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TILKENDEGIVELSE | DANSK ENERGIS VEJLEDENDE STANDARD-

GEBYR FOR NETVIRKSOMHEDERS FORGÆVES KØRSEL  

Energitilsynet tog den 31. maj 2016 en række vejledende standardgebyrer, som 

Dansk Energi havde anmeldt, til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 

b. Et anmeldt gebyr for ”Forgæves kørsel” blev dog ikke taget til efterretning. 

Energitilsynet bemyndigede Sekretariatet for Energitilsynet til at vurdere og even-

tuelt tage en efterfølgende anmeldelse fra Dansk Energi af et gebyr for ”Forgæves 

kørsel” til efterretning
1
. 

 

Dansk Energi har herefter den 7. juli 2016 og endeligt den 22. februar 2017 i med-

før af elforsyningslovens
2
 § 73 b til Energitilsynet anmeldt et vejledende standard-

gebyr for forgæves kørsel på 700 kr. inkl. moms (560 kr. ekskl. moms). Det an-

meldte standardgebyr er beskrevet således: 
 

”Gebyret dækker forgæves kørsel, der vedrører nettekniske forhold, som fx udskiftning, flytning, 

reparation, tilsyn, kontrol, aflæsning el.lign. af elmåler eller andre elanlæg.                                                                                                                   

 

Forgæves kørsel i forbindelse med aftalte besøg vedrørende nettekniske forhold, som kunden 

har rekvireret, og hvor kunden ikke har aflyst rettidigt, pålægges gebyret.     

    

Ved forgæves kørsel, når det er netselskabet, der har initieret besøget, fx ved udskiftning af el-

målere el.lign., kan gebyret alene pålægges, hvis besøget er varslet i tilstrækkelig tid forud.  Et 

varsel på mindst 10 hverdage fra kundens modtagelse af varslet, vil almindeligvis blive anset som 

tilstrækkeligt. I ferieperioder vil der være behov for et længere varsel. Besøget skal være afgræn-

set til tidsinterval på maksimalt 4 timer.    

  

Kunden skal informeres om, at hvis det varslede tidspunkt ikke passer kunden, kan der aftales 

andet tidspunkt ved henvendelse til netselskabet. Kunden skal samtidig informeres om, at kunden 

via sin elleverandør kan risikere at blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel, hvis netselskabet 

må gå forgæves på det varslede tidspunkt.  

 
Der pålægges ikke gebyr for forgæves kørsel til besøg, hvor kunden inden besøget har anmodet 

netselskabet om et andet mødetidspunkt. Der pålægges heller ikke gebyr for forgæves kørsel til 

besøg, hvor kunden inden besøget har gjort indsigelse mod at få besøget, som er varslet af nets-

elskabet over for kunden og ikke er udtrykkeligt aftalt med kunden.                                       

 
1 Energitilsynets tilkendegivelse af den 31. maj 2016 om Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirk-

somheders ydelser er offentliggjort på tilsynets hjemmeside: 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/dansk-energis-vejledende-standardgebyrer-for-

netvirksomhedsydelser/  

2 Lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning med senere ændringer. 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/dansk-energis-vejledende-standardgebyrer-for-netvirksomhedsydelser/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/dansk-energis-vejledende-standardgebyrer-for-netvirksomhedsydelser/
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Gebyret dækker omkostninger til planlægning og kørsel.” 

 

Priser og betingelser for anvendelse af distributionsnet fastsættes af distributions-

virksomhederne efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet, 

jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. 

 

Netvirksomhederne skal til Energitilsynet anmelde de metoder, der anvendes til at 

beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til distributionsnet, herun-

der metoder for gebyrer, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1. Netvirksomhe-

derne kan ikke pålægge gebyrer før Energitilsynet har godkendt den anmeldte 

metode for gebyret. 1. Netvirksomhederne skal endvidere anmelde de priser, her-

under gebyrer, der er fastsat på baggrund af metoden, til Energitilsynet, jf. elforsy-

ningslovens § 76, stk. 1, nr. 2. 

 

Energibranchens organisation (Dansk Energi) kan udarbejde standardiserede vej-

ledninger til fastsættelse af tariffer og betingelser for netvirksomhedernes ydelser, 

herunder standardgebyrer. Energitilsynet fører således tilsyn med branchevejled-

ninger om tariffer m.v., jf. elforsyningslovens § 73 b. I praksis anmelder Dansk 

Energi sine standardiserede vejledninger til Energitilsynet, der kan tage vejlednin-

gerne til efterretning, hvis Energitilsynet vurderer, at de i vejledningerne beskrev-

ne metoder for f.eks. gebyrer vurderes at være i overensstemmelse med reglerne i 

elforsyningsloven. Energitilsynets stillingtagen til en standardiseret vejledning 

sker ved en tilkendegivelse, der ikke har karakter af en afgørelse i forvaltningsret-

lig forstand. 

 

Netvirksomhederne kan som udgangspunkt forvente, at en anmeldt metode, der er 

i overensstemmelse med en branchevejledning, som Energitilsynet tidligere har 

taget til efterretning uden forbehold, kan godkendes.  

 

TILKENDEGIVELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet tager den af Dansk Energi anmeldte standardisere-

de vejledning for netvirksomheders gebyr for ”Forgæves kørsel” på 700 kr. inkl. 

moms (560 kr. ekskl. moms) til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b, 

dog kun tidsbegrænset i en periode frem til den 31. december 2018. 

 

Endvidere bemærkes i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 

31. maj 2016 om de øvrige standardgebyrer
3
, som Dansk Energi har anmeldt: 

 

 at de efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte netvirksomheder, som 

måtte anmelde metode om gebyr for forgæves kørsel i overensstemmelse med 

Dansk Energis tilrettet standardiserede vejledning om gebyr for forgæves kør-

sel, jf. ovenfor, vil blive givet på vilkår om, at metodegodkendelserne er tids-

begrænsede med udløb den 30. juni 2019, hvorefter metoden ikke kan anven-

des, 

 
3 Se note 1. 
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 at Dansk Energi bør foretage anmeldelse senest den 1. oktober 2018 af et even-

tuelt vejledende standardgebyr for ”Forgæves kørsel”, der skal have virkning 

fra den 1. januar 2019 og frem, og 

 

 at en ny anmeldelse af et sådant vejledende standardgebyr skal basere sig på et 

bedre datagrundlag, hvor omkostningsundersøgelsen er mere repræsentativ, og 

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

måtte vise sig at medføre. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet henstiller til, at Dansk Energi opdaterer gebyrlisten 

på foreningens hjemmeside i overensstemmelse med det anmeldte og ovennævnte 

tilkendegivelse. 

