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RETSGRUNDLAG 

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for

de betragtninger og vurderinger, som fremgår af afsnittet oven for om Sekretariat

for Energitilsynets vurdering af sagen. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk

og med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at love og bekendtgørelser

citeres før eventuel praksis. Endvidere citeres fra Energispareaftalen, der er en

aftale og ikke som sådan en retskilde.

LOVGRUNDLAG 

2. I henhold til elforsyningslovens (lovbkg. nr. 428 af 25. april 2016 om lov om

elforsyning) § 73 er der krav til netvirksomhedernes prisfastsættelse. Det fremgår,

at elforsyningsvirksomheders priser skal være rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende:

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72

skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger

de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af geografisk

afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til

og fået godkendt af Energitilsynet, jf. § 73 a og § 76, stk. 1, nr. 1:

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

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af

Energitilsynet.

…

§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Energitilsynet anmelde

1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til

transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a,

4. I henhold til elforsyningslovens § 73 b fører Energitilsynet tilsyn med

standardiserede vejledninger udarbejdet af energibranchens organisationer:

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om

fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser.

Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af

tilsynet.

5. Energitilsynets kompetence omfatter ikke civilretlige spørgsmål, jf.

elforsyningslovens § 78, stk. 1, som er sålydende:
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§ 78. Til varetagelse af tilsyns-  og  klagefunktion  på  energiområdet  nedsætter klima-, energi- 

og bygningsministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige

tvister.

6. Elforsyningsloven indeholder følgende bestemmelser om netvirksomheders

forpligtelser til at sikre realisering af energibesparelser:

§ 22. En netvirksomhed skal

...

5) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat

efter stk. 4,

...

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af 

bestemmelserne i stk. 1-3, herunder om måling af elektricitet, om opgaver og mål for de 

energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, om 

dokumentation, indberetning og verifikation, om afholdelse af nærmere angivne 

fællesomkostninger og om varsling af ændringer i priser og vilkår via datahubben. Energi-, 

forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. 

stk. 1, nr. 5, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse og for virksomhedernes 

finansiering af de udbudte opgaver. 

… 

Stk. 8. Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, 

nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige 

indtægter og omkostninger. Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i 

regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige 

prisændringer i det følgende regnskabsår. 

7. I forarbejderne til elforsyningslovens § 22, stk. 1, nr. 5 står følgende

bemærkninger om finansiering af omkostninger til energispareaktiviteter:

Lov nr. 375 af 2. juni 1999: ”(…) Elforsyningsvirksomhederne udfører i dag en række 

elbesparelsesopgaver af ikke kommerciel art (…) Aktiviteterne finansieres over elregningen som 

en del af betalingen for elforsyningens ydelser” 

Lov nr. 520 af 7. juni 2006: ”§ 22, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 5, SET) fastslår, at alle netvirksomheder har 

pligt til at sikre realiseringen af energibesparelser. (…) Aktiviteterne skal finansieres over 

elregningen som en del af betalingen for elforsyningens ydelser. (…)Udgifterne til de 

energibesparende foranstaltninger opkræves af netvirksomheden som en del af nettariffen i 

overensstemmelse med § 73, stk. 1, og efter den metode, som skal offentliggøres efter 

bestemmelsen i § 73 b. Der har hidtil i medfør af § 73 været anvendt forskellige 

opkrævningsmetoder i netvirksomhederne. Nogle netvirksomheder har således opkrævet et fast 

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

(direkte fordeling, SET). Der er ikke med lovændringen tilsigtet nogen ændring heraf, idet 

formålet med lovændringerne alene er at opnå en mere effektiv besparelsesindsats for de samme 

midler.  

Det afgørende er ikke, om en bestemt køberkategori modtager en bestemt mængde 

energirådgivning; men derimod at netvirksomhederne løser sine besparelsesforpligtelser så 

effektivt og billigt som muligt, og netvirksomheden skal derfor anvende midlerne der, hvor der er 

flest besparelser at hente. Bestemmelserne i § 73, stk. 1 og § 73 a må derfor forstås på denne 

angivne måde. Der vil således ikke være nogen snæver sammenhæng mellem de enkelte 

forbrugeres betaling til energispareaktiviteter og den ydelse til fremme af energibesparelser, som 

de modtager fra netvirksomheden (…)”  

