
 

 
 
NRGi A/S 

Afgørelse om anmeldte metoder 
 
Anmeldelsen 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGi A/S ’ansøgning om 
godkendelse af metoder for fastsættelse af tariffer og øvrige vilkår og 
gebyrer, jf. anmeldelsen af 13. december 2010 samt 6. januar 2011. CVR 
nr er oplyst: 21 26 24 98. 
 
NRGi’s anmeldelse omfatter følgende, der er i overensstemmelse med 
Dansk Energis anbefalinger: 
 

1. Tariffer, jf. Dansk Energis anmeldelsesskema 
 
2. En særlig A-tarif for Skejby Sygehus 

 
3. Standardgebyr 2011 

 
Endvidere anmelder NRGi leveringsbestemmelser, der delvist svarer til 
Dansk Energis anbefalinger: 
 

4. Leveringsbestemmelser net (netbenyttelsesaftale), hvor der ifølge 
anmeldelsen er følgende fravigelser: 

• 3.3. vedrørende luftledning er fjernet 
• 3.9 afsnit 3 om betaling for flytning af anlæg er nyt 
• 6.11 sidste punktum i første afsnit om adgang til telenet er 

fjernet 
• 6.12, 2. punktum om aflæsning er nyt 
• 6.16 sidste afsnit om modregning er fjernet 
• 7.1 om ansvar er omformuleret 
• 7.2 om ansvar er omformuleret  
• 8.2, 3 varsling om acontoændring er slettet 
• 8.2. varsling om acontoændring er i stedet indbygget her 
• 8.4. punktet om kollektiv måling er slettet 
• 9.4, 2 afsnit om deposita er omformuleret 
• 10.3 præcisering af hvem, der betaler for gentilslutning i 

visse tilfælde, og af at tilslutning kan nægtes, hvis ikke 
der betales herfor 

• 10.4 nyt afsnit om kort benyttelse (byggestrøm, tivoli o.l.) 
• 11.1 om klageadgang er slettet 
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Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Dansk Energis restancevej-
ledning indgår i Dansk Energis Leveringsbestemmelser for net, jf. § 9 i 
netbenyttelsesaftalen, hvorfor sekretariatet lægger til grund, at NRGi  
anvender dette regelsæt, og således samtidig har anmeldt denne til god-
kendelse. 
 
 

 
Afgørelse 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender de anmeldte tariffer samt de 
afvigende metoder for tariffer med de begrundelser, der er anført i vurde-
ringsafsnittet nedenfor, idet det lægges til grund, at der kun er følgende 3 
afvigelser fra Dansk Energis anbefaling, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendt-
gørelsen: 
 

1. Placeringen af omkostningen til tilsyn og kontrol, der ikke place-
res som en selvstændig post, men indgår i stedet i posten Drift og 
vedligeholdelse.  

2. Den efterfølgende fordeling af omkostninger til tilsyn og kontrol 
mellem kunderne på de enkelte spændingsniveauer via den for-
brugsafhængige vandfaldstarif 

3. Den særlige tarifberegningsmetode for Skejby Sygehus. 
 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. § 1, stk. 2 i me-
todebekendtgørelsen, ovennævnte standardgebyrer, idet det lægges til 
grund, at Dansk Energis anbefaling følges uden afvigelser, jf. § 1, stk. 2 i 
metodebekendtgørelsen.  
 
Endvidere godkender sekretariatet, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørel-
sen, leveringsbetingelserne samt de følgende anmeldte afvigende meto-
der til fastsættelse af leveringsbestemmelser, inkl. restancevejledningen, 
med de begrundelser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet ne-
denfor: 
 

• 3.3. vedrørende luftledning er fjernet 
• 6.11 sidste punktum i første afsnit om adgang til telenet er 

fjernet 
• 6.12, 2. punktum om aflæsning er nyt 
• 6.16 sidste afsnit om modregning er fjernet 
• 8.4. punktet om kollektiv måling er slettet 
• 9.4, 2 afsnit om deposita er omformuleret 
• 10.3 præcisering af hvem, der betaler for gentilslutning i 

visse tilfælde, og af at tilslutning kan nægtes, hvis ikke 
der betales herfor 

• 10.3 gentilslutning kan nægtes, såfremt omkostningerne 
hertil ikke betales 

• 10.4 nyt afsnit om kort benyttelse (byggestrøm, tivoli o.l.) 
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Sekretariatet har i høringsforløbet bemærket, at afsnittet om klageadgang 
er slettet. Der er ikke tale om en metode. Orientering om klageadgang 
skal gives, jf. § 8, stk. 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 12 i forbrugerbeskyttelsesbe-
kendtgørelsen. Nrgi har meddelt sekretariatet, at dette afsnit snarest vil 
blive indarbejdet i selskabets Netbenyttelsesaftale og lagt på hjemmesi-
den. 
 
