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RETSBILAG | FORSYNINGSTILSYNET [X. MÅNED ÅR] 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL GEN-

ANMELDELSE AF TARIFMODEL 2.0 OG ANMELDELSE AF TO 

NYE OMKOSTNINGSKATEGORIER 

  
1. Indledningsvist bemærkes, at omkostningerne til tidsdifferentiering, debitortab, IT-

sikkerhed og til myndighedsbehandling er hjemlede som indregningsberettigede om-

kostninger, jf.: 

1. Elforsyningslovens §§ 73 og 69 om debitortab  

2. Elforsyningslovens §§ 73 og 69 om tidsdifferentiering  

3. Bekendtgørelse nr. 425/2018 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 

og  

4. Elforsyningslovens § 51 a om betaling for myndighedsbehandling, samt ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 3. 

 

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

de betragtninger og vurderinger, som fremgår af tilkendegivelsen. Gennemgangen 

er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at 

love og bekendtgørelser citeres før eventuel praksis.  

 

 
ELFORSYNINGSLOVEN, LOVBEKENDTGØRELSE 1009/2018: 

3. § 51 a om betaling for myndighedsbehandling:   
§ 51 a. Bevillingshavere skal betale omkostningerne til myndighedsbehandling forbundet med 

bevilling efter § 10, stk. 1, og § 19, stk. 1, og til myndighedsbehandling forbundet med tilladelse til 

overdragelse af bevilling efter § 53. 

Stk. 2. Virksomheder, som meddeles tilladelse efter § 11, stk. 1, § 12 a, stk. 1, § 21, stk. 1, §§ 22 

a og 22 b eller § 23, stk. 1, skal betale omkostningerne til myndighedsbehandling forbundet med 

tilladelse nævnt i § 11, stk. 1, § 12 a, stk. 1, § 21, stk. 1, §§ 22 a og 22 b eller § 23, stk. 1, til virk-

somhederne. 

Stk. 3. Virksomheder med elproduktionsbevilling efter § 10, stk. 1, og virksomheder, som medde-

les tilladelse efter § 11, stk. 1, § 12 a, stk. 1, § 21, stk. 1, §§ 22 a og 22 b eller § 23, stk. 1, skal 

betale omkostningerne til tilsyn med overholdelse af vilkår i bevilling udstedt til virksomhederne 

efter § 10, stk. 1, og tilladelse efter § 11, stk. 1, § 12 a, stk. 1, § 21, stk. 1, §§ 22 a og 22 b eller § 

23, stk. 1, udstedt til virksomhederne. 

Stk. 4. Netvirksomheder skal betale omkostningerne til energi-, forsynings- og klimaministerens 

opgaver forbundet med netvirksomhedernes opgaver vedrørende energibesparelser, jf. § 22, stk. 

1, nr. 5. 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling og op-

krævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk. 1-4. 

 

4. § 69 om fastsættelse af tariffer i overensstemmelse med indtægtsrammen: 
§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægts-

ramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning 
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af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og for-

rentning af den investerede kapital. 

Stk. 2. En netvirksomheds indtægtsramme udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et 

kalenderår kan oppebære ved indtægter fra drift af sin bevillingspligtige aktivitet. Den årlige ind-

tægtsramme fastsættes med udgangspunkt i en 5-årig reguleringsperiode, jf. dog stk. 7. 

Stk. 3. En netvirksomheds indtægtsramme fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og 

en forrentningsramme, som indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5, og en række beløbs-

mæssige justeringer efter stk. 4, som ligeledes indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5. 

Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige justeringer uden 

for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 

1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bindende midlerti-

dige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt. 

2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, jf. § 22, stk. 1, nr. 

5. 

3) Justeringer til dækning af en netvirksomheds tab som følge af en elhandelsvirksomheds mang-

lende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammen og de ele-

menter, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 

1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsram-

me dækker, herunder indtægter og omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som 

regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder. 

2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen. 

3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder fastsættelse af aktivbaser og be-

regning og fastsættelse af forrentningssatser. 

4) Beregning af driftsmæssige afskrivninger. 

5) Fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder ved benchmarking. 

6) Mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf. 

7) Indregning af bindende midlertidige prisnedsættelser. 

8) Indregning af omkostninger til nettab. 

9) Indregning af indtægter og omkostninger knyttet til netvirksomhedernes energispareindsats. 

10) Indregning af tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er 

faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere regler om opgørelse og afvik-

ling af differencer mellem en netvirksomheds indtægtsramme og indtægter og i forhold til dæk-

ning af netvirksomhedens omkostninger til energispareforpligtelser. 

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at den 5-årige regule-

ringsperiode, jf. stk. 2, 2. pkt., kan forlænges for den enkelte netvirksomhed med henblik på at 

opnå væsentlige og varige effektiviseringer. 

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Forsynings-

tilsynet for netvirksomhedens regning kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fast-

sættelse af indtægtsrammen eller elementer, som indgår heri, og til brug for vurdering af, om en 

reguleringsperiode skal forlænges. 

 

5. § 73 om betingelser for prisfastsættelse: 
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 

skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-

kelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af el-

nettet og til elforsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

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

elnettet. 

 

6. § 73 a om metodegodkendelse af prisfastsættelse: 
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-

tilsynet. 

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et be-

grænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstil-

synet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 
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7. § 73 b om tilsyn med branchens vejledninger: 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsæt-

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

tilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN, BEKENDTGØRESEL 
NR. 969/2018: 

8. § 26, stk. 3, om omkostninger til IT-beredskab: 
Stk. 3. Følgende opgaver, jf. stk. 1 og 2, giver anledning til justering af en netvirksomheds om-

kostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret: 

1) Udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer 

i fjernaflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler 

fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning. 

2) Tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og kli-

maministeren i medfør af lov om elforsyning. 

3) Betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om elforsyning og regler 

fastsat i medfør heraf. 

4) Omkostninger ved overdragelse og varetagelse af måleransvar for elforbrugere og elproducen-

ter direkte tilsluttet transmissionsnettet i medfør af lov om elforsyning. 

METODEBEKENDTGØRELSENS, BEKENDTGØRELSE NR. 
1085/2010 

9. § 2 om principper for køberkategorier og fordelingsnøgler:  
§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse 

skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte 

køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne 

fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis 

de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstatio-

ner. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til alloke-

ring af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis ad-

ministrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger 

der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, 

fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder 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, herunder timebetaling. 

 

BEKENDTGØRELSEN OM MYNDIGHEDSBEHANDLING, BE-
KENDTGØRELSE NR. 1714/2017: 

10. § 5 om betaling for tilsynets udgifter ved myndighedsbehandlingen 
§ 4. Netvirksomheder skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 10 fastsatte gebyr til 

dækning af Energitilsynets omkostninger til: 

1) Beregning og fastsættelse af indtægtsramme for den enkelte netvirksomhed efter bekendtgø-

relse om indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse om forrentningssats for netvirk-

somheders fremadrettede aktivbase, bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elek-

tricitet i slutforbruget med senere ændringer, og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og natur-

gassektorerne med senere ændringer, jf. § 69 i lov om elforsyning. 

2) Benchmarking af den enkelte netvirksomheds økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen 

efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

3) Behandling og godkendelse af den enkelte netvirksomheds metoder til beregning og fastsæt-

telse af priser og betingelser for adgang til distributionsnet, jf. § 73 a, i lov om elforsyning. 
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4) Behandling af den enkelte netvirksomheds anmeldelse efter § 76, stk. 1 og 2, i lov om elforsy-

ning. 

 

§ 5. Netvirksomheder skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets om-

kostninger til: 

1) Intern overvågning af netvirksomheder efter bekendtgørelse om program for intern overvåg-

ning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, jf. § 

20 a i lov om elforsyning. 

2) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 77 i lov om elforsyning. 

3) Oprettelse af et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser, tekniske krav 

og standarder samt oplysninger om de kollektive elforsyningsvirksomheders ejerandele i elpro-

duktionsvirksomheder m.v. og offentliggørelse af et repræsentativt udsnit af tariffer, betingelser, 

tekniske krav og standarder mindst 1 gang årligt, jf. § 82, stk. 2, i lov om elforsyning. 

4) Analysearbejde efter § 82, stk. 4, i lov om elforsyning. 

5) Klagesagsbehandling over kollektive elforsyningsvirksomheder vedrørende virksomhedernes 

oplysningspligt, jf. § 84, stk. 10, jf. stk. 5-7, i lov om elforsyning, og vedrørende virksomhedernes 

tavshedspligt og behandling af 3. parts oplysninger i forbindelse med køb og salg af elektricitet, jf. 

§ 84 a, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om elforsyning. 

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. GWh elektricitet, der transporteres 

gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark: 90,63 kr. pr. GWh. 

 

RETSPRAKSIS 

11. Tilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2015 om Tarifmodel 2.0, jf. pkt. 8-9: 

 
TILKENDEGIVELSE 

8. Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse 

følgende: 

En korrekt anvendelse af den nye tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er 

forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til 

efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsættes 

det dog, at Dansk Energi i relation til debitortab senest 2 år fra 

engrosmodellens og dermed den nye tariferingsmodels forventede opstart, 

dvs. den 1. april 2018, følger op på og genanmelder til Energitilsynet for så 

vidt angår karakteristika for de konkursramte elleverandører, med henblik på 

en fremadrettet vurdering af, om tariferingsmetoden fortsat er i overensstemmelse 

med elforsyningslovens § 73. 

Ved ovenstående tilkendegivelse om den nye tariferingsmodel forudsættes det 

endvidere, at Dansk Energi senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den 

nye tariferingsmodels forventede opstart, dvs. den 1. april 2018, genanmelder 

den simplificerede model for tidsdifferentiering af tarifferne, hvor de opnåede 

erfaringer og eventuelle ændringer i modellen beskrives. 

Den anmeldte standardrådighedsbetaling for egenproducenter på 65 kr. pr. år 

vurderes at være forenelig med kravene i elforsyningslovens § 73, og tages 

derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

Ved ovenstående tilkendegivelse om standardrådighedsbetaling forudsættes 

det, at Dansk Energi senest 2 år fra tilkendegivelsesdatoen genvurderer den 

samtidighedsfaktor på 10 pct., der er anvendt ved fastsættelsen af beløbsstørrelsen 

på 65 kr. pr. år, med henblik på en eventuel justering denne beløbsstørrelse. 

Ved tilkendegivelsen om standardrådighedsbetalingen forudsættes det endvidere, 

at Dansk Energi senest 2 år, fra tilkendegivelsesdatoen udarbejder og 

anmelder en branchevejledning med lavere grænser for, hvornår der skal ske 

måling af produktionen på små VE-egenproducentanlæg. 

 
9. Energitilsynet bemærker, at i det tilfælde, at Dansk Energi ikke overholder de 

nævnte forudsætninger i ovennævnte tilkendegivelse vedr. genanmeldelser i forhold 

til hhv. rådighedsbetaling og tariferingsmodel, vil tilkendegivelserne bortfalde. 

Dette betyder også, at metodegodkendelser for de enkelte selskaber med udgangspunkt 

i Dansk Energis model bortfalder 

 


