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TILKENDEGIVELSE | FORSYNINGSTILSYNET  

Genanmeldelse af Tarifmodel 2.0 og 
anmeldelse af to nye omkostningskatego-
rier 

 
 

INDLEDNING 

1. Dansk Energi har den 26. marts 2018 gen-anmeldt de gældende principper for op-

gørelsen af tariferingsgrundlaget og for allokeringen af omkostningerne til debitortab 

og til tidsdifferentiering i den gældende Tarifmodel 2.0. 

2. Det fremgår af tilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2015, at der senest den 1. april 

2018 skal følges op på metoden for:  

 debitortab 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 

 tidsdifferentiering af tarifferne for så vidt angår den simplificerede model, hvor 

de opnåede erfaringer og eventuelle ændringer i modellen beskrives. 

 

3. Dansk Energi anmelder samtidigt, som følge af nye omkostninger til IT-sikkerhed og 

til myndighedsbehandling, principper for allokering af omkostningerne til disse to om-

kostningsposter. 

TILKENDEGIVELSE 

4. På baggrund af sagsfremstillingen og grunde anført i begrundelsesafsnittet tilken-

degiver Forsyningstilsynet, at en korrekt anvendelse af den gen-anmeldte tariferings-

model for debitortab og for tidsdifferentiering og en korrekt anvendelse af den anmeld-

te tariferingsmodel for omkostninger til IT-sikkerhed og myndighedsbehandling vil føre 

til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73. Modellen tages 

derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b, idet tilsynet har lagt vægt 

på, at: 

 

 Dansk Energi ikke har kunnet opsamle tilstrækkelige erfaringer om karakteri-

stika for de konkursramte elleverandører, og derfor ikke ser en anden og mere 

egnet tariferingsmetode for debitortab. 

 Dansk Energi ikke har kunnet indsamle tilstrækkelige erfaringer til at kunne fo-

reslå eventuelle ændringer i modellen for tidsdifferentiering af tarifferne, og 

bemærker særligt, at sagen kan genoptages, hvis en i øjnefaldende uhen-

sigtsmæssig virkning af modellen skulle vise sig 

 Dansk Energis oplysning om, at netvirksomheders øgede omkostninger til IT-

sikkerhed er uafhængige af elforbrugets størrelse 
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 Dansk Energis oplysning om, at netvirksomheders øgede omkostninger til 
myndighedsbehandling er uafhængige af elforbrugets størrelse og på, at beta-
lingen for tilsynets timeforbrug er mængdeuafhængigt. 

 

SAGSFREMSTILLING 

5. Dansk Energi har den 26. marts 2018 gen-anmeldt de gældende principper for op-

gørelse af tariferingsgrundlaget og for allokering af omkostningerne til debitortab og til 

tidsdifferentiering i den gældende Tarifmodel 2.0, og har samtidig anmeldt principper 

for allokering af de nye omkostninger til IT-sikkerhed og til myndighedsbehandling, se 

bilag 2.  

 

6. Forsyningstilsynet godkender ikke branchens standardiserede vejledninger om fast-

sættelse af tariffer, men Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede 

vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.  

 

7. Forsyningstilsynet godkender hver enkelt netvirksomheds metode til tarifering. Net-

virksomheder kan i deres metodeanmeldelse basere sig på standardiserede metoder, 

der er entydigt fastlagt i branchevejledninger, hvis den er taget til efterretning af tilsy-

net, som fx Dansk Energis Tarifmodel 2.0, og eventuelt på visse vilkår. Hvis netvirk-

somhederne vælger at fravige den standardiserede vejleding helt eller delvist, skal 

virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt redegøre for de eventuelle 

afvigelser fra standarden, som de alternativt måtte vælge. 

 

8. Spørgsmålet om hvilke omkostninger, der kan medregnes i tariffen, fastsættes i 

forbindelse med fastsættelsen af netvirksomhedernes indtægtsrammer. Tarifmodellen 

fastsætter med udgangspunkt heri tariferingsgrundlaget samt metoden til allokering af 

omkostningerne. 