Det øvrige anmeldte angående leveringsbestemmelser er ikke omfattet af 
metodegodkendelsen. 
 
Dog kan denne afgørelse genoptages: 
 

• Såfremt Energitilsynets revurdering af Dansk Energis tarifbereg-
ningsmodel fører til en ændring af tilsynets vurdering heraf, her-
under angående differencer mellem virksomhedens driftsmæssige 
indtægter og virksomhedens indtægtsramme inden for samme 
regnskabsår. 

• Efter Energitilsynet har vurderet Dansk Energis Restancevejled-
ning, som anmeldt til tilsynet den 13. januar 2011, i medfør af § 
73 a i elforsyningsloven. 

 
Den samlede godkendelse er betinget af, at NRGi senest om 2 år be- eller 
afkræfter, at metoderne fortsat anvendes, idet det bemærkes, at eventuel-
le efterfølgende ændrede metoder, som NRGi måtte fastsætte, skal god-
kendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i 
metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal 
dog ikke anmeldes til godkendelse. 
 
Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage NRGis an-
meldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er anledning hertil.  
 
Endelig skal NRGi bl.a. være opmærksom på følgende: 

• En godkendelse af metoderne er en forudsætning for NRGis an-
vendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebe-
kendtgørelsen. 

• De godkendte metoder skal offentliggøres af NRGi med angivel-
se af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 

 
 

 
Høring 
Udkast til denne afgørelse har været forelagt NRGi til udtalelse. 
 
NRGi bemærker, at afsnittet om klagevejledning i Netbenyttelseaftalen 
ved en redaktionel fejl er gledet ud allerede ved godkendelsen i selska-
bets bestyrelse. Dette afsnit vil snarest blive indarbejdet i selskabets Net-
benyttelsesaftale og lagt på hjemmesiden. 
 



 4/12 
 
 

Lovgrundlag 
Følgende bestemmelser indgår i vurderingen:  
 
Elforsyningsloven: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier 

i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 

Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i sær-

lige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og be-

tingelser for brug af elnettet. 

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

fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte meto-

der, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om indholdet af de meto-

der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder ta-

riffer. 

 
Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010  
 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmel-
de de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for de-
res ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 
Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virk-
somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder ta-
riffer. 
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af 
datoen for tilsynets godkendelse. 
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i me-
toderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for 
prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkatego-
rier. 
Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henfø-
res til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke om-
kostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorle-
des omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der 
vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. 
Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som an-
vendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte 
køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareom-
kostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte 
fordelingsnøgler. 
Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på inve-
steringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, her-
under om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 
Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte 
køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, her-
under timebetaling. 

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for 
fastlæggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategori-
er, herunder gebyrbetaling, skal godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse 
af: 
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1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller mang-
lende betaling eller misligholdelse, 
2) vilkår ved flytning og leverandørskift, 
3) vilkår for tilslutning til nettet, 
4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlæg-
ning af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og 
5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet. 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres an-
meldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i bran-
chevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden 
efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

 
Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, nr. 161 af 23. februar 2011: 

§ 2. Forbrugere og elhandelsvirksomheder skal i forbindelse med etablering af et 
kundeforhold indgå kontrakt om salg af elektricitet. Kontrakten skal som mini-
mum angive følgende: 
…. 
12) Oplysning om klageadgang og om fremgangsmåden ved klage, herunder op-
lysning om fysisk adresse og e-mailadresse, hvor forbrugeren kan henvende sig 
med eventuelle klager. 

§ 8. Der er ikke krav om indgåelse af kontrakt mellem en netvirksomhed og en 
forbruger, der anvender det kollektive elforsyningsnet, jf. elforsyningslovens § 
24, stk. 1. 
Stk. 2. Forbrugeren har dog efter anmodning ret til en kontrakt med netvirksom-
heden i overensstemmelse med § 2, stk. 1, nr. 1-5, nr. 7-8 og 10-12. 
Stk. 3. Uanset om der indgås kontrakt i medfør af stk. 2, skal netvirksomheden 
overholde kravene i bekendtgørelsens §§ 2, og 9-16, herunder fremsende de i § 
2, stk. 1, nr. 1-5, 7-8 og 10-12, nævnte oplysninger. 
 