8. I forarbejderne til elforsyningslovens § 22, stk. 8, står følgende bemærkninger

om finansiering af omkostninger til energispareaktiviteter:

Lov nr. 622 af 11. juni 2010:  

2.3. Finansiering af energispareaktiviteter i elforsyningsloven 
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Netvirksomhederne pålægges med aftale af 20. november 2009 mellem klima- og 

energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie 

repræsenteret ved Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, 

HNG/Naturgas Midt-Nord (nu HMN Naturgas A/S), DONG Energy, Naturgas Fyn samt Energi- og 

Olieforum om selskabernes fremtidige energispareindsats at sikre væsentligt større besparelser i 

slutbrugernes energiforbrug end tidligere. Det forudsættes, at omkostningerne hertil bæres af 

forbrugerne.  

… 

Til nr. 9 

(§ 22, stk. 9) (nu stk. 8, SET)

Netvirksomhederne pålægges med aftale af 20. november 2009 mellem klima- og

energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie

repræsenteret ved Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker,

HNG/Naturgas Midt-Nord (HMN Naturgas A/S), DONG Energy, Naturgas Fyn samt Energi- og

Olieforum om selskabernes fremtidige energispareindsats at sikre væsentligt større besparelser i

slutbrugernes energiforbrug end tidligere. Det forudsættes, at omkostningerne hertil bæres af

forbrugerne.

9. Elforsyningsloven indeholder i § 8, stk. 1, bestemmelser om opkrævning af

omkostninger til såkaldte Public Service forpligtelser (PSO-bidrag), herunder

netvirksomheders omkostninger hertil. Øvrige omkostninger end PSO-bidrag

opkræves over netvirksomhedernes tariffer, jf. § 8, stk. 2:

§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal medmindre andet følger af §§ 8 a, 8 b, 9 og 9 a, betale en

forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomhederes nødvendige omkostninger ved

at gennemføre følgende offentlige forpligtelser:

…

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov og lov 

om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og 

opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. 

10. Visse fjernvarmeproducerende virksomheder er dog fritaget fra at betale PSO-

afgift:

§ 9 a. En virksomhed, som producerer fjernvarme på et kraft-varme-værk eller på et

fjernvarmeværk, som den 1. oktober 2005 var indrettet til kraft-varme-produktion, betaler ikke

beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser efter § 8, stk. 1, for det elforbrug, som

medgår til at producere fjernvarme til forbrugere ved hjælp af elektricitet. En virksomhed, som

producerer  fjernvarme, betaler ikke beløb til dækning af omkostninger til offentlige forpligtelser

efter § 8, stk. 1, for det elforbrug, som medgår til at producere fjernvarme til forbrugere ved hjælp

af elektricitet, og for hvilket der sker tilbagebetaling af elafgift efter elpatronordningen i lov om

afgift af elektricitet.

…

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af 

virksomheder og produktioner, som omfattes af ovenstående bestemmelser, samt om måling og 

dokumentation af elforbrug. 

11. Energi-, forsynings- og klimaministeren har ved bekendtgørelse nr. 324 af

28. april 2009 udstedt i medfør af elforsyningslovens § 9 a, stk. 5, afgrænset

fritagelse for betaling af PSO-afgift for visse fjernvarmeproducerende

virksomheder således, at det alene gælder elektricitet, som medgår til direkte

varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper o.l. Desuden skal

elforbruget, som omfattes af fritagelse, opgøres ved særskilt måling efter nærmere

regler:

Kapitel 1. Betingelser for fritagelse 
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§ 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

3) elektriciteten anvendes til at producere varme i et varmeproducerende anlæg

omfattet af §§ 2 eller 3, og

4) elektriciteten medgår til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner,

varmepumper o.l.

… 

Kapitel 3. Måling og anden dokumentation, oplysningspligt m.v. 

§ 6. Elforbrug, som omfattes af fritagelse, skal opgøres ved måling af det direkte elforbrug i det

enkelte varmeproducerende anlæg, som producerer varme ved elektricitet som nævnt i § 1.

Stk. 2. Måling efter stk. 1 skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne

målere i overensstemmelse med måleforskrifter som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig

virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Målingerne skal registreres med det

tidsopgørelsesinterval, der anvendes i det pågældende sammenhængende elforsyningssystem.

Stk. 3. Varmeproducenten skal afholde omkostninger til målinger, herunder til opsætning af

måler, dokumentation af målerudstyr, udførelse af målinger, og producentens nødvendige

administrative omkostninger herved.