 

9. Med anmeldelsen af tarifmetoden gen-anmelder Dansk Energi tariferingsgrundlaget 

samt metoden til allokering af omkostningerne til 1) debitortab og 2) tidsdifferentiering, 

som faststat i Tarifmodel 2.0. Samtidig anmelder Dansk Energi principper for allokering 

af omkostninger som følge af nye krav til 3) IT-sikkerhed og til 4) myndighedsbehand-

ling. Dansk Energi har oplyst med mail af 16. juli 2018, se bilag 3, at tariferingsgrund-

laget for omkostningerne for IT-sikkerhed og myndighedsbehandling følger den gæl-

dende metode. 

 

10. Tariferingsgrundlaget og principperne for allokering af omkostninger på kundeka-

tegorier i Tarifmodel 2.0 er beskrevet i Dansk Energis notat af 18. november 2014 (maj 

2015 version), som bilagt tilsynets tilkendegivelse om Tarifmodel 2.0 af 23. juni 2015. 

Herfra kan kort resumeres følgende i pkt.11-15: 
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11. I Tarifmodel 2.0 opereres der med følgende 9 hovedkategorier af omkostninger
1
: 

1. Drift og vedligeholdelse af elnettet 
2. Omkostninger vedrørende målere 
3. Omkostninger til kundecenter 
4. Generel administration 
5. Energispareindsats 
6. Nettab 
7. Øvrige omkostninger 
8. Afskrivninger 

9. Forrentning 
 

12. Tariferingsgrundlaget opgøres med udgangspunkt i netvirksomhedernes budgette-

rede indtægtsramme, som reduceres med andre indtægter (som ikke er tariffer og 

abonnement, fx tilslutningsbidrag) og korrigeres for
2
 

 Differencer fra tidligere år, 

 Udgifter til energispareaktiviteter (som kan opkræves ud over indtægtsram-
men) 

 Midlertidige tarifnedsættelser (herunder evt. udlodning til andelshavere via 
nettariffen) 

 Evt. andre korrektioner til indtægtsrammen 
 

13. Forrentningen beregnes som forskellen mellem tariferingsgrundlaget og summen 

af omkostningskategorierne
3
 

 

14. Ifølge modellen allokeres omkostningerne på kundekategorier, alt efter hvilket 

spændingsniveau kunden er tilsluttet på og ud fra følgende principper
4
: 

 Direkte fordeling 

 Fordeling ud fra antal kWh 

 Fordeling ud fra antal målere 

 Fordeling ud fra en måler-driftsnøgle 
(Nøglen afspejler niveauet af omkostninger til den løbende drift for de 
forskellige målertyper) 

 Fordeling ud fra en måler-datanøgle 
(Nøglen afspejler niveauet af omkostninger til indhentning og valide-
ring af måledata for de forskellige målertyper) 

 Fordeling ud fra en måler-afskrivningsnøgle 
(Nøglen afspejler anskaffelsessummen og levetiden for de forskellige 
målertyper) 

 Fordeling ud fra den regulatoriske bogførte værdi af netaktiver 
 

15. Tarifmodel 2.0 opererer med følgende kundekategorisering, se figur 1: 

 

 

 
1
 S. 12 øverst i principnotatet 

2
 S. 8 i principnotatet 

3
 S. 12 øverst i principnotatet 

4
 S. 12 nederst i principnotatet 
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FIGUR 1 | Tarifmodel 2.0’s Kundekategorisering: 

 
 

50 kV 

A-høj: tilsluttet nettet på 50 kV niveau 

 

A-lav: tilsluttet nettet direkte i en 50/10 kV transformerstation på 10 kV 

niveau  

10 kV B-høj: tilsluttet nettet på 10 kV niveau 

 