 
 

Vurdering 
NRGi anmelder, at virksomheden følger Dansk Energis anbefalinger 
med visse afvigelser. Sekretariatet lægger til grund, at NRGi i anvender 
Dansk Energis tarifberegningsmetode samt netbenyttlsesaftalen, inkl. re-
stancevejledningen, uden andre afvigelser end anført i anmeldelsen. 
 
Med den nye bekendtgørelse er det blevet præciseret, at virksomhederne 
i deres anmeldelse fortsat kan basere deres metodeanmeldelse på bran-
chevejledninger, jf. § 4 i metodebekendtgørelse nr. 1085.  
 
Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt 
fastlagt i branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken 
af flere muligheder virksomheden har valgt at følge. 
 
Nævnte anbefalinger findes på Dansk Energis hjemmeside med følgende 
identifikation: 
 

1. Tarifberegningsmodel: 02/384, dok nr. 58 af 02.12.10 
2. Netbenyttelse: Dok. Nr. 38, sagsnr. 99/497 af 21. december 2006 
3. Restance: 02/36, nr. 3 af 11. december 2003 
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4. (Restance – anmeldt i januar 2011: 02/36- 13, af 12.01.11)1 
5. Gebyrer: Sagsnr. 02/362, doknr. 33 af 12.11.2009 

 
Vejledningerne generelt 
Sekretariatet bemærker generelt, at vurderingen alene angår tariffer, øv-
rige vilkår og gebyrer for så vidt disse ikke er reguleret af anden lovgiv-
ning. Vilkår og gebyrer som følge af anden lovgivning, dertil hørende 
retspraksis m. m. er således ikke omfattet af nærværende afgørelse. Såle-
des skal eventuelle ændringer som følge af anden lovgivning ikke an-
meldes til Energitilsynets godkendelse. 
 
Tarifberegningsmetoden: 
NRGi anmelder, at virksomheden følger Dansk Energis anbefalinger 
med visse afvigelser, som sekretariatet vurderer på følgende måde: 

• Omkostninger til tilsyn og kontrol placeres ikke som en selv-
stændig post, men indgår i stedet i posten Drift og vedligeholdel-
se. Hermed fordeles posten med en direkte fordeling ml spæn-
dingsniveauer (idet NRGi har tilgængelig regnskabsdata til at la-
ve en direkte fordeling). Sekretariatet finder ikke denne fordeling 
urimelig, da det må antages at være omkostningsægte, når om-
kostningerne kan fordeles direkte til de spændingsniveauer, som 
de vedrører.  

• Omkostninger til tilsyn og kontrol fordeles efterfølgende mellem 
kunderne på de enkelte spændingsniveauer via den forbrugsaf-
hængige vandfaldstarif. Dansk Energi anbefaler ligeledes forde-
ling via den forbrugsafhængige tarif, men ikke via vandfaldstarif-
fen. Fordelingen mellem C-kunder sker via abonnementet, mens 
Dansk Energi anbefaler fordeling pr. MWh. De nævnte afvigelser 
vurderes ikke at være urimelige, fordi ordningen er midlertidig. 
NRGi har således oplyst, at dette vil blive ændret fra 2012, såle-
des at posten fordeles ligesom Dansk Energi anbefaler. 

  
NRGi har endvidere anmeldt en særlig tarifberegningsmetode for Skejby 
Sygehus. I forbindelse med bygningen af det nye Skejby Sygehus har 
sygehusets ejer (regionen) spurgt, om det er muligt at finansiere en ny 
60/10 kV station mv. på sygehusets interne område budgetteret til i alt 
109 MDKK til betaling over nettariffen.  
 
Ifølge planen skal det samlede anlæg betales af NRGi og indgå i NRGis 
netvolumen, Således skal sygehuset ikke betale det normale investe-
ringsbidrag, som ellers er praksis og følger af Dansk Energis vejlednin-
ger om tilslutning. 
 
Sekretariat vurderer, at denne afvigelse fra metoden ikke vil have betyd-
ning for netvirksomhedens øvrige kunder. Forudsat, at netvirksomhe-
den og sygehusets ejere frivilligt indgår en skriftlig aftale, hvor alle be-

                                                 
1 Er ikke behandlet af tilsynet endnu. 



 7/12 
 
 

tingelser er beskrevet, vurderer sekretariatet således, at den særlige ord-
ning ikke er urimelig. 
 