12. Energisparebekendtgørelsen (bkg. nr. 830 af 27. juni 2016 om

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder) gennemfører

energispareaftalen af 13. november 2012, som den daværende klima-, energi- og

bygningsministeren har indgået med net- og distributionsvirksomhederne inden for

el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved brancheorganisationerne.

13. Energisparebekendtgørelsen fastslår bl.a., at den samlede

energibesparelsesindsats skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser

i slutforbruget, jf. § 1, stk. 1:

§ 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne

bekendtgørelse fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for

energiforbrugerne og samfundet.

Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhedernes indsats skal medvirke til at øge den samlede

besparelsesindsats og den skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser i

slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden

virksomhedernes indsats.

Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhedernes besparelsesindsats er rettet mod det endelige

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

14. Energisparebekendtgørelsen definerer begrebet ”endelig energiforbrug”

således:

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

[…]

5) Endeligt energiforbrug: Al energi leveret til industri, transport, husholdninger, tjenesteydelser

og landbrug. Omfatter ikke leverancer til energiomdannelsessektoren og energiindustrien selv.

15. Energisparebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 6, definerer en energispareaktivitet

som blandt andet 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, hvorimod besparelser på selve

produktionsanlæggene ikke er en energispareaktivitet:

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
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[…] 

Stk. 2. Med energispareaktiviteter forstås følgende: 

… 

6) 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. Besparelser på selve

produktionsanlæggene, herunder kedler, turbiner, gasmotorer, røggasrensning og -køling m.v.

med tilknyttet udstyr som f.eks. motorer, reguleringsudstyr m.v. kan ikke medregnes.

Energistyrelsen offentliggør en liste over de kollektive produktionsanlæg på Energistyrelsens

hjemmeside på www.ens.dk.

16. Energisparebekendtgørelsens § 19, beskriver, hvordan netvirksomhederne via

en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen får dækket deres omkostninger til

energispareindsatsen:

Kapitel 7 

Økonomi 

§ 19. Net- og distributionsvirksomhederne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af

deres energispareforpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse, herunder udgifter i forbindelse

med kvalitetssikringen, jf. § 11, stk. 3. […]

...

Stk. 3. Net- og naturgasdistributionsvirksomhederne får dækket nettoomkostninger, som følger af 

myndighedspålagte forpligtelser, gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægtsrammer. […] 

… 

Stk. 5. Omkostninger og indtægter i forbindelse med opfyldelse af besparelsesforpligtelsen 

holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedernes øvrige omkostninger og indtægter, jf. § 22, 

stk. 8, i lov om elforsyning. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten eller anmeldelse af 

priseftervisning til Energitilsynet indrapporterer net- og distributionsvirksomhederne 

omkostningerne til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen til Energitilsynet. I rapporteringen skal 

omkostningerne opdeles i omkostninger til administration og øvrige omkostninger. Energitilsynet 

kan fastsætte retningslinjer for virksomhedernes opgørelse og dokumentation af omkostningerne. 

Stk. 6. Den midlertidige forhøjelse af elnet- og naturgasdistributionsvirksomhedernes 

indtægtsrammer til dækning af nettoomkostningerne ved energispareforpligtelsen, jf. stk. 3, 

fastsættes forud på baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for den pågældende 

branche i det foregående år. 

Stk. 7. På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til 

opfyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes 

indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på 

virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får 

dækket de enkelte års faktiske omkostninger. 

ADMINISTRATIV PRAKSIS 

17. Principperne i Tarifmodel 2.0 for tarifering af netvirksomhedernes

omkostninger til energispareindsatsen blev oprindeligt fastlagt i Dansk Energis

tariferingsmodel af marts 2012, der fandt anvendelse før den nugældende

Tarifmodel 2.0, og som Energitilsynet den 18. december 2012 tog til efterretning i

medfør af elforsyningslovens § 73 b.

