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BILAG 3  

FORBRUGERENS BETALING TIL DET KOL-
LEKTIVE NET (VANDFALDSMODELLEN) 

 
Spændingsniveau 132 kV-400 kV 

1. Nettene ejes af Energinet.  Energinet reguleres efter en cost-plus regulering, 

hvor de kan få en lille forrentning (pristalsregulering) af den kapital der blev inve-

steret i selskabet 1. januar 2005 (grundkapital). Energinet må i priserne for selska-

bets aktiviteter (fx transmission) indregne de nødvendige omkostninger ved effek-

tiv drift
1
. Ud over at opkræve en forbrugsafhængig kWh-betaling fra alle forbruge-

re kan Energinet opkræve de direkte omkostninger som en kunde giver anledning 

til som fx tilslutningsomkostninger. Forbrugeren betaler tariffer til Energinet for 

132 kV-400 KV net.  

Spændingsniveau 50 kV-60 kV 

2. Nettene ejes enten af en distributionsvirksomhed eller af flere distributionsvirk-

somheder i fællesskab. Ejere af 60 kV og 50 kV net reguleres af en såkaldt ind-

tægtsramme regulering. Alle net virksomhedens indtægter (nettarif, abonnement 

og tilslutningsbetalinger) skal opkræves indenfor den indtægtsramme som Energi-

tilsynet fastsætter. De enkelte tariffer, abonnementer og gebyrer fastsættes ud fra 

indtægtsrammen og fordeles på de enkelte indtægtsposter efter de omkostninger, 

der kan henføres til de enkelte poster. 

3. Forbrugere tilsluttet 60 kV-50 kV betaler tariffer til Energinet for 132 kV-400 

KV net samt til ejere af 60 kV til 50 kV nettet (A-tarif). Betaling for tilslutning 

betales kun på det net, hvor der faktisk sker tilslutning.  

For spændingsniveau 10 kV-20 kV 

4. Nettene ejes af en distributionsvirksomhed. Ejere af 10 kV og 20 kV net regule-

res af en indtægtsrammeregulering. Alle virksomhedens indtægter (nettarif, abon-

nement og tilslutningsbetalinger) skal opkræves indenfor den indtægtsramme som 

Energitilsynet fastsætter. De enkelte tariffer, abonnementer og gebyrer fastsættes 

ud fra indtægtsrammen og fordeles på de enkelte indtægtsposter efter de omkost-

ninger der kan henføres til de enkelte poster. 

5. Forbrugere tilsluttet 10 kV – 20 kV nettet betaler tariffer til Energinet for 132 

kV-400 KV net samt til ejere af 60 kV til 50 kV nettet (A-tarif) samt ejere af 10 

kV - 20 kV (B-tarif). Abonnement dækker typisk opkrævning hos forbrugerne og 

 
1 § 2 i Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk. 
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der betales alene abonnent, der hvor opkrævning rent faktisk gennemføres. Beta-

ling for tilslutning betales kun på det net, hvor der faktisk sker tilslutning. 

For spændingsniveau 0,4 kV 

6. Nettene ejes af en distributionsvirksomhed. Ejere af 0,4 kV net reguleres af en 

indtægtsrammeregulering. Alle virksomhedens indtægter (nettarif, abonnement og 

tilslutningsbetalinger) skal opkræves indenfor den indtægtsramme som Energitil-

synet fastsætter. De enkelte tariffer, abonnementer og gebyrer fastsættes ud fra 

indtægtsrammen og fordeles på de enkelte indtægtsposter efter de omkostninger 

der kan henføres til de enkelte poster. 

7. Forbrugere tilsluttet spændingsniveau 0,4 kV betaler tariffer til Energinet for 

132 kV-400 KV net, til ejere af 60 kV til 50 kV nettet (A-tarif), til ejere af 10 kV -

20 kV (b-tarif) samt til ejere af 0,4 kV nettet (C-tarif). Abonnement dækker typisk 

opkrævning hos forbrugerne, og der betales alene abonnent, der hvor betaling rent 

faktisk opkræves. Betaling for tilslutning betales kun på det net, hvor der faktisk 

sker tilslutning. 

 


