsmyndighed ikke må varetage hensyn, som det ifølge loven 

tilkommer en anden myndighed at varetage. Energisparebekendtgørelsen regulerer 

ikke fastsættelsen af tariffer for elektricitet. Det er endvidere Energistyrelsen, der 

fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i energisparebekendtgørelsen, 

jf. energisparebekendtgørelsens § 16, stk. 1. Energitilsynet er derfor afskåret fra at 

anvende bestemmelser i energisparebekendtgørelsen ved vurderingen af Dansk 

Energis tariferingsmodel.  

54. Denne retsopfattelse er i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse 

af 15. december 2008 (Energiklagenævnets j.nr. 2021-13). Det drejede sig om en 
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sag om klage over tariffer inden for varmeforsyningslovens område. Energitilsynet 

havde truffet afgørelse om, at en fjernvarmevirksomheds arealbaserede faste afgift 

ikke var i strid med varmeforsyningsloven. Energitilsynet fandt ikke, at den da-

gældende energisparebekendtgørelse havde relevans for sagen. Denne vurdering 

var forbrugeren imidlertid ikke enig i og påklagede afgørelsen til Energiklagenæv-

net. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen. Energiklagenævnet bemærkede, at 

bestemmelserne i energisparebekendtgørelsen ikke regulerer fastsættelse af varme-

tariffer, dels at tilsynsbeføjelsen med overholdelse af energisparebekendtgørelsen 

tilkommer Energistyrelsen. Energiklagenævnet henviste til, at det følger af det 

organisatoriske specialitetsprincip, at en forvaltningsmyndighed ikke må varetage 

hensyn, som det ifølge loven tilkommer en anden myndighed at varetage. Derfor 

var det korrekt, at Energitilsynet ikke kunne anvende energisparebekendtgørelsens 

bestemmelser ved vurderingen af sagen. Den dagældende energisparebekendgørel-

se er indholdsmæssigt uændret videreført i den nugældende energisparebekendtgø-

relse for så vidt angår de relevante bestemmelser i denne sag. 

55. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på denne baggrund nedenfor (pkt. 56-

71), om en korrekt anvendelse af Dansk Energis tariferingsmodel for elektricitet, 

som leveres til fjernvarme- og kraftvarmeværker til fjernvarmeproduktion ved 

hjælp af elpatroner/elkedler og eldrevne varmepumper, vil føre til tariffer, der er 

forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73, stk. 1, om rimelige, objektive 

og ikke-diskriminerende kriterier for tariffastsættelsen.  

56. Kriterierne i elforsyningslovens § 73, stk. 1, giver en bred metodefrihed for 

netvirksomhederne for tariffastsættelse. En tariferingsmetode udelukker ikke nød-

vendigvis en anden metode, forudsat at metoderne opfylder kriterierne i elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1. Det vil derfor kunne forekomme, at flere forskellige tari-

feringsmetoder vil kunne være i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, 

stk. 1. Det fremgår også af lovforarbejderne til ovennævnte lovændring fra 2006, 

hvorved rammerne for elnetvirksomhedernes energispareindsats blev fastlagt, at 

der i medfør af § 73, stk. 1, havde været anvendt forskellige opkrævningsmetoder i 

netvirksomhederne. Nogle netvirksomheder havde opkrævet et fast beløb pr. kWh, 

mens andre havde opkrævet forskellige beløb hos de enkelte kundegrupper. Det 

fremgår videre, at der ikke med lovændringen er tilsigtet nogen ændring heraf.  

57. Netvirksomhederne fastsætter deres tariffer efter offentliggjorte metoder, som 

er anmeldt til og godkendt af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a og § 76, 

stk. 1, nr. 1. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for net-

virksomhedernes anvendelse af tarifferne. Det vil sige, at tariffer ikke kan opkræ-

ves, uden forudgående godkendelse af metoden til fastsættelse heraf. Det er net-

virksomhedernes forpligtelse at anmelde deres metoder til Energitilsynet, herunder 

eventuelt ændrede metoder, for tariffastsættelse, og netvirksomhederne skal sørge 

for at offentliggøre tilsynets godkendelse af deres metoder. 

58. Tariferingsmetoder skal sikre, at tarifferne fastsættes under hensyntagen til 

virksomhedernes nødvendige omkostninger, jf. elforsyningslovens § 69, stk. 1, og 

at tariferingen sker efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i 
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forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til, jf. 

elforsyningslovens § 73, stk. 1. 