SAGSFREMSTILLING 

Energitilsynet tog på sit møde den 31. maj 2016 Dansk Energis anmeldte vejle-

dende standardgebyrer (branchevejledning) for en række ydelser til efterretning 

med visse undtagelser, herunder gebyret for forgæves kørsel. Energitilsynet be-

myndigede Sekretariatet for Energitilsynet til at vurdere og eventuelt tage en efter-

følgende genanmeldelse af gebyret for forgæves kørsel til efterretning. 

 

Om baggrunden for at gebyret for forgæves kørsel ikke på daværende tidspunkt 

kunne tages til efterretning fremgår af tilsynsnotatet dateret den 18. maj 2016, der 

blev behandlet på Energitilsynets møde den 31. maj 2016, at der savnedes en af-

grænsning af de situationer, hvor gebyret tænkes opkrævet, herunder om det drejer 

sig om et aftalt besøg, eller om det er et besøg på netvirksomhedens initiativ. Se-

kretariatet bemærkede endvidere, at det ved kundebesøg på netvirksomhedens 

initiativ må afklares, hvilket varsel kunden skal have. Dansk Energi havde den 13. 

maj 2016 fremsendt et forslag, som det af tidsmæssige grunde ikke var praktisk 

muligt at nå at sagsbehandle og forelægge for Energitilsynet til behandling på 

mødet den 31. maj 2016. Sekretariatet indstillede derfor, at gebyret i sin daværen-

de form ikke blev taget til efterretning, men at sekretariatet blev bemyndiget af 

Energitilsynet til at vurdere og eventuelt tage en efterfølgende opdateret anmeldel-

se fra Dansk Energi af et gebyr for forgæves kørsel til efterretning. 

 

Efterfølgende Energitilsynets møde den 31. maj 2016 og på baggrund af en række 

møder mellem Dansk Energi og Sekretariatet for Energitilsynet anmeldte Dansk 

Energi ved mail af den 7. juli 2016 følgende reviderede formulering for et gebyr 

for forgæves kørsel, der imidlertid lod spørgsmålet om varslingsfristen stå åbent: 

 
”Gebyret dækker forgæves kørsel, der vedrører nettekniske forhold, som fx udskiftning, flytning, 

reparation, tilsyn, kontrol, aflæsning el.lign. af elmåler eller andre elanlæg.   

 

Forgæves kørsel i forbindelse med aftalte besøg vedrørende nettekniske forhold, som kunden 

har rekvireret, og hvor kunden ikke har aflyst rettidigt, pålægges gebyret.      

 

Ved forgæves kørsel, når det er netselskabet, der har initieret besøget, fx ved udskiftning af el-

målere el.lign., kan gebyret alene pålægges, hvis besøget er varslet i tilstrækkelig tid forud.  Et 

varsel på mindst X hverdage fra kundens modtagelse af varslet, vil som hovedregel blive anset 

som tilstrækkeligt, hvis kunden samtidig er oplyst om, at der kan aftales andet tidspunkt ved hen-

vendelse til netselskabet.    
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Gebyret dækker omkostninger til planlægning og kørsel.” 

 

Dansk Energi foreslog, at det i teksten kunne tilføjes, at netvirksomheden i sin 

varsling til kunden skal oplyse, at kunden via sin elleverandør kan blive opkrævet 

et gebyr for forgæves kørsel. Dansk Energi præciserede, at det ikke er netvirksom-

heden, der i givet fald opkræver gebyret, da det med engrosmodellen er elhandels-

virksomheden, der har det direkte kundeforhold
4
. 

 

Af Dansk Energis mail af den 7. juli 2016 fremgår endvidere følgende: 

 

”For god ordens skyld gentages forholdene her: 
 

 De situationer hvor netselskabet tager initiativ til et besøg drejer sig for hovedpartens ved-
kommende om udskiftning af målere. Særligt i forbindelse med udskiftning fra traditionelle 
målere til fjernaflæste målere vil der ske mange målerbesøg, men også som led i alm. drift 
med pligtige stikprøvekontroller af målere og alm. løbende udskiftninger, foretages mange 
målerbesøg. Et selskab som Radius har i øjeblikket årligt ca. 75.000 målerbesøg, hvilket vil 
vokse, når målerudskiftning går i gang. Der foretages løbende planlægning og varsling af alle 
disse besøg. I forhold til at vurdere, hvor langt et varsel der skal gives forud til kunderne, 
vil der ud over forbrugerhensyn også kunne tages hensyn til, at planlægning af målerbesøg 
gerne skal kunne foregå nogenlunde smidigt og hensigtsmæssigt med det formål, at om-
kostningerne kan holdes nede. Hvis netselskaberne skal varsle alle besøg 10 arbejdsdage 
forud, så vil målermontørens tid være fastlåst i dette tidsrum og der vil ikke være mulighed 
for at omprioritere, fx hvis der kommer mange restanceafbrydelser fra elhandlerne i samme 
tidsrum eller sker andet uforudset. Det kan betyde, at netselskaberne er nødt til at have eks-
tra målermontører, som kan træde til uforudsete opgaver, som ikke kunne påregnes, da be-
søgene blev planlagt. Omvendt hvis man planlægger færre besøg pr. dag, så der er tid til 
uforudsete forhold, og disse ikke sker, så er det omkostningsfuldt at have mandskab, der ik-
ke har opgaver at fuldføre. Så jo større administrative krav, jo flere omkostninger for nets-
elskabet, hvilket også går ud over forbrugerne. Der skal være en balance mellem forbruger-
hensyn og hensyn til driften af netselskabet. 
 