B-lav: tilsluttet nettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV 

niveau 

0,4 kV C-kunder: tilsluttet nettet på 0,4 kV niveau 

Kilde: Dansk Energis principnotat af 18. november 2014 (maj 2015 version) 

 

 
Et overordnet princip er ifølge Dansk Energi, at  

”omkostningskategorier, der kan siges at være forbrugsafhængigt og dermed variabelt, skal ind-

regnes i tariffen. Omvendt skal de omkostningskategorier, der kan siges at være drevet af eksi-

stensen af selve kundeforholdet og dermed uafhængigt af forbrugets størrelse, indregnes i abon-

nementet.” 

 
Videre står, at 

 ”Dansk Energi har valgt et standard-setup i tarifberegningsmodellen. Dansk Energis standard-

setup er fastlagt ud fra en vurdering af a) om arten af omkostningerne i den enkelte omkostnings-

kategori er forbrugsafhængigt og dermed skal indregnes i tariffen eller b) om omkostningerne er 

uafhængige af forbrugets størrelse og dermed skal indregnes i abonnementet.” 

 

1. Debitortab 

16. Dansk Energi oplyser, at den gen-anmeldte metode for tarifstigning ved debitortab, 

følger den gældende Tarifmodel 2.0, dvs. modellens principper for tarifering af virk-

somheders ”tilladte forrentning”, som opkræves via tariffen (kWh-tarif). 

 

17. Dansk Energi har ikke kunnet opsamle tilstrækkelige erfaringer om karakteristika 

for de konkursramte elleverandører, og vurderer fortsat, at den gældende model er 

den mest enkle og gennemskuelige. 

 

18. Dansk Energi bemærker, at der siden indførelsen af tarifmodel 2.0 har været én 

konkurs (El-handelsvirksomheden MyPower gik konkurs i foråret 2017). Baseret på 

forespørgsler til netvirksomheder vurderer Dansk Energi, at netvirksomheders tab i 

2017 på konkurser var omkring 2,1 mio. kr. Det svarer til ca. 0,03 procent af netvirk-

somhedernes tariferingsgrundlag. Dette illustrerer ifølge Dansk Energi, at de økonomi-

ske konsekvenser af MyPowers konkurs er meget beskedne for de enkelte slutkunder 

(Mindre end 1 kr. plus moms for en typisk husholdningskunde). Derfor giver denne 

konkurs ikke i sig selv anledning til yderligere analyser. 

 
19. Danske Energi oplyser, at tariferingsgrundlaget følger de gældende principper for 
regulatorisk forrentning, der beregnes som forskellen mellem tariferingsgrundlaget og 
summen af omkostningskategorierne. 

 

20. De fordelingsmæssige konsekvenser kan ifølge Dansk Energi illustreres ved et 

tænkt eksempel, hvor debitortabet svarer til 10 procent af tariferingsgrundlaget. Dansk 

Energi vurderer, at C-kunders tarif skal stige ca. 13 procent, når debitortabet tariferes 

på samme måde som tilladt forrentning. Hvis debitortabet blev tariferet via en procent-

vis forhøjelse af alle tariffer, ville C-kunders tarif stige lidt mindre (ca. 12 procent), sva-
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rende til at A- og B-kunder betaler marginalt mere ved en procentvisforøgelse af tariffer 

end ved at tarifere debitortab på samme måde som regulatorisk forrentning. 

 

21.Dansk Energi tilføjer, at alternativet med procentuel forhøjelse af alle tariffer ikke er 

hensigtsmæssig, fordi det forudsætter, at netvirksomhederne beregner uden for tarif-

modellens regneark, hvilket vurderes mere tidkrævende og uigennemskueligt. Da det 

stort set har samme fordelingsmæssige konsekvenser, som den gældende metode 

(regulatorisk forrentning), anbefales dette alternativ imidlertid ikke.  

