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Afgørelse om  anmeldte metoder 

 
Energitilsynets sekretariat har modtaget Hurup Elværk Net A/S´ ansøg-

ning om godkendelse af metoder for tariffer og øvrige vilkår og gebyrer, 

jf. anmeldelsen af 22. december 2010 samt supplerende oplysninger om 

øvrige vilkår indsendt 25. februar 2011. CVR nr. er oplyst: 25 70 74 51. 

 

Hurup Elværk Net A/S´ anmeldelse omfatter følgende, der er i overens-

stemmelse med Dansk Energis anbefalinger: 

 

1. Tariffer, jf. Dansk Energis anmeldelsesskema 

 

2. Standardgebyrer 2011  

 

3. Leveringsbestemmelser Net (netbenyttelsesaftale) 

 

4. Tilslutningsbestemmelser 

 

5. Tilslutningspriser (standardinvesteringsbidrag) 

 

6. Restanceregler 

 

 

Afgørelse 

Energitilsynets sekretariat godkender ovennævnte metoder for tariffer, 

gebyrer, leveringsbestemmelser inkl. restancevejledningen, tilslutnings-

bestemmelser og tilslutningspriser, idet det lægges til grund, at Dansk 

Energis anbefaling følges uden fravigelse, jf. § 1, stk. 2 i metodebe-

kendtgørelsen. 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. 

1. april 2011 

Sag  4/0720-0200-0170 

/ OTS 

Deres ref. 

 

ENERGITILSYNET 

sekretariatsbetjenes af  

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

Centrene for Energi 

Nyropsgade 30 

1780 København V   

Tlf. 72 26 80 70 

Fax 33 18 14 27 

CVR-nr.  64 96 46 15 

et@dera.dk 

www.energitilsynet.dk 

 

 

 

http://www.energitilsynet.dk/


 2/7 

 

 

 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 Hurup Elværk Net A/S senest 

om 2 år be- eller afkræfter, at metoderne fortsat anvendes, idet det be-

mærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Hurup El-

værk Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes 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 Hurup Elværk 

Net A/S´ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er an-

ledning hertil.  

 

Endelig skal Hurup Elværk Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Hurup El-

værk Net A/S´ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 

2 i metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af Hurup Elværk Net 

A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i meto-

debekendtgørelsen. 

 

 

 

Høring 

Udkast til denne afgørelse har været forelagt Hurup Elværk Net A/S til 

udtalelse.  

 

Hurup Elværk Net A/S har i mail af 25. marts 2011 meddelt, at der ikke 

er bemærkninger til udkastet. 

 

 

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. 
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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: 

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. 
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Vurdering 

Hurup Elværk Net A/S anmelder, at selskabet følger Dansk Energis an-

befalinger uden afvigelse.  

 

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. 

 

Sekretariatet lægger til grund, at Hurup Elværk Net A/S anvender Dansk 

Energis tarifberegningsmetode uden afvigelser. Endvidere lægger sekre-

tariatet til grund, at Hurup Elværk Net A/S anvender Dansk Energis Net-

benyttelsesaftale, restancevejledningen, Tilslutningsaftale, Tilslutnings-

bidrag samt Gebyrer for 2011. 

 

Ovennævnte anbefalinger findes på Dansk Energis hjemmeside med føl-

gende 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 

4. (Restance – anmeldt i januar 2011: 02/36- 13, af 12.01.11)
1
 

5. Tilslutning: sag 2002/00028/001 af 08.09.2003  

6. Tilslutningsbidrag: Sag 02/0363-35 af november 2007 

7. Gebyrer: Sagsnr. 02/362, doknr. 34 af 04.11.2010 

 

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: 

Sekretariatet bemærker, at Hurup Elværk Net A/S kun har kunder på C-

niveau.  

 

De øvrige vejledninger 

Angående de øvrige vejledninger bemærker sekretariatet, at afgørelsen 

betinges af, at alle de anbefalede bestemmelser anvendes uden afvigelser. 

Sekretariatet bemærker samtidig, at eventuelle tvister vil blive afgjort i 

overensstemmelse med forvaltnings- og retspraksis. Særligt bemærker 

sekretariatet, at Dansk Energis kommentarer til de enkelte bestemmelser 

                                                 
1
 Er ikke behandlet af tilsynet endnu. 
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kan, men ikke nødvendigvis vil, blive inddraget til afklaring af en even-

tuel fortolkningstvivl. 

 

Tilslutningsbidraget 

Angående metoden for tilslutningsbidraget lægges det til grund, at sel-

skabet anvender de af Dansk Energi fastsatte standardtilslutningsbidrag, 

som fastsættes og reguleres efter den indekseringsmodel, som Energitil-

synet tog til efterretning 24. november 2008. 

 

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. 

 

§ 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. 
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§ 6.1: det skal præciseres, hvornår kunden har krav på tilbud om en beta-

lingsordning. 

 

 

Afgørelse 

Energitilsynets sekretariat godkender ovennævnte metoder for tariffer, 

gebyrer, leveringsbestemmelser inkl. restancevejledningen, tilslutnings-

bestemmelser og tilslutningspriser, idet det lægges til grund, at Dansk 

Energis anbefaling følges uden fravigelse, jf. § 1, stk. 2 i metodebe-

kendtgørelsen. 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 Hurup Elværk Net A/S senest 

om 2 år be- eller afkræfter, at metoderne fortsat anvendes, idet det be-

mærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Hurup El-

værk Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes 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 Hurup Elværk 

Net A/S´ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er an-

ledning hertil.  

 

Endelig skal Hurup Elværk Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Hurup El-

værk Net A/S´ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 

2 i metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af Hurup Elværk Net 

A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i meto-

debekendtgørelsen. 
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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 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Otto Skrubbeltrang 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 72268154 

ots@kfst.dk 
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