Angående tarifberegningsmetoden i øvrigt bemærker sekretariatet, at 
NRGi i overensstemmelse med metoden, opkræver et års differencer i 
det følgende år hos alle kundekategorier i forhold til kategoriens procen-
tuelle andel af de samlede omkostninger.  
 
Sekretariatet er i sagsbehandlingen blevet opmærksom på, at virksomhe-
derne opkræver differencer forskelligt, og at andre metoder hertil mulig-
vis bedre imødekommer kravet om, at omkostninger henregnes til de kø-
berkategorier, som giver anledning til omkostningen, jf. elforsyningslo-
vens § 73, stk. 1. Differencer i denne sammenhæng angår differencer 
mellem virksomhedens driftsmæssige indtægter og virksomhedens ind-
tægtsramme inden for samme regnskabsår.  
 
Dansk Energi har genoptaget modellen generelt, og på dette punkt i for-
hold til nævnte § 73, stk. 1. På den baggrund betinger sekretariatet afgø-
relsen af, at en sådan revurdering, kan betyde at nærværende afgørelse 
genoptages med henblik på ændring af afgørelsen som følge af metoden 
generelt, herunder angående differencer.  
 
De øvrige vejledninger  
Sekretariatet lægger til grund, at NRGi i anvender Dansk Energis netbe-
nyttlsesaftalen, inkl. restancevejledningen, uden andre afvigelser end an-
ført i anmeldelsen.  
 
Sekretariatet bemærker indledningsvis, at eventuelle tvister vil blive af-
gjort i overensstemmelse med forvaltnings- og retspraksis. Særligt be-
mærker sekretariatet, at Dansk Energis kommentarer til de enkelte be-
stemmelser kan, men ikke nødvendigvis vil, blive inddraget til afklaring 
af en eventuel fortolkningstvivl. 
 
Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 
Sekretariatet vurderer de anmeldte afvigelser på følgende måde: 
 
3.3. vedrørende luftledning er fjernet 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at bestemmelsen om luftledning er 
fjernet, så længe kunden, som anført, kan vælge denne løsning, såfremt 
kunden måtte foretrække dette 
 
3.9. afsnit 3 om betaling for flytning af anlæg er nyt 
Sekretariatet vurderer, at der ikke er tale om en afvigelse, men blot en 
præcisering af, at flytning af anlæg betales af kunden, såfremt denne gi-
ver anledning hertil, og af NRGi, såfremt denne giver anledning hertil. 
 
6.11 sidste punktum i første afsnit om adgang til telenet ved fjernaflæs-
ning er fjernet 
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Sekretariatet vurderer, at netkunden ikke er forpligtet til at bibeholde sin ad-
gang til disse telenet, bredbånd m.v., uanset det står der eksplicit, som det er til-
fældet i netbenyttelsesaftalen, eller det er fjernet, som det er tilfældet i det an-
meldte. Det ændrer således ikke på retstilstanden uanset der står, at netkunden 
ikke er forpligtet til at bibeholde sin adgang, eller det ikke står der. Således vur-
derer sekretariatet, at der ikke er tale om en metodeændring. 
 
6.12, 2. punktum om aflæsning er nyt 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at NRGi pålægger sig selv at rea-
gere, såfremt der ikke er modtaget aflæsning gennem længere tid, idet 
det bemærkes, at aflæsning bør ske senest året efter en aflæsning er ude-
blevet eller på anden måde giver anledning til at reagere. 
 
6.16 sidste afsnit modregning ved regulering af afregningsfejl er fjernet 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at NRGi undlader modregning af 
for meget betalt i et år i for lidt betalt i det næstfølgende år under betin-
gelse af, at for meget betalt senest afregnes umiddelbart efter årets af-
slutning  
 
7.1 om ansvar omformuleret 
Sekretariatet anser ikke henvisning til anden lovgivning for en metode, 
der skal godkendes i henhold til metodebekendtgørelsen.  
 
7.2 om ansvar omformuleret  
Sekretariatet anser ikke henvisning til anden lovgivning for en metode, 
der skal godkendes i henhold til metodebekendtgørelsen. Sekretariatet 
bemærker særligt, at varslingsreglerne fremgår at § 2, nr. 12 i forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelsen, og at der således ikke er tale om en metode. 
 
8.2, 3 afsnit om varsling er slettet 
Sekretariatet anser det ikke for en fravigelse, da varsling i stedet er ind-
bygget i 2. afsnit, jf. næste punkt. 
 
8.2. varsling om acontoændring er indbygget i 2. afsnit 
Jf. foregående punkt. 
 