 Radius har gennem årene testet forskellige længder af varsling ved tekniske besøg og dan-
net sig erfaring for, hvad der fungerer bedst. Er varslingen for kort bliver kunderne utilfredse. 
Er varslingen for lang, så glemmer kunderne, at de har modtaget et brev. Radius erfaring er, 
at et varsel på en uges tid har fungeret bedst i forhold til, at kunderne så enten er hjemme el-
ler får kontaktet selskabet, hvis de ikke kan være hjemme. I denne optik er et varsel på 10 
arbejdsdage lang tid. Hvis der er en helligdag eller to i perioden kan det blive meget længe. 
Vores vurdering er, at et varsel på ca. en uge vil fungere bedre end et varsel på 2 uger eller 
mere.” 

 
4
 Af lovbemærkninger til ændring af elforsyningsloven, hvorved engrosmodellen blev indført (L 575/2012 

om netvirksomheders kundekontakt under engrosmodellen) fremgår af de generelle lovbemærkninger 

følgende i afsnit 3.1: ”Engrosmodellen”, i tredje afsnit: ”Netvirksomhederne vil fortsat være ansvarlige for 

drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparel-

ser. Lovforslaget påvirker således ikke forsyningssikkerheden eller eltekniske forhold i øvrigt.” Endvidere 

fremgår der følgende i afsnit 3.3: ”Netvirksomhedernes opgaver”, i første afsnit og fremefter: Netvirksom-

hedernes opgaver er oplistet i § 22 i lov om elforsyning. Med lovforslaget vil opgaver vedrørende opkræv-

ning af betaling for PSO-omkostninger og opgaver vedrørende oplysning af forbrugerne om bl.a. mar-

kedsmæssige forhold fremover skulle varetages af elhandelsvirksomhederne. Derfor er der behov for nogle 

ændringer af § 22. Netvirksomhederne vil fortsat have visse opgaver, som indebærer kontakt til forbruger-

ne, f.eks. vedrørende den tekniske nettilslutning, måling af elektricitetsforbruget, energispareaktiviteter, 

planlagte afbrydelser af forsyningen af nettekniske årsager, eller hvis en forsyningspligtig virksomhed 

anmoder netvirksomheden om at lukke for strømmen til en forbruger på grund af manglende betalingsvil-

lighed for et fremtidigt forbrug” 
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Til brug for sekretariatets videre behandling blev det aftalt, at Radius Elnet A/S 

(herefter Radius) skulle sende en kort beskrivelse af denne netvirksomheds erfa-

ringer med netvirksomhedens gældende gebyr for forgæves kørsel (300 kr.), her-

under oplyse om der havde været klager, og i givet fald hvilken slags klager.  

 

Ved mail af den 21. september 2016 redegjorde Radius for sine erfaringer med 

varslede besøg samt for gebyr ved forgæves kørsel. Ifølge Radius er der gode erfa-

ringer med 5-10 arbejdsdages varsel, udsendt med såkaldt quickbrev, som kunden 

modtager dagen efter, idet Radius videre anførte:       

 
”[…] 

Radius Elnet implementerede et gebyr for forgæves kørsel i 2012. Gebyret blev anmeldt ultimo 

2010 og godkendt i 2011. I 2015 har der været 60.000 målerrelaterede kørsler og udstedt 2.250 

gebyrer for forgæves kørsler. Heraf er ca. 600 blevet annulleret, og vi har således opkrævet 

1.650 gebyrer for forgæves kørsel i 2015. 

 

Radius har gode erfaringer med adfærdsregulerende gebyrer, der kan mindske de samlede om-

kostninger til at drive nettet og være til gavn for alle kunder. Formålet med gebyret for forgæves 

kørsel har ikke været at producere øgede indtægter til Radius, hvilket i øvrigt slet ikke er muligt 

med gældende indtægtsrammeregulering, men alene at skabe et incitament til, at Radius undgår 

forgæves kørsler. Vi har ikke tal på virkningen af gebyret for forgæves kørsel. Men der er blevet 

færre forgæves kørsler, og derudover har det haft den sidegevinst, at vi nu kommer i kontakt med 

en del af de kunder, vi tidligere ikke kunne få i tale. Og vi får fat i kunderne, inden vi sender sagen 

i fogedretten.  

  

Gebyret bruges i de tilfælde, hvor Radius har varslet et montørbesøg (målerbesøg eller aflæs-

ningsbesøg) til kunden, eller hvor kunden selv har taget kontakt til Radius og aftalt et montørbe-

søg. 

  

Processen for forgæves kørsel, hvor Radius er initiativtager til målerbesøget, er følgende  

1.       Vi skriver typisk til kunden 7 - 12 kalenderdage før, vi kommer ud til kunden vedrørende 

målerbesøg eller aflæsningsbesøg. Lige nu sender vi et quickbrev med Post Danmark, så kunden 

har brevet dagen efter. Vores erfaring er, at et varsel på 5 – 10 arbejdsdage før vores ønskede 

besøg giver den bedste proces med kunden. Enten kan kunden nå at arrangere at være hjemme 

eller henvende sig til os og få tidspunktet ændret. Hvis varslet er længere, kan kunden have 

glemt tiden. Radius overvejer at sende brevet med almindelig post fremadrettet, da portoen for et 

quickbrev er forholdsvis høj. Dette vil i givet fald medføre, at brevet skal sendes tidligere, da kun-

den skal have samme varsel, fra de modtager brevet, som de oplever nu. 

2.       Brevet indeholder et fire timers tidsinterval, der enten er 7-11 eller 11-15, hvor de skal være 

hjemme, når vi kommer på aflæsningsbesøg eller målerbesøg.  

3.       Brevet indeholder oplysninger om, at kunden skal kontakte os, hvis den planlagte tid skal 

ændres. Radius kan kontaktes telefonisk eller per mail, og samtidig gør Radius opmærksom på, 

at det koster 300 kr. (efter moms), hvis vi ikke får adgang til måleren.  

4.       Vores normale proces indeholder også, at vi sender en sms 48 timer før montørbesøg til de 

kunder, hvor vi har telefonnumre. Efter engrosmodellen fungerer denne varsling dog endnu ikke. 