 

2. Tidsdifferentiering  

22. Dansk Energi oplyser, at den gen-anmeldte metode for tidsdifferentiering følger 

den gældende Tarifmodel 2.0, dvs. indebærer, at tidsdifferentiering foretages med 

udgangspunkt i belastningen i elnettet, se også bilag 2 til anmeldelsen. 

 

23. Dansk Energi har ikke kunnet indsamle tilstrækkelige erfaringer til at kunne foreslå 

eventuelle ændringer i modellen. Dansk Energi oplyste i anmeldelsen i 2014, at  

formålet med den anmeldte metode til tidsdifferentiering var, at virksomhederne skulle 

have mulighed for at afprøve tidsdifferentiering og samle erfaring. Modellen var/ er 

derfor en forsimplet model snarere end en teoretisk korrekt model for flytning af forbru-

get, men hvor prissignalerne alligevel understøtter en udjævning af forbruget. Se også 

pkt 40 – 50 i tilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2015. 

 

24. Dansk Energi oplyser videre om beregningen af omkostningerne, ”at de tidsdiffe-

rentierede beregnes som omkostningerne henført til de enkelte lastperioder divi-

deret med den andel af de samlede kWh, der er henført til den enkelte lastperio-

de”.  

 

25. Danske Energi oplyser om allokeringen på kundekategorier, at ”der i forbindel-

se med beregningen af de tidsdifferentierede tariffer tages højde for (vandfalds-

tankegang), at forbrug i perioder med spidslast også skal være med til at betale for 

den del af omkostningerne, der er henført til lavlast og højlast, og tilsvarende skal 

perioder med højlast også være med til at betale for den del af omkostningerne, 

der er henført til lavlast.” 

 

26. Ifølge Dansk Energis oplysninger har 3 netvirksomheder (Radius, KONSTANT og 

Vordingborg Elnet, som tilsammen forsyner ca. 36 procent af alle elforbrugere i Dan-

mark) p.t. tidsdifferentierede tariffer. Dansk Energi bemærker videre, at ”skabelonkun-

der i de 3 netvirksomheder afregnes reelt efter en ikke-tidsdifferentieret tarif, indtil dis-

se kunder har timeaflæste målere og er overgået til ”fleksafregning”. Alle danske el-

kunder skal ved udgangen af 2020 have installeret en time-aflæst måler. 

 

27. Om erfaringerne oplyser Dansk Energi, at branchen ”ved indgangen af 2018 fortsat 

er i en meget tidlig fase for indførelse af tidsdifferentierede tariffer, og det vil dermed 

være præmaturt at justere tidsdifferentieringen, før mere data og flere erfaringer er til 

rådighed. Dansk Energi forventer, at flere netvirksomheder i de kommende år vil indfø-

re tidsdifferentierede tariffer. Ligeledes vil de selskaber, der allerede har indført tidsdif-

ferentierede tariffer, kunne opsamle data og erfaringer over de kommende år. Dansk 

Energi følger udviklingen, men vil tidligst om nogle år kunne indsamle tilstrækkelige 

data og øvrige erfaringer fra netvirksomheder om slutkunders prisfleksible adfærd som 
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følge af tidsdifferentierede tariffer til at kunne vurdere, om der er grundlag for at justere 

den nuværende model.” 

 

28. Der er ifølge Dansk Energi 3 former for afregning:  

1. Skabelonafregning af husholdninger uden timeaflæst måler 

2. Fleksafregning af kunder under 100.000 kWh p.a. 

3. Timeafregning af kunder over 100.000 kWh p.a. 

 
29. Reglerne for fleksafregning står i Energinets markedsforskrifter (datahub). Energi-
net anvender begrebet ”fleksafregning” i sine forskrifter for timeaflæste kunder med et 
årsforbrug under 100.000 kWh, mens begrebet ”timeafregning” anvendes for kunder 
med timeaflæste målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh. Fleksafregning vil 
typisk ifølge Energinet blive anvendt på små private forbrugere, der som altovervejen-
de hovedregel hidtil er blevet afregnet som skabelonkunder.  
 