VURDERING AF TARIFERINGSMODELLEN 

 

59. Det er Sekretariatet for Energitilsynets samlede vurdering, at Dansk Energis 

tariferingsmodel for elektricitet til varmeproduktion er rimelig, jf. elforsyningslo-

vens § 73, stk. 1. Sekretariatet har ved vurderingen lagt vægt på følgende (pkt. 60-

71):  

60. Energiselskabernes energispareindsats efter energisparebekendtgørelsen og 

energispareaftalen er rettet mod det endelige energiforbrug, dvs. slutforbruget af 

energi i Danmark, jf. energisparebekendtgørelsens § 1, stk. 3. Den elektricitet, der 

leveres til varmeproduktion, omdannes til en anden energiform (varme), der først 

finder sin endelige anvendelse ved varmeforbrugeren og ikke hos varmeproducen-

ten. Det er derfor rimeligt, at det kun er det endelige forbrug af energi, der bidra-

ger til energispareindsatsen. Herved forhindres også, at varmeforbrugeren betaler 

til energispareindsatsen hos både varmeproducenten og hos netvirksomheden. 

Dette stemmer overens med Tarifmodel 2.0, der fritager kunder med egen netbe-

villing (underliggende eldistributionsnet, der kan have en selvstændig energispare-

forpligtelse) for at betale til netvirksomhedens energispareindsats. Sekretariatet for 

Energitilsynet er endvidere bekendt med, at naturgasdistributionsvirksomhederne 

ikke opkræver energisparebidrag over tariffen for den naturgas, der leveres til 

fjernvarme- og kraftvarmeanlægs varmeproduktion.  

61. Sekretariatet for Energitilsynet tager i den forbindelse til efterretning, at Ener-

gistyrelsen i en vejledende udtalelse af 18. maj 2016 til Dansk Energi har udtalt, at 

det er styrelsens opfattelse, at netvirksomhedernes omkostninger til energispare-

indsatsen skal fordeles til slutbrugerne, jf. energispareaftalens punkt 14.2, og at 

salg af elektricitet til fjernvarmeproduktion ved hjælp af elpatroner/elkedler og 

eldrevne varmepumper ikke er et sådant slutforbrug, forudsat forbruget måles sær-

skilt. Energistyrelsens udtalelse bygger på fortolkninger af energispareaftalen af 

marts 2012. Denne opfattelse har Energistyrelsen også givet udtryk for i en vejle-

dende besvarelse af 8. marts 2016 til Smørum Kraftvarme om tarifering af el til 

fjernvarmeproduktion samt i en vejledende besvarelse af 9. januar 2015 til DONG 

Energy Distribution om, at der som udgangspunkt ikke skal opkræves energispa-

rebidrag for energi leveret til bygasværker.  

62. Sekretariatet for Energitilsynet finder, som nævnt ovenfor, anledning til at 

understrege, at sekretariatets vurdering af sagen sker på baggrund af elforsynings-

lovens § 73, stk. 1, og hverken på baggrund af energispareaftalen eller energispa-

rebekendtgørelsen, da disse som nævnt ligger udenfor Energitilsynets kompetence. 

63. Det bagvedliggende hensyn i energispareaftalen og energisparebekendgørelsen 

om, at omkostningerne til energispareindsatsen skal bæres af slutforbruget, kan 

dog varetages inden for rimelighedskriteriet i elforsyningslovens § 73, stk. 1, jf. 

ovenfor. Herved kan hensigten bag energispareaftalens punkt 14.2 tages i betragt-

ning ved vurderingen efter elforsyningslovens § 73, stk. 1.  
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64. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker videre, at netvirksomhedernes ener-

gispareindsats har en karakter, der ligner de offentlige forpligtelser, som netvirk-

somhederne og Energinet.dk er pålagt ved lovgivningen, og hvor omkostningerne 

hertil i medfør af elforsyningslovens § 8, stk. 1, opkræves hos kunderne (Public 

Service forpligtelser - PSO). Visse fjernvarmeværker og kraftvarmeanlæg er dog 

fritaget for at betale PSO-bidrag af elektricitet, som medgår til direkte varmepro-

duktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper, jf. elforsyningslovens § 9 a, stk. 1 

og 2. Der er fastsat nærmere regler herom ved bekendtgørelse nr. 324 af 28. april 

2009, herunder at elforbrug, som fritages fra at betale PSO-bidrag, skal opgøres 

ved måling, og at målingen skal udføres af netvirksomheden efter de gældende 

forskrifter, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Den anmeldte standardiserede vejled-

ning svarer til den afgrænsning af elforbrug, der kan fritages fra betaling af PSO-

bidrag. Der er således parallelitet mellem Dansk Energis tariferingsmodel for el til 

varmeproduktion, hvor elforbruget fritages for betaling af energisparebidrag, og 

reglerne i elforsyningslovens § 9 a, stk. 1 og 2, om fritagelse for betaling af PSO-

bidrag. Herved fritages varmeproducenter både for at betale PSO-bidrag til Ener-

ginet.dk og at betale energisparebidrag over netvirksomhedernes tariffer. 