  

Der er lavere aktivitet i ferieperioder, men processen er den samme for kunderne. 

  

Ved måleraflæsninger har kunden fået et tidligere brev, før målerbrevet med det fastsatte tids-

punkt udsendes. I det første brev er kunden adviseret om, at vi vil komme på besøg for at aflæse 

måleren, hvis måleren ikke aflæses af kunden. Målerbrevet er således ikke det første brev, som 

kunden modtager i disse situationer. 

  

Vores gebyrpolitik og bagvedliggende gebyrproces er ens – uanset om kunden har aftalt et tids-

punkt pr. telefon, eller om vi blot varsler kunden pr. brev, og det vil være byrdefuldt, hvis vi skal 

skelne mellem disse hændelser. Hvis kunden kontakter os og fortæller, at brevet aldrig er modta-

get eller lignende, annullerer eller krediterer vi gebyret og har ikke haft oplevelser med kunder, 

der er gået videre med en klage med forgæves kørsel. 

[…].  
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Sekretariatet bad i mail af 21. september om uddybende at få oplyst: 

  
”1.    Hvad var grunden/ grundene til de 600 annulleringer? 
  2.    Hvor mange af de 1.650 gebyrer for forgæves kørsel angik besøg, som var initieret af Radi-

us?” 

 

 

Som svar på sekretariatets uddybende spørgsmål tilføjede Radius i mail af den 22. 

september 2016: 

  
”1.     Typisk, hvis en kunde gør indsigelser som følge af, at de ikke har modtaget brevet.  
2.     Dette kan vi desværre ikke opgøre. Det er det samme gebyr, uanset hvem der har initieret 

det, og vi har ikke mulighed for at sammenligne tildelingen af gebyrer med forudgående kun-
dekommunikation. Men vi har hændelser, hvor besøget er initieret af kunden, og hvor kun-
den alligevel ikke træffes.” 

 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 25. oktober 2016 Dansk Energi et ud-

kast til tilkendegivelse.  

 

På denne baggrund og efter drøftelser genanmeldte Dansk Energi den 10. novem-

ber 2016 beskrivelsen af gebyret for forgæves kørsel med ovenfor anførte endelige 

tekst. 

 

Dansk Energi har på foranledning af sekretariatets spørgsmål uddybet teksten til 

det endeligt anmeldte standardgebyr for forgæves kørsel ved mail af 18. november 

2016 således: 

 
”[…] 

Forklaring: anmeldelsen af besøgsinterval på 4 timer 

 

Vi har anmeldt et tidsinterval på 4 timer, jf. teksten: ”Besøget skal være afgrænset til tidsinterval 

på maksimalt 4 timer.” 

 

Et 4 timers interval er efter vores indtryk et almindeligt anvendt tidsinterval ved planlægning og 

advisering af visse kundebesøg, fx vedr. aflæsningsbesøg og målerbesøg. 

 

Vi mener ikke, at det stiller kunderne urimeligt, at de en sjælden gang med års mellemrum skal 

være til stede for at give adgang til måleren i et interval på 4 timer. 

 

Et 4 timers interval er eksempelvis også det interval, som Radius Elnet har praksis for at anven-

de, jf. det fremsendte materiale fra Radius af 14.9.2016, hvoraf følgende fremgik: 

 

”Brevet indeholder et fire timers tidsinterval, der enten er 7-11 eller 11-15, hvor de skal være 

hjemme, når vi kommer på aflæsningsbesøg eller målerbesøg.”  

 

Hvis tidsintervallet skal længere ned end 4 timer, vil det betyde, at det vil blive væsentligt dyrere 

at planlægge og afholde besøgene, da korte tidsinterval reducerer fleksibiliteten i netselskaber-

nes daglige drift. Tidsplanen vil blive mere fast og ufravigelig, og der vil ikke være samme fleksibi-

litet i forhold til at få gennemført besøgene, som i nogen tilfælde går hurtigere end forventet, an-

dre gange langsommere. Med kortere tidsvinduer vil netselskaberne opleve flere tidspunkter på 

dagen, hvor teknikeren ikke er effektiv, da der vil opstå ”huller” i hans dag mellem kundeaftalerne. 

Det vil resultere i øget ventetid og mere køretid mellem opgaverne. Konsekvensen vil være, at 

der kræves flere teknikere til at kunne håndtere samme mængde af opgaver, som netselskaberne 

har i dag. Her kan det også nævnes, at det er de samme teknikerne, der skal løse de løbende 

hasteopgaver, som ikke kan planlægges, såsom en genåbning af en kundes forsyning eller en 

hasteopgave i forhold til at tilse elnettet. Der er behov for tilstrækkelig råderum til, at også denne 

type opgaver kan passes ind i løbet af arbejdsdagen. 
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Netselskaberne har selvfølgelig mulighed for at ansætte flere montører, og herved kunne tilbyde 

2 timers intervaller, men omkostningen vil tilsvarende stige, hvilket efter vores opfattelse ikke er 

samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Da gebyrerne skal afspejle de faktiske omkostninger, vil 

det samtidig have direkte betydning for gebyrernes størrelse, at omkostningerne stiger. Et tidsin-

terval på 4 timer giver efter vores vurdering den fornødne fleksibilitet og holder omkostningerne 

nede 

 

Forklaring:  punkter, der ikke er medtaget i genanmeldt tekst 

 

Vi har ikke medtaget følgende punkter fra udkastet til tilkendegivelse: 

nutidens krav til forbrugervenlighed, benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikations-

værktøjer  

ikke kan opkræves, hvis kunden protesterer inden for varslingsfristen,  

kan vurderes af Ankenævnet i en eventuel klagesag på Energiområdet, såfremt der er en tvist 

om, hvorvidt gebyret kan opkræves. 

  

Årsagen til dette kan forklares ved følgende: 

 

Forbrugervenlighed og værktøjer 

Vi er indforståede med, at der ved planlægning af besøg skal inddrages hensyn til nutidens krav 

til forbrugervenlighed og benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikationsværktøjer. 