18. Særligt i relation omkostninger til energispareaktiviteter har Energitilsynet

konstateret, at der ikke i lovgivningen findes nogle retningslinjer for

opkrævningen af disse omkostninger hos kunderne, og at tariferingen heraf derfor

alene skal vurderes i forhold til elforsyningslovens § 73.
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19. Af Energitilsynets tilkendegivelse af 18. december 2012 fremgår herom

følgende:

52. Som nævnt foreskriver elforsyningsloven, at netvirksomhederne skal foranledige

energibesparelser. I bemærkningerne til bestemmelsen om at netselskabernes forpligtelse til at

foranledige dokumenterbare besparelser fremgår endvidere, at opkrævningen af omkostningerne

skal være i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, stk. 1, dvs. efter rimelige, objektive

og ikke-diskriminerende kriterier, men at man i øvrigt ikke vil forholde sig til, hvordan opkrævning

bør ske. Hertil siger bemærkningerne, at § 73 dog ikke må tolkes på en måde, som hindrer, at

energibesparelserne sker der, hvor det er effektivt.

53. Lovgivningen foreskriver dermed ikke andet, end at omkostningerne skal opkræves hos

forbrugerne. Derudover foreskriver loven, at tariferingen ikke må hindre den mest

omkostningseffektive metode til opnåelse af energibesparelser. Lovgivningen fastsætter således

ikke, hvorvidt omkostningerne skal opkræves í forhold til forbruget, dvs. over tariffen, eller på

anden vis.

54. Derudover siger elforsyningslovens indledende bestemmelser, at lovens formål er at sikre, at

landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med bl.a. hensynet til

samfundsøkonomi og miljø, og at loven i overensstemmelse med disse formål særligt skal

fremme en bæredygtig energianvendelse samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske

ressourcer.

55. Samlet set, er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at elforsyningsloven ikke anviser

retningslinier for, hvordan omkostningerne til energibesparelser skal fordeles, hverken på

kundekategorier eller på løbende eller faste betalinger.

…

60. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at der ikke er andet end de almindelige

økonomiske bestemmelser i elforsyningslovens § 73 at vurdere omkostningerne til

energispareforpligtelser ud fra. Det vil sige, at opkrævningen af omkostningerne til

energispareforpligtelser må vurderes ud fra kriterierne i § 73 om, at priserne skal være rimelige,

objektive og ikke diskriminerende. Prisfastsættelsen må imidlertid ikke hindre en

omkostningseffektiv metode til opnåelse af energibesparelserne, jf. bemærkningerne til § 22.

ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012
1

20. Aftaleparterne i Energispareaftalen har aftalt følgende om finansieringen om

netvirksomhedernes omkostninger til energispareindsatsen efter aftalen:

14. Fastlæggelse og regulering af net- og distributionsselskabernes omkostninger

14.1 I overensstemmelse med de overordnede rammer for denne aftale kan elnet-, naturgas-

distributions- og fjernvarmeselskaberne medregne omkostninger i forbindelse med aktiviteter,

som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af besparelsesforpligtelserne i henhold til

denne aftale.

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

besparelsesforpligtelsen skal bæres af slutforbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og

erhvervsvirksomheder).

14.3 De enkelte elnet- og naturgasdistributionsselskaber får dækket de faktiske omkostninger til

opfyldelse af forpligtelserne i henhold til denne aftale, fratrukket eventuelle indtægter opnået

under rammerne for denne aftale, gennem et tillæg til indtægtsrammen.

1 Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og 

bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret 

ved Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Aftalen er offentliggjort på Energistyrelsens 

hjemmeside: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/5.1.1.1_energispareaftalen_af_13._november_2012_.pdf 
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21. Bilag 1 til energispareaftalen er benævnt ”Omfattet forbrug”. I Punkt 11

fremgår følgende:

11. Energiforbruget i kollektive produktionsanlæg (fjernvarmeværker, elværker, kraftvarme-

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

udgangspunkt 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 forbrug afregnes via forbrugsmåler og således ikke

er et internt egetforbrug. En liste over de kollektive produktionsanlæg, som indgår i

Energistyrelsens årlige energiproduktionstælling, og hvor besparelser ikke kan medtælles, er

tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

ENERGISPAREAFTALEN AF DEN 16. DECEMBER 2016 

22. Parterne bag energispareaftalen af den 13. november 2012 har den 16.

december 2016 indgået en ny energispareaftale, der i det væsentlige indeholder

lignende bestemmelser. I aftalen fremgår følgende om, hvem der skal betale for

netvirksomhedernes omkostninger til at gennemføre energisbesparelser

(energisparebidrag).