8.4. punktet om kollektiv måling er ikke slettet 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at NRGi tilbyder kollektiv måling, 
men kan selvsagt ikke udelukke, at en klagesag fra en kunde, der måtte 
ønske at benytte sig af det frie leverandør valg kan føre til, at kollektiv 
måling i ikke altid kan accepteres, jf. § 6 elforsyningsloven. 
 
9.4, 2 afsnit om deposita er omformuleret 
Sekretariatet vurderer, at det ikke er urimeligt, at deposita, som anført,  
forrentes til fordel for netkunden. 
 
10.3 præcisering af hvem, der betaler for gentilslutning i visse tilfælde 



 9/12 
 
 

Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at den oprindelige ejer betaler her-
for, i den situation, som anført, hvor det er denne, der fortsat står som 
ejer/ aftaleindehaver. 
 
10.3 gentilslutning kan nægtes, såfremt omkostningerne hertil ikke beta-
les 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at der skal betales for gentilslut-
ning. Dette er imidlertid betinget af, at gentilslutning ikke nægtes i til-
fælde af tvist om betalinger, således som sædvanen på området er. 
  
10.4 ny afsnit om byggestrøm, tivoli o.l. 
Sekretariatet finder det ikke urimeligt, at NRGi tager betaling for opret-
telsen, og afviklingen af leveringsforhold i tilfælde af byggestrøm, tivoli 
o.l. 
 
11.1 om klageadgang er slettet 
Sekretariatet bemærker, at NRGi har pligt til at give oplysning om klage-
adgang m.m., jf. § 8, stk. 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 12 i forbrugerbeskyttelses-
bekendtgørelsen. Det anses ikke som en metode, når det følger af lov-
regler, men sekretariatet bemærker, at afsnittet om klageadgang i hen-
hold til nævnte bestemmelse skal medtages. 
 
Restancevejledningen 
Angående Restancevejledningen, bemærker sekretariatet, at Dansk Ener-
gi har udsendt en opdateret anbefaling den 12. januar 2011. Denne skal 
forelægges Energitilsynet, hvorfor der tages forbehold for de tilkendegi-
velser, som tilsynet måtte fremkomme med, jf. § 73 a i elforsyningslo-
ven. Således betinger sekretariatet nærværende afgørelse af, at forelæg-
gelsen for Energitilsynet kan betyde at nærværende afgørelse genoptages 
med henblik på ændring af afgørelsen som følge af tilsynets tilkendegi-
velser om restancevejledningen. 
 
Særligt bemærker sekretariatet, at de anbefalede bestemmelser på føl-
gende områder kan give anledning til følgende tilkendegivelser (her i 
korthed gengivet): 
 
§ 1.1: Betalingsfristen skal indeholde et månedsskifte. 
 
§ 2.1 m.fl.: Det skal præciseres at der kun kan afbrydes for nettilslutnin-
gen i restancesager, såfremt netvirksomheden i den konkrete situation 
vurderer, at der er fare for, at netkunden kommer i restance, eller at beta-
lingskrav bliver uerholdelige. Afbrydelse kan ikke anvendes som pressi-
on til inddrivelse af gammel gæld hos netkunden på den pågældende 
adresse. 
 
§ 2.1 m.fl.: Det skal præciseres, at rykkergebyrer og inkassoomkostnin-
ger ikke kan opkræves, når en kunde fra start har erklæret sig uenig i at 
betale regningsbeløbet. 
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§ 2.1 m.fl.: Det skal præciseres, at såvel renter som rykkergebyrer til-
skrives i overensstemmelse med renteloven. 
 
§ 4.3: Gentilslutning er gratis, medmindre en metode for gebyr er god-
kendt af Energitilsynet. 
 
§ 4.3 og 4.4: Det skal præciseres, at afbrydelse skal varsles på behørig 
vis, mere end en gang, og i god tid. Afbrydelse må kun ske, såfremt kun-
den har haft mulighed for at modtage varslet på den tilsendte adresse, og 
har haft mulighed for at afklare sine betalingsmuligheder med banken og 
eventuelt med de sociale myndigheder m.fl., dvs. i praksis må det ikke 
ske efter torsdag kl. 12. 
 
§ 6.1: det skal præciseres, hvornår kunden har krav på tilbud om en beta-
lingsordning. 
 
Gebyrer: 
NRGi anmelder, at virksomheden følger Dansk Energis anbefalinger 
uden afvigelser, hvorfor sekretariatet ingen bemærkninger har. 
 