 

Der er dog tale om en generel tekst, hvor det ikke fremgår klart, hvad sætningen konkret vil inde-

bære i praksis. Vi fandt derfor, at den ikke var egnet til at indarbejde i en branchevejledning, når 

vi ikke kan forklare, hvad den præcis indebærer for netselskaberne. Vi havde dog heller ikke for-

stået, hvis det var jeres hensigt at den skulle indgå i gebyrbeskrivelsen. Vores forståelse var, at 

sætningen mere havde karakter af et generelt hensyn, som skrives ind i en forvaltningsafgørelse 

om, at der ved brug af gebyret skal tages et hensyn hertil, hvilket selskaberne selvfølgelig vil gøre 

og mange allerede gør på forskellig vis. 

 

Kunden protesterer 

Vi mener, at det allerede fremgår af den genanmeldte tekst, at kunden ikke opkræves et gebyr for 

forgæves kørsel, hvis kunden reagerer forinden besøget. I vores anmeldelse er det således skre-

vet ind, at ”Kunden skal informeres om, at hvis det varslede tidspunkt ikke passer kunden, kan 

der aftales andet tidspunkt ved henvendelse til netselskabet.” Formålet med denne sætning er at 

gøre det klart for kunden, at kunden ikke er forpligtet til at være hjemme på det varslede tids-

punkt, men kan aftale et andet tidspunkt, der passer kunden bedre.  

Hvis der med sætningen i udkast til tilkendegivelse har været tænkt på en anden situation, så har 

det ikke stået klart for os, da sætningen ikke er forklaret nærmere. Vi har læst det som, at kunden 

protesterer over det varslede konkrete tidspunkt. 

 

Tvist ved Ankenævnet 

Vi har opfattet sætningen som en orientering om, at der findes et ankenævn, der kan behandle 

klagesager på energiområdet. Vi har dog ikke set teksten som en sætning, som skulle indsættes i 

en branchevejledning om beskrivelse af et enkelt konkret gebyr.  

 

Adgangen til at klage til Energiankenævnet følger af lovgivning og Ankenævnets vedtægter mm. 

Og adgangen til at klage gælder i princippet tvister over alle betalinger  mellem  slutkunden og el-

leverandør eller netselskab, under forudsætning af at der er tale om en kunde, der handler uden 

for sit erhverv, eller en sag, der er helt sammenlignelig med en sådan sag. Vi har på den bag-

grund ikke haft anledning til at indarbejde det i genanmeldelsen.  

 

Vi håber, at vi med ovenstående bibringer en større klarhed i forhold til vores anmeldelse. Ellers 

uddyber vi gerne. 

[…].” 

 

Sekretariatet udarbejdede på den baggrund et nyt udkast til afgørelse, som blev 

sendt i høring hos Dansk Energi den 13. februar 2017. På den baggrund anmeldte 

Dansk Energi den 22. februar 2017 følgende tilføjelse til beskrivelsen af det tidli-

gere anmeldte standardgebyr: 
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”[…] 

Der pålægges ikke gebyr for forgæves kørsel til besøg, hvor kunden inden besøget har anmodet 

netselskabet om et andet mødetidspunkt. Der pålægges heller ikke gebyr for forgæves kørsel til 

besøg, hvor kunden inden besøget har gjort indsigelse mod at få besøget, som er varslet af nets-

elskabet over for kunden og ikke er udtrykkeligt aftalt med kunden.  

[…]”                                      

 

 

BEGRUNDELSE 

Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af Dansk Energis anmeldte stadardise-

rede vejledning (branchevejledning) om netvirksomheders standardgebyr til kun-

der for forgæves kørsel og metoden for fastsættelse af størrelsen af gebyret tager 

udgangspunkt i Energitilsynets praksis for gebyrer, seneste Energitilsynets tilken-

degivelse af den 31. maj 2016 om de af Dansk Energi tidligere anmeldte standard-

gebyrer for en række andre ydelser end forgæves kørsel
5
, hvortil der henvises. Om 

retsgrundlaget for Sekretariatet for Energitilsynets vurdering henvises til bilag 1 

(Retsbilag) nedenfor.  

 

De forbehold, tidsbegrænsninger og betingelser for, at Energitilsynet kunne tage 

de øvrige standardgebyrer end gebyr for forgæves kørsel til efterretning, der frem-

går af Energitilsynets tilkendegivelse af den 31. maj 2016 for øvrige standardgeby-

rer end forgæves kørsel, gælder således også for Sekretariat for Energitilsynets 

tilkendegivelse i nærværende sag om Dansk Energis standardgebyr for netvirk-

somhedernes ”Forgæves kørsel”. Energitilsynets tilkendegivelse af den 31. maj 

2016 vedlægges som bilag 2 til nærværende tilkendegivelse. 

 

Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at det anmeldte vejledende stan-

dardgebyr for netvirksomheders forgæves kørsel og størrelsen af dette gebyr er 

fastsat efter en metode, der som udgangspunkt opfylder elforsyningslovens krav 

om omkostningsægthed, rimelighed, objektivitet og ikkediskriminering, således at 

der ikke kan ske krydssubsidiering til fordel for bestemte køberkategorier, samt 

kravet om gennemsigtighed, jf. § 69, stk. 1, § 73, stk. 1 og § 6 d. Sekretariatet for 

Energitilsynet skal dog præcisere følgende på enkelte punkter i Dansk Energis 

vejledning for, at Sekretariatet for Energitilsynet kan tage vejledningen til efterret-

ning i medfør af elforsyningslovens § 73 b, jf. nærmere nedenfor. Sekretariatet har 

således følgende bemærkninger og forbehold: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at vejledningen alene angår gebyr for 

kundebesøg vedrørende nettekniske forhold. Sekretariatet finder denne afgræns-

ning af anvendelsesområdet for gebyret rimelig og sagligt begrundet. 