30. Netvirksomhederne skal i medfør af Energinets markedsforskrifter løbende sørge 
for indfasning af fleksafregning og er forpligtede til at opsætte fjernaflæste elmålere 
med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020. Fra dette tids-
punkt skal alle forbrugere med et årsforbrug under 100.000 kWh være overgået fra 
skabelonafregning til flexafregning. Se nærmere herom i tilsynets metodegodkendelse 
af Energinets markedsforskrifter (datahub) den 23. februar 2016. 

 

3. IT-sikkerhed 
31. Om den anmeldte metode for allokering af omkostningerne ved IT-sikkerhed oply-
ser Dansk Energi: 
 

”Det fremgår af bekendtgørelse nr. 515 af 23/5/2017 om IT-beredskab for el- og naturgassekto-

rerne, at netselskaber pålægges nye omkostninger. Omkostningerne kan efter ansøgning til For-

syningstilsynet indgå i netselskabernes omkostningsramme jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 26, stk. 3 (bekendtgørelse nr. 1594 af 18/12/2017).  

 

I henhold til Metodebekendtgørelsens § 2 (bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010) anmeldes, at 

alle kunder i samtlige køberkategorier (forbrugere (A-, B- og C-kunder), egenproducenter (A-, B- 

og C-kunder) og alle producenter) betaler samme andel af de nævnte omkostninger til IT-

sikkerhed. Omkostninger til IT-sikkerhed indgår som en del af netselskabers generelle admini-

strationsomkostninger og opkræves via køberkategoriens abonnement. Fordelingsnøglen er antal 

af forbrugs- og produktionsmålere.  

 

I henhold til elforsyningslovens § 73 b anmelder Dansk Energi, at de særlige omkostninger til IT-

sikkerhed, jf. ovenstående, tariferes via netselskabets abonnement. Der lægges således vægt på, 

at netselskabers øgede omkostninger til IT-sikkerhed er uafhængige af elforbrugets størrelse.” 

 

32. Dansk Energi oplyser, at anmeldelsen af tarifmodellen ikke omfatter nogen æn-

dring i opgørelse af tariferingsgrundlaget, og at omkostningstypen henføres til 

kategorien ”generel administration”, kategori 4. Se mail korrespondance af 10. juli 

16. juli 2018, i bilag 3. 

 

4. Betaling for myndighedsbehandling 

33. Om den anmeldte metode for allokering af omkostningerne til betaling af myndig-

hedsbehandling oplyser Dansk Energi: 

 
”Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1714 af 26/12/2017 om betaling for myndighedsbehandling ef-

ter lov om elforsyning, at netselskaber pålægges nye omkostninger. Omkostningerne kan efter 
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ansøgning til Forsyningstilsynet indgå i netselskabernes omkostningsramme jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 26, stk. 3 (bekendtgørelse nr. 1594 af 18/12/2017).  

 

I henhold til Metodebekendtgørelsens § 2 (bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010) anmeldes, at 

alle kunder i samtlige køberkategorier (forbrugere (A-, B- og C-kunder), egenproducenter (A-, B- 

og C-kunder) og alle producenter) betaler samme andel af de nævnte omkostninger til myndig-

hedsbehandling. Omkostninger til myndighedsbehandling indgår som en del af netselskabers ge-

nerelle administrationsomkostninger og opkræves via køberkategoriens abonnement. Forde-

lingsnøglen er antal af forbrugs- og produktionsmålere.   

 

I henhold til elforsyningslovens § 73 b anmelder Dansk Energi, at de særlige omkostninger til 

myndighedsbehandling, jf. ovenstående, tariferes via netselskabets abonnement. Der lægges så-

ledes vægt på, at netselskabers øgede omkostninger til myndighedsbehandling er uafhængige af 

elforbrugets størrelse.” 