Afgørelse 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender de anmeldte tariffer samt de 
afvigende metoder for tariffer med de begrundelser, der er anført i vurde-
ringsafsnittet nedenfor, idet det lægges til grund, at der kun er følgende 3 
afvigelser fra Dansk Energis anbefaling, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendt-
gørelsen: 
 

4. Placeringen af omkostningen til tilsyn og kontrol, der ikke place-
res som en selvstændig post, men indgår i stedet i posten Drift og 
vedligeholdelse.  

5. Den efterfølgende fordeling af omkostninger til tilsyn og kontrol 
mellem kunderne på de enkelte spændingsniveauer via den for-
brugsafhængige vandfaldstarif 

6. Den særlige tarifberegningsmetode for Skejby Sygehus. 
 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. § 1, stk. 2 i me-
todebekendtgørelsen, ovennævnte standardgebyrer, idet det lægges til 
grund, at Dansk Energis anbefaling følges uden afvigelser, jf. § 1, stk. 2 i 
metodebekendtgørelsen.  
 
Endvidere godkender sekretariatet, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørel-
sen, leveringsbetingelserne samt de følgende anmeldte afvigende meto-
der til fastsættelse af leveringsbestemmelser, inkl. restancevejledningen, 
med de begrundelser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet ne-
denfor: 
 

• 3.3. vedrørende luftledning er fjernet 
• 6.11 sidste punktum i første afsnit om adgang til telenet er 

fjernet 
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• 6.12, 2. punktum om aflæsning er nyt 
• 6.16 sidste afsnit om modregning er fjernet 
• 8.4. punktet om kollektiv måling er slettet 
• 9.4, 2 afsnit om deposita er omformuleret 
• 10.3 præcisering af hvem, der betaler for gentilslutning i 

visse tilfælde, og af at tilslutning kan nægtes, hvis ikke 
der betales herfor 

• 10.3 gentilslutning kan nægtes, såfremt omkostningerne 
hertil ikke betales 

• 10.4 nyt afsnit om kort benyttelse (byggestrøm, tivoli o.l.) 
 
Sekretariatet har i høringsforløbet bemærket, at afsnittet om klageadgang 
er slettet. Der er ikke tale om en metode. Orientering om klageadgang 
skal gives, jf. § 8, stk. 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 12 i forbrugerbeskyttelsesbe-
kendtgørelsen. Nrgi har meddelt sekretariatet, at dette afsnit snarest vil 
blive indarbejdet i selskabets Netbenyttelsesaftale og lagt på hjemmesi-
den. 
 
Det øvrige anmeldte angående leveringsbestemmelser er ikke omfattet af 
metodegodkendelsen. 
 
Dog kan denne afgørelse genoptages: 
 

• Såfremt Energitilsynets revurdering af Dansk Energis tarifbereg-
ningsmodel fører til en ændring af tilsynets vurdering heraf, her-
under angående differencer mellem virksomhedens driftsmæssige 
indtægter og virksomhedens indtægtsramme inden for samme 
regnskabsår. 

• Efter Energitilsynet har vurderet Dansk Energis Restancevejled-
ning, som anmeldt til tilsynet den 13. januar 2011, i medfør af § 
73 a i elforsyningsloven. 

 
Den samlede godkendelse er betinget af, at NRGi senest om 2 år be- eller 
afkræfter, at metoderne fortsat anvendes, idet det bemærkes, at eventuel-
le efterfølgende ændrede metoder, som NRGi måtte fastsætte, skal god-
kendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i 
metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal 
dog ikke anmeldes til godkendelse. 
 
Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage NRGis an-
meldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er anledning hertil.  
 
Endelig skal NRGi bl.a. være opmærksom på følgende: 

• En godkendelse af metoderne er en forudsætning for NRGis an-
vendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebe-
kendtgørelsen. 

• De godkendte metoder skal offentliggøres af NRGi med angivel-
se af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 

 



 12/12 
 
 

Klagevejledning   
Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyr-
dende vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-
gen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  
  
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf.: 33 95 57 85 
Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets 
forretningsorden, der bl.a.  indeholder bestemmelser om: 

• hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
• nævnets sammensætning 
• formandens opgaver 
• indgivelse af klage 
• gebyr 
• oplysninger, der indgår i sagerne 
• afgørelser 

 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon. Spørgsmål 
angående metoden for tariffastsættelse kan rettes til Tine Skovlund eller 
Henrik Thomsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 72268188 
laa@kfst.dk 
 
 
 