 

Ad gebyrets størrelse: 

 

Sekretariatet vurderer, at størrelsen af gebyret (700 kr. inkl. moms/560 kr. ekskl. 

moms) ikke på det foreliggende grundlag synes at overstige de gennemsnitlige, 

rimelige omkostninger ved den pågældende foranstaltning, som gebyret giver an-

 
5 Se note 1. 
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ledning til. Dansk Energi har efter det oplyste baseret størrelsen af gebyret på en 

omkostningsundersøgelse gennemført på baggrund af en række netvirksomheders 

erfaringer med omkostningerne til planlægning og kørsel ved kundebesøg. Størrel-

sen af gebyret skal dog efter sekretariatets opfattelse på sigt funderes på et bedre 

datagrundlag, hvor omkostningsundersøgelsen er mere repræsentativ, og hvor der 

tages højde for de ændringer af omkostningerne, som engrosmodellen måtte vise 

sig at medføre, jf. også Energitilsynets tilkendegivelse af den 31. maj 2016 om 

Dansk Energis øvrige standardgebyrer, som alene blev taget til efterretning i en 

tidsbegrænset periode frem til den 31. december 2018. Derfor tager sekretariatet 

tilsvarende størrelsen af gebyret for forgæves kørsel, der baserer sig på samme 

omkostningsundersøgelse som de øvrige gebyrer, til efterretning i medfør af elfor-

syningslovens § 73 b i en periode frem til den 31. december 2018 

 

Ad aftalte kundebesøg: 

 

Sekretariatet finder, at opkrævning af et gebyr ved forgæves kørsel til aftalte be-

søg, som kunden har rekvireret er rimeligt, hvis kunden udebliver fra et aftalt be-

søg eller nægter netvirksomheden adgang til elinstallationen på det aftalte tids-

punkt til trods for aftalen. Kunden bør i sådanne situationer bære netvirksomhe-

dens gennemsnitlige omkostninger ved et forgæves besøg, når besøget er kommet 

i stand på kundens initiativ og efter udtrykkelig aftale. Sekretariatet forstår den 

anmeldte vejledning sådan, at dette ligeledes gælder besøg, der er udtrykkeligt 

aftalt mellem netvirksomheden og kunden, men hvor det er netvirksomheden, der 

har taget initiativ til besøget. Det afgørende er, at besøget er udtrykkeligt aftalt 

mellem parterne. Omkostningerne ved sådanne forgæves besøg, der er udtrykke-

ligt aftalt, bør afholdes af de kunder, der har indgået aftale med netvirksomheden 

om besøget, således at kunden dækker netvirksomhedens gennemsnitlige omkost-

ning ved forgæves kørsel. Hertil kommer, at der må antages at være en vis om-

kostningsbegrænsende effekt af gebyret, og at gebyret samtidigt må antages at 

have en vis positiv adfærdsregulerende effekt. Det fremgår af den anmeldte vej-

ledning, at gebyret ikke pålægges kunden, hvis kunden har ”aflyst rettidigt”. Se-

kretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at denne passus skal forstås således, 

at kunden ikke kan pålægges gebyr for forgæves kørsel, hvis kunden retter hen-

vendelse til netvirksomheden om aflysning af besøget, inden besøget faktisk gen-

nemføres, eller dog inden et af parterne dokumenteret aftalt tidspunkt for, hvornår 

kundens aflysning af besøget senest skal ske, og forudsat at et sådant aftalt seneste 

tidspunkt for aflysning har givet kunden en reel mulighed for at aflyse det aftalte 

besøg. 

  

Ad varslede kundebesøg: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det kan være forbundet med betænke-

lighed, hvis netvirksomhederne uden forbehold kan pålægge kunder gebyr for 

netvirksomhedens forgæves kørsel ved besøg, som netvirksomheden har taget 

initiativ til og som gennemføres uden udtrykkelig aftale med kunden men dog efter 

en varsling til kunden. Sekretariatet har i den forbindelse overvejet, om det er ri-

meligt, at netvirksomheden ensidigt kan gennemføre et sådant besøg hos en kunde 

med den virkning, at kunden skal betale gebyr for netvirksomhedens omkostninger 
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ved den forgæves kørsel til kunden, hvis kunden udebliver fra besøget eller nægter 

netvirksomheden adgang til elinstallationen.  

 

Et gebyr for forgæves kørsel kan således ikke opkræves for at gennemtvinge et 

besøg. Det bemærkes, at netvirksomheden må benytte sig af fremgangsmåden i 

retsplejeloven for at gennemføre en umiddelbar fogedforretning ved henvendelse 

til fogedretten, hvis kunden uberettiget modsætter sig netvirksomhedens adgang til 

netvirksomhedens elinstallation hos kunden. Netvirksomheden henvises derfor i 

en sådan situation til at benytte fogedretten og den omkostningsdækning, der fin-

der sted i sager ved fogedretten efter retsplejeloven, og skal ikke herudover have 

mulighed for at opkræve gebyr for forgæves kørsel.   

 

Sekretariatet finder, at netvirksomheden kan have et anerkendelsesværdigt behov 

for at kunne tilgå sine installationer på kundens adresse, og at der kan være prakti-

ske grunde, der tilsiger, at et besøg gennemføres efter varsling af kunden og uden 

en egentlig, udtrykkelig aftale med kunden. Der kan f.eks. tænkes at være behov 

for en smidig procedure i forbindelse med større projekter, for eksempel hvor net-

virksomheden udruller fjernaflæste målere til en flerhed af kunder i samme geo-

grafiske område. Sekretariatet lægger således til grund, at der i visse situationer 

kan være saglig grund for netvirksomhederne til at benytte varsling af kunderne af 

besøg fremfor at skulle indgå individuelle, udtrykkelige aftaler med hver enkelt 

kunde om besøg vedrørende nettekniske forhold. Sekretariatet vurderer derfor, at 

det under visse betingelser er forsvarligt at acceptere gebyr for kunderne for net-

virksomhedernes forgæves kørsel ved sådanne stiltiende aftaler om kundebesøg 

eller dog en situation, der kan sidestilles med en stiltidende aftale, der sker efter 

en passende varsling af kunden. 