65. Sekretariatet for Energitilsynet finder af samme grund det ikke urimeligt, at 

Dansk Energis tariferingsmodel opstiller lignende krav til måling af elforbruget, 

der fritages for betaling til netvirksomhedernes energispareindsats, som de krav til 

måling, der gælder ved fritagelse for betaling af PSO-bidrag efter § 6, stk. 2, i 

bekendtgørelse nr. 324 af 28. april 2009.  

66. Energitilsynet lægger til grund, at den anmeldte standardiserede vejledning 

skal forstås sådan, at der ikke stilles krav om yderligere måleropsætning hos de 

varmeproducenter, der i forvejen har installeret måler i forbindelse med fritagelse 

for betaling af PSO-bidrag. Målerdata fra disse målere vil kunne anvendes til beg-

ge formål. 

67. Sekretariatet for Energitilsynet har overvejet, om det er rimeligt, at det efter 

Dansk Energis tariferingsmodel kun er elektricitet, som fjernvarme- og kraftvar-

meværker anvender til direkte varmeproduktion, bl.a. til drift af kedler og produk-

tionsanlæg, samt elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til 

direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper mv., som fritages 

for betaling af energisparebidrag (forudsat, at dette elforbrug måles særskilt). Et 

elforbrug, der medgår til fjernvarme- og kraftvarmeværkernes administrationsbyg-

ninger mv., opfattes derimod som endeligt energiforbrug (slutforbrug) og fritages 

således ikke. Sekretariatet har navnlig overvejet betydningen af energisparebe-

kendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 5, der definerer begrebet ”endeligt energiforbrug” 

således, at det ikke drejer sig om leverancer til energiomdannelsessektoren og 

energiindustrien selv.  

68. Dansk Energi har som begrundelse for afgrænsningen af hvilket elforbrug, der 

fritages henvist til, at afgrænsningen er parallel med det forbrug, der fritages for 

PSO-bidrag efter bekendtgørelse nr. 324 af 28. april 2009. Dansk Energi har end-

videre tidligere henvist til, at energispareindsatsen er rettet mod det endelige ener-

giforbrug (slutforbruget), og at det af energisparebekendtgørelsens § 3, stk. 2. nr. 
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6, følger, at besparelser i forbindelse med elforbrug i administrationsbygninger 

mv. hos kollektive produktionsanlæg er energibesparelser i slutforbruget, idet om-

fang dette forbrug afregnes via en forbrugsmåler, hvorimod besparelser på selve 

produktionsanlæggene ikke kan medregnes som energibesparelser, da der ikke er 

tale om et endeligt forbrug (slutforbrug). Det er på denne baggrund Dansk Energis 

opfattelse, at elforbruget hos varmeproducenter til administrationsbygninger mv. 

er at betragte som et endeligt energiforbrug på linje med andet slutforbrug, der 

ikke bør fritages for at betale til netvirksomhedens energispareindsats. Energisty-

relsen har i e-mail af 7. februar 2017 bekræftet denne afgrænsing.  

69. Sekretariatet for Energitilsynet er som nævnt ovenfor afskåret fra at foretage 

en vurdering af, om Dansk Energis tariferingsmodel er i overensstemmelse med 

energisparebekendtgørelsens og energispareaftalens bestemmelser, idet sekretaria-

tets vurdering udelukkende sker på baggrund af elforsyningslovens § 73, stk. 1. 

Energistyrelsen vil således skulle vurdere tariferingsmodellens overensstemmelse 

med energisparebekendtgørelsen og energispareaftalen om energiselskabernes 

energispareindsats. 

70. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at tariferingsmodellens afgrænsning 

til ikke at fritage al elektricitet, men alene at fritage elektricitet, som fjernvarme- 

og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion, bl.a. til drift af kedler 

og produktionsanlæg, samt elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker 

anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper mv., 

ikke er urimelig efter elforsyningslovens § 73, stk. 1. Sekretariatet lægger vægt på, 

at netvirksomhederne indenfor rammerne af rimelighedsbegrebet i elforsyningslo-

vens § 73, stk. 1, har en bred metodefrihed. Sekretariatet finder på denne bag-

grund, at det ikke er urimeligt, at tariferingsmodellen afgrænser det endelige ener-

giforbrug (slutforbrug) i overensstemmelse med Dansk Energis og Energistyrel-

sens gensidige opfattelse af energispareaftalens og energisparebekendtgørelsen 

definition af, hvad der kan anses for at være en energibesparelse hos kollektive 

produktionsanlæg, jf. energisparebekendgørelsens § 3, stk. 2, nr. 6. Det vil sige, at 

kun elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varme-

produktion, bl.a. til drift af kedler og produktionsanlæg, samt elektricitet, som 

fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp 

af elpatroner, varmepumper mv. Denne afgræsning af det fritagede elforbrug 

fremgår ligeledes af den seneste energispareaftale af 16. december 2016: 

14.2 Elnet-, naturgasdistributions- og fjernvarmeselskabernes omkostninger til opfyldelsen af be-

sparelsesforpligtelsen skal bæres af slutbrugerne ekskl. transport (dvs. husholdninger, den offent-

lige sektor, handel og service samt produktionserhverv) og de energiforbrug i produktionsanlæg-

gene, hvor der jf. pkt. 3.6.2. kan medregnes energibesparelser (dvs. forbrug til ventilation, belys-

ning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i administrationsbygninger).  

 

14.2.1 Energiforbrug hos kollektive produktionsanlæg, som ikke anvendes som brændsel til pro-

duktion af el eller varme, og hvor der kan medregnes energibesparelser, jf. pkt. 3.6, kan pålæg-

ges energisparebidrag, under forudsætning af at dette forbrug afregnes via separat forbrugsmå-

ler.  

 

71. Sekretariatet lægger endvidere vægt på, at den samme afgrænsning gælder 

efter bekendtgørelse nr. 324 af 28. april 2009 om elektricitet, der kan opnå frita-
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gelse efter elforsyningslovens § 9 a, stk. 1 og 2, for at betale beløb til dækning af 

offentlige forpligtelser (PSO-bidrag), idet denne bekendtgørelse i § 1, stk. 1, af-

grænser elforbruget således: 

Kapitel 1. Betingelser for fritagelse 

§ 1. Varmeproducerende virksomheder kan fritages for at betale beløb til dækning af offentlige 

forpligtelser som nævnt i § 9 a, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning for den del af deres elforbrug, 

som anvendes til varmeproduktion, såfremt 

 
1) elektriciteten anvendes til at producere varme i et varmeproducerende anlæg omfat-

tet af §§ 2 eller 3, og 

2) elektriciteten medgår til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varme-

pumper o.l. 

 

72. Endvidere vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at tariferingsmodellen ikke 

er i strid med bestemmelserne om, at tariferingen skal ske efter objektive og ikke-

diskriminerende kriterier, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 1. Modellen fordeler 

netvirksomhedernes omkostninger til energispareindsats på kunderne efter klare 

og ens kriterier.  

73. På denne baggrund vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at en korrekt an-

vendelse af tariferingsmodellen som udgangspunkt vil føre til en tarifering af net-

virksomhedernes omkostninger til energispareaktiviteter, der er forenelig med 

kravene i elforsyningsloven om rimelige, objektive og ikke-diskriminerende krite-

rier for tariffastsættelsen, jf. elforsyningslovens § 73. 

74. Sekretariatet for Energitilsynet finder således, at Energitilsynet kan tage den 

anmeldte tariferingsmodel til efterretning, jf. elforsyningslovens § 73 b. 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

75. Sekretariatet for Energitilsynet skal desuden henlede opmærksomheden på, at 

de enkelte netvirksomheder selv skal anmelde de metoder, der anvendes til at be-

regne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder også tarife-

ringsmetoder, til godkendelse hos Energitilsynet. Godkendelse af metoderne er en 

forudsætning for netvirksomhedernes anvendelse af de anmeldte metoder, jf. elfor-

syningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 73 a. 

76. Netvirksomhederne kan enten fastsætte egne individuelle metoder, eller de kan 

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

ger fra Dansk Energi. Hvis netvirksomhedernes metoder fraviger branchevejled-

ningerne, skal netvirksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for 

disse afvigelser, jf. metodebekendtgørelsens § 4
12

. 

 
12 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders 

og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (metodebekendtgørelsen). 
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