14 Fastsættelse og regulering af net- og distributionsselskabernes omkostninger 

(…) 

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

besparelsesforpligtelsen skal bæres af slutbrugerne ekskl. transport (dvs. husholdninger, den 

offentlige sektor, handel og service samt produktionserhverv) og de energiforbrug i 

produktionsanlæggene, hvor der jf. pkt. 3.6.2. kan medregnes energibesparelser (dvs. forbrug til 

ventilation, belysning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i administrationsbygninger).  

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

produktion af el eller varme, og hvor der kan medregnes energibesparelser, jf. pkt. 3.6, kan 

pålægges energisparebidrag, under forudsætning af at dette forbrug afregnes via separat 

forbrugsmåler.  
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PUNKT 4 | HØRINGSBILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 

NOTAT OM HØRING AF DANSK ENERGIS 
BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING 
AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION 

1. Nærværende bilag omhandler Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til

de indkomne høringssvar vedrørende udkast til tilsynsnotatet ”Dansk Energis

branchevejledning for tarifering af elektricitet til varmeproduktion”.

2. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af den 21. februar 2017 et

udkast til tilsynsnotat i høring hos branchen, herunder interesseorganisationer og

virksomheder, med høringsfrist til at indgive høringssvar til det fremsendte

materiale den 7. marts 2017

3. Høringsudkastet ”Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet

til varmeproduktion” blev sendt i høring hos Dansk Energi, Dansk Fjernvarme,

Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Energistyrelsen, Energi-, forsyning- og

klimaministeriet, Dansk Industri, HMN Naturgas, DONG Energy, NGF Nature

Energy, Forbrugerrådet Tænk, Håndværksrådet og Smørum Kraftvarme.

4. I høringsmailen opfordredes interesseorganisationerne til selv at videreformidle

udkastet til tilsynsnotatet til medlemsvirksomhederne, der vurderedes at have

interesse i tilsynsnotatet.

5. Der indkommet høringssvar fra:

 Dansk Industri

 Dansk Fjernvarme

 Energistyrelsen

6. I det følgende vil de indkomne høringssvar blive adresseret.  Høringssvarene fra

ovennævnte parter gengives, efterfulgt af bemærkninger fra Sekretariatet for

Energitilsynet til høringssvarenes for dette tilsynsnotat relevante problemstillinger.

7. Dansk Industri afgav følgende høringssvar:

”DI takker for muligheden for at kommentere på Energitilsynets udkast til tilkendegivelse om

Dansk Energis branchevejledning om tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion. 

DI har ingen bemærkninger.” 

8. Dansk Fjernvarme afgav følgende høringssvar:

”Dansk Fjernvarme har den 22. februar 2017 modtaget ovennævnte udkast til høring og har

følgende kommentarer.  
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Dansk Fjernvarme noterer sig med tilfredshed, at den nye vejledning sikrer, at el anvendt til 

varmeproduktion ikke længere fremadrettet pålægges at betale elsparebidrag. Dansk Fjernvarme 

har længe påpeget, at dette var i direkte modstrid med Energispareaftalen af 13. november 2012. 

Dansk Fjernvarme finder det kritisabelt, at det har taget over 4 år at bringe en 

branchevejledningen for tarifering i overensstemmelse med Energispareaftalen.  

Dansk Fjernvarme finder, at dette forløb viser et behov for, at der placeres et samlet, klart og 

entydigt ansvar for, hvilken myndighed der skal sikre overholdelse af regler i 

energispareordningen, således at lignende utilfredsstillende forløb ikke vil forekomme fremover.  

Dansk Fjernvarme forventer, at Energitilsynet nu vil føre tilsynet med, at de enkelte 

elnetselskabers uden ugrundet ophold bringer deres tariferingsmetoder i overensstemmelse med 

branchevejledningen på dette punkt, således at fjernvarmeselskaberne ikke fortsat skal betale til 

energispareordningen for brug af el til fjernvarmeproduktion.  

Dansk Fjernvarme finder, at der fortsat er klare uhensigtsmæssigheder i det nuværende udkast til 

branchevejledning, som Energitilsynet aktivt bør tage initiativ til at drøfte med branchens parter.  

Dansk Fjernvarme kan f.eks. pege på, at elpatroner og varmepumper, jf. metodeanmeldelsen 

bilag 1 ikke bør slås sammen i samme tariferingsmetode, idet elpatroner og varmepumper 

påfører elsystemet forskellige omkostninger.  