 

Sekretariatet vurderer, at den enkelte kunde efter den af Dansk Energi anmeldte 

stadardiserede vejledning (branchevejledning) om fastsættelse af standardgebyr for 

kunder for netvirksomhedernes forgæves kørsel er beskyttet på to måder:  

 

For det første, hvis kunden protesterer mod det varslede tidspunkt for besøget, kan 

kunden efter henvendelse til netvirksomheden få aftalt et nyt tidspunkt.  

 

For det andet, hvis kunden ikke ønsker besøget, kan kunden afvise besøget. I beg-

ge tilfælde vil gebyret ikke kunne pålægges.  

 

Hvis kunden i en sådan situation derimod forholder sig passivt og ikke retter hen-

vendelse til netvirksomheden i anledning af varslingen af besøget, finder sekretari-

atet det rimeligt, at kunden som følge af en sådan stiltiende aftale eller en situati-

on, der dog kan sidestilles en stiltiende aftale, om gennemførelse af besøg afholder 

de gennemsnitlige omkostninger, som netvirksomheden har ved det forgæves be-

søg. Det forudsættes i alle tilfælde, at varslingen af besøget er kommet frem til 

kunden, at kunden har mulighed for at få ændret tidspunktet for besøget eller helt 

afvise det, og at kunden er varslet med et passende varsel, jf. nedenfor.  

 

Sekretariatet finder, at det i Dansk Energis vejledning fastsatte varsel (”i tilstræk-

kelig tid forud” for besøget) på almindeligvis mindst 10 hverdage fra kundens 

modtagelse af varslingen, og et længere varsel i ferieperioder, samt et besøgsinter-
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val på selve besøgsdagen på 4 timer er rimeligt. Der er herved lagt vægt på, at en 

sådan varsling almindeligvis vil blive anset som tilstrækkelig og rimelig, omend 

ikke altid. Der vil i sædvanlige ferieperioder kunne være behov for et længere 

varsel. Et sådant varsel giver efter sekretariatets vurdering kunderne en rimelig 

frist til at indrette sig på et forholdsvist kort besøg eller alternativt til at reagere 

overfor netvirksomheden med henblik på enten at aftale et andet mødetidspunkt, 

der måtte passe begge parter, eller gøre indsigelse mod besøget med den virkning, 

at gebyret ikke kan pålægges. Sekretariatet finder, at man normalt bør gøre sig 

bekendt med sin post i de tilfælde, hvor man ikke måtte være til stede på adressen 

i flere dage, herunder i tilfælde af længerevarende ferie, hospitalsindlæggelse mv., 

hvor man bør arrangere, at der tages hånd om ens post. Dette gælder uanset hvil-

ken for post, der er tale om (brevpost eller e-post), så længe der er tale om den 

post/kommunikation, der normalt anvendes mellem kunden og netvirksomheden, 

således at kunden kan forvente, at varslingen sker i den form, som den sker. Sekre-

tariatet henstiller dog til Dansk Energi og netvirksomhederne, at der tages højde 

for, at kunderne i visse særlige situationer kan være afskåret fra at varetage sine 

interesser, herunder også ved en eventuel stedfortræder, og at det derfor ikke altid 

vil være rimeligt at pålægge gebyr. Sekretariatet finder det dog forsvarligt, at det i 

sådanne situationer på kundens initiativ overlades til Ankenævnet på Energiområ-

det - eller til domstolene for kunder, hvor Ankenævnet på Energiområdet ikke har 

kompetence - at tage stilling til, om der er rimeligt grundlag for at opkræve gebyr, 

herunder om der i den pågældende situation kan siges at være indgået en stiltiden-

de aftale med kunden eller lignende grundlag for opkrævning af gebyret. 

 

Ad besøgsintervallet på 4 timer på besøgsdagen: 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det i Dansk Energis vejledning anførte 

besøgsinterval på maksimalt 4 timer på selve besøgsdagen – uanset om besøget er 

aftalt eller varslet - er rimeligt. Dette er en passende afbalancering mellem kun-

dens og netvirksomhedens forhold, således at kunden ikke skal stå til rådighed på 

dagen i mere end et relativt kortere tidsrum, som netvirksomheden bør kunne plan-

lægge sine besøg efter. 

 

På denne baggrund og med disse bemærkninger og forbehold tager Sekretariatet 

for Energitilsynet den af Dansk Energi anmeldte standardiserede vejledning for 

netvirksomheders gebyrer til kunder for forgæves kørsel til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b, jf. nærmere ovenfor under afsnittet ”Tilkendegivelse”. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Linda Aaberg (SET) 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5356 

laa@energitilsynet.dk 

  

mailto:laa@energitilsynet.dk
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BILAG 1 - RETSBILAG 

I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser, der har be-

tydning og relevans ved bedømmelsen af anmeldte vejledende standardgebyrer: 

 

Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsy-

ning med senere ændringer): 

 

Elforsyningslovens formål: 

 § 1 

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

overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

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

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

STK. 2 

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

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

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

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 

Elforsyningslovens § 6 d om de krav til netvirksomheders ydelser: 

 § 6 D 

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

nemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 

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

 § 69 

Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager 

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

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

der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

 

Elforsyningslovens § 73 om prisfastsættelse: 

 § 73 

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske 

efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkel-

te køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet 

og forsyningssikkerhed er tilladt.21) Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

 

Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af priser og betingelser: 

 § 73 A 

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollek-

tive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

STK. 2 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=159158#Par73_Stk1_Not21
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Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum 

som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår 

for godkendelsen af sådanne metoder. 

[…] 

 

Elforsyningslovens § 73 b om branchevejledninger og tilsyn med disse: 

 § 73 B 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af 

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

tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 

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

har hjemmel til at føre tilsyn med energibrancheorganisationernes standardiserede vejledninger 

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

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

del af netvirksomhedernes og transmissionsselskabernes engangsomkostninger til investeringer, 

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

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

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

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

nets tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse af tarif-

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

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

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

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

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

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

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

restå den nærmere udmøntning af reglerne om tilsyn. 

 

Lovbemærkninger til L 575/2012 om netvirksomheders kundekontakt under engrosmodel-

len, jf. de generelle lovbemærkninger: 
[…] Netvirksomhederne vil fortsat være ansvarlige for drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og 
udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser. Lovforslaget påvirker således ik-
ke forsyningssikkerheden eller eltekniske forhold i øvrigt. 
 
[…] Netvirksomhedernes opgaver: Netvirksomhedernes opgaver er oplistet i § 22 i lov om elfor-
syning. Med lovforslaget vil opgaver vedrørende opkrævning af betaling for PSO-omkostninger 
og opgaver vedrørende oplysning af forbrugerne om bl.a. markedsmæssige forhold fremover 
skulle varetages af elhandelsvirksomhederne. Derfor er der behov for nogle ændringer af § 22. 
Netvirksomhederne vil fortsat have visse opgaver, som indebærer kontakt til forbrugerne, f.eks. 
vedrørende den tekniske nettilslutning, måling af elektricitetsforbruget, energispareaktiviteter, 

planlagte afbrydelser af forsyningen af nettekniske årsager, eller hvis en forsyningspligtig virk-
somhed anmoder netvirksomheden om at lukke for strømmen til en forbruger på grund af mang-
lende betalingsvillighed for et fremtidigt forbrug. […] 

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

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

der for fastsættelse af tariffer m.v.):  

 § 1 

Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de meto-

der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder 

tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes an-

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

 

[…] 

 

 § 4  
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Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 

standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

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

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

 

Kollektive elforsyningsvirksomheders anmeldelsespligt:  

 § 2 

De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 

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

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

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

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

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

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

nr.1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 

[…] 

STK. 2 

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

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

[…] 

ADMINISTRATIV PRAKSIS 

Energitilsynet besluttede den 31. maj 2016 på baggrund af sekretariatets 

sagsfremstilling og vurdering, at meddele Dansk Energi: 

 at de den 28. april 2016 anmeldte vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser – 

dog ikke lovfastsatte gebyrer fastsat efter anden lovgivning end elforsyningsloven – tages til ef-

terretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b, frem til den 31. december 2018, dog: 

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

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

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

 at gebyret for ”Forgæves kørsel” ikke tages til efterretning i sin nuværende form, men at 

Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at vurdere og eventuelt tage en efterfølgende 

anmeldelse heraf til efterretning 

 at efterretningen sker på betingelse af, at væsentlige stigninger i gebyrsatserne indfases i peri-

oden 2016 – 2018 i overensstemmelse med forslaget i Dansk Energis mail af 28. april 2016  

 at den anmeldte model for pristalsregulering af gebyrsatserne fra 2019 og frem ikke tages til ef-

terretning 

 at Dansk Energi bør foretage anmeldelse senest den 1. oktober 2018 af eventuelle vejledende 

standardgebyrer, der skal have virkning fra den 1. januar 2019, og  

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

sen er mere repræsentativ, og hvor der tages højde for de ændringer af omkostningerne, som 

engrosmodellen måtte vise sig at medføre 

 at de efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte virksomheder, som måtte anmelde i 

overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, vil herefter blive meddelt på det vilkår, at 

godkendelsen er tidsbegrænset med udløb 30. juni 2019. 
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I 2000, 2001 og 2004 blev en række af Energitilsynets afgørelser om elforsynings-

selskabers opkrævninger af gebyrer for manglende betaling og en for forgæves 

kørsel påklaget til Energiklagenævnet. Alle afgørelserne blev stadfæstet af nævnet. 

Fælles for flere af tilsynets afgørelser var: 

 
 at gebyrer skal være omkostningsmæssigt begrundede,  

 at rykkergebyrer ikke må overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostninger ved udsendelse 

af erindringsskrivelser,  

 at gebyrer ikke må indeholde et pønalt element,  

 at gebyrer skal være anmeldt til Energitilsynet (efter den dagældende elforsyningslov), og 

 at den kommunale gebyrlov ikke finder anvendelse for kommunale forsyningsselskabers op-

krævning af gebyrer 

 at hensynet til forbrugervenlighed, benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikations-

værktøjer, samt fornøden hensyntagen til, at man i dag ikke kan forvente, at kunderne befinder 

sig hjemme hele dagen, og 

 at de aftaler, der indgås med kunderne, altid spænder over mindst en times interval. 

Energiklagenævnet har tiltrådt Energitilsynets praksis, hvorefter de af forsynings-

virksomhederne i medfør af elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven opkræ-

vede gebyrer ikke må overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostninger ved den 

pågældende foranstaltning. Et eksempel herpå er Energiklagenævnets afgørelse af 

19. juni 2001 (j.nr. 97-2301-0014): 
En kommune havde påklaget en afgørelse fra Energitilsynet, der havde fundet, at et gebyr på 250 

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

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

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

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

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

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

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

sis efter elforsyningsloven. Nævnet stadfæstede herefter Energitilsynets afgørelse. 

 

Energiklagenævnet har senere ved afgørelse af 23. september 2004 (j.nr. 21-191) 

supplerende udtalt følgende: 
Som det fremgår ovenfor, har Energiklagenævnet i en tidligere afgørelse tiltrådt Energitilsynets 

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

ningsloven opkrævede gebyrer ikke måtte overstige de gennemsnitlige rimelige omkostninger 

ved den pågældende foranstaltning, f.eks. udsendelse af flytteafregning.  

 

Energiklagenævnet kan videre tiltræde, at opkrævning af gebyrer således ikke er betinget af, at 

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

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

ninger. 

 
Energiklagenævnet udtalte i sag 11-164 af 31. marts 2004 om AKE Forsynings 

gebyr for forgæves kørsel på 137,50, inkl. moms: 
Nævnet bemærker, at Forsyningsvirksomhederne har oplyst over for Energitilsynet, at der aldrig 

laves præcise aftaler om aflæsning, men at de aftaler, der indgås med kunderne, altid spænder 

over mindst en times interval. 
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Udgangspunktet for bedømmelsen af den her foreliggende aflæsningspraksis må være nutidens 

krav til forbrugervenlighed, benyttelse af moderne planlægnings- og kommunikationsværktøjer, 

samt fornøden hensyntagen til, at man i dag ikke kan forvente, at kunderne befinder sig hjemme 

hele dagen. 

 