Elpatroner er i dag, på nær enkelte undtagelser, placeret i kraftvarmeanlæg, hvor 

kraftvarmeproducenten har finansieret kablet til 10 kV-niveau, hvorfor det vil være udtryk for 

dobbeltbetaling (ikke objektiv og diskriminerende tarifering jf. elforsyningslovens § 73), såfremt 

elpatronen skal finansiere drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt afskrivninger, jf. note 1 i 

metodeanmeldelsen.  

Herudover vil en elpatron ofte medføre en besparelse for netselskabet og elsystemet, idet den vil 

forbruge i produktionsspidserne i vindrige timer, hvor der er for meget elektricitet.  

For varmepumper, der typisk vil være i drift i over 6.000 timer årligt, vil der være tale om en 

betaling som er 2 til 3 gange højere end en normal forbruger, som udnytter kablet 2.000 til 3.000 

timer årligt. Hvis varmepumpen er placeret i et kraftvarmeanlæg vil der være tale om 3 til 4 gange 

betaling, idet kraftvarmeværket tillige har finansieret kablet. Derfor er betalingerne for 

varmepumpen ikke objektiv, ikke rimelig og diskriminerende i forhold til de omkostninger 

varmepumpen giver anledning til.  

Disse i Danmark meget høje diskriminerende tariffer for elpatroner og varmepumper er 

medvirkende årsag til, at elektricitet oftere eksporteres til forbrug i vore nabolande frem for at 

blive forbrugt i danske fleksible elpatroner og varmepumper.  

Dansk Fjernvarme vil derfor opfordre Energitilsynet til at revurdere de generelle 

tariferingsmetoder, så disse dels bliver omkostningsægte for så vidt angår elpatroner og 

elvarmepumper, og herudover understøtter en mere hensigtsmæssig anvendelse af elektricitet på 

tværs af forsyningssektorerne.  

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger til udkastet. 

Sekretariatets bemærkninger 

9. Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at Dansk Fjernvarme er tilfreds med,

at elektricitet anvendt til varmeproduktion fremadrettet ikke pålægges at betale

energisparebidrag. Dernæst følger bemærkninger af mere generel karakter med

hensyn til tariferingsmetoder, tilsyn med energispareordning samt problemer ved

Dansk Energis anmeldte branchevejledning tarifmodel 2.0. Disse adresseres

nedenfor (pkt. 10-12).
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10. Dansk Fjernvarme oplyser, at man forventer, at Energitilsynet vil føre tilsyn

med, at de enkelte elnetvirksomheder uden ugrundet ophold vil bringe deres

tariferingsmetoder i overensstemmelse med branchevejledningen.

Hertil bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at det af tilsynsnotatet fremgår, at 

Energitilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhedernes anmeldte 

tariferingsmetoder lever op til kriterierne i elforsyningslovens § 73, stk. 1, der 

giver en bred metodefrihed for netvirksomhederne for tariffastsættelse. En 

tariferingsmetode udelukker således ikke nødvendigvis en anden metode, forudsat 

at metoderne opfylder kriterierne i elforsyningsloven. Der er derfor mulighed for, 

at flere forskellige tariferingsmetoder er i overensstemmelse med 

elforsyningslovens § 73, stk. 1. 

Såfremt det konstateres, at en netvirksomheds valgte tariferingsmetode ikke er i 

overensstemmelse med rammerne i elforsyningslovens § 73, stk. 1, vil 

Energitilsynet kunne rejse en sag. 

11. Dansk Fjernvarme opfordrer Energitilsynet til at revurdere de generelle

tariferingsmetoder, så disse dels bliver omkostningsægte for så vidt angår

elpatroner og elvarmepumper, og herudover understøtter en mere hensigtsmæssig

anvendelse af elektricitet på tværs af forsyningssektorerne.

Hertil bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at man i forbindelse med en 

kommende evaluering af den generelle tarifmodel, Tarifmodel 2.0, vil drøfte det 

rejste spørgsmål med Dansk Energi. 

12. Energistyrelsen afgav følgende høringssvar:

”Energistyrelsen har den 21. februar 2017 modtaget Energitilsynets høring angående

ovennævnte sag. Energitilsynets tilkendegivelse vedrører fastsættelse af tariffer for elektricitet,

som elnetvirksomheder leverer til virksomheder, som producerer varme på et fjernvarmeværk

eller et kraftvarmeværk.

Energistyrelsen har ikke kommentarer til høringsmaterialet.”
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