 

36. Dansk Energi oplyser, at anmeldelsen af tarifmodellen ikke omfatter nogen æn-

dring i opgørelse af tariferingsgrundlaget, og at omkostningstypen henføres til 

kategorien ”generel administration”, kategori 4. Se mail korrespondance af 10. juli 

16. juli 2018, i bilag 3. 

 

HØRING 

37. Udkast til tilkendegivelse har den 14. september 2018 været sendt  høring hos 

Dansk Energi, Dansk Industri, Danske Energiforbrugere (inkl. solcelleejere), For-

brugerrådet, FSE, De frie Energiselskaber, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Solcel-

leforeningen, TEKNIQ (Installations-branchen), BL Danmarks Almene boliger, VE-

Byg, VedvarendeEnergi, Danske Regioner, Energistyrelsen og Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Ankenævnet på Energiområdet. 

 

38. Dansk Energi, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Dansk Industri har sva-

ret. 

39. Dansk Energi tager med tilfredshed udkastet til efterretning, og Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger. 

40. Dansk Industri noterer sig, at der ikke sker ændringer i tariferingen af omkostninger 

til debitortab og tidsdifferentiering, som følge at, at det ikke har været muligt at indsam-

le tilstrækkelig erfaring. Dansk Industri noterer sig endvidere at nye omkostninger til IT-

sikkerhed og til myndighedsbetjening tariferes efter de hidtil gældende principper, og 

således opkræves via abonnementet, da omkostningerne hertil ikke er forbrugsaf-

hængige. Dansk Industri har derfor ingen bemærkninger til den konkrete anmeldelse 

og Forsyningstilsynets tilkendegivelse herom.  Dansk Industri noterer sig imidlertid, at 

Forsyningstilsynet vurderer, at modellen for tidsdifferentiering kan genoptages, hvis en 

iøjnefaldende uhensigtsmæssig virkning af modellen skulle vise sig. Dansk Industri 

forventer, at høringsparterne igen vil blive hørt, hvis modellen på et tidspunkt genopta-

ges. 

BEGRUNDELSE  

41. For hjemmelsgrundlag og retspraksis, se bilag 1 med retsgrundlag. 

42. Spørgsmålet om hvilke omkostninger, der kan medregnes i tariffen, afklares i for-

bindelse med fastsættelsen af netvirksomhedernes indtægtsrammer. 

mailto:ens@ens.dk
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43. Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne til tidsdifferentiering, debitortab, 

IT-sikkerhed og til myndighedsbehandling er hjemlede som indregningsberettigede 

omkostninger, 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. 

 

44. Om allokeringen mellem kundekategorierne og om tariferingsgrundlaget bemærker 

Forsyningstilsynet: 

 

Ad 1. Debitortab 

45. Dansk Energi vurderer fortsat, at den gældende allokeringsmodel er den mest 

enkle og gennemskuelige metode. Foreningen finder ikke at have tilstrækkeligt erfa-

ringsgrundlag til nærmere at vurdere karakteristika for de konkursramte elleverandø-

rer, med henblik på en vurdering af, om tariferingsmetoden fortsat er i overensstem-

melse med elforsyningslovens § 73 

 

46. Dansk Energi ser alene ét alternativ til den gældende model, ”tilladte forrentning”, 

dvs. en model med en procentuel forhøjelse af alle tariffer. Dansk Energi foreslår imid-

lertid ikke denne model, dels fordi det forudsætter netvirksomhedens beregning uden 

for tarifmodellens regneark, og således vurderes mere tidkrævende og uigennemskue-

ligt, dels fordi modellen stort set har samme fordelingsmæssige konsekvenser som 

den gældende metode (tilladt forrentning). 

 

47. Forsyningstilsynet tager til efterretning, at Dansk Energi gen-anmelder den gæl-

dende metode for allokering af omkostningerne for debitortab og vurderer, at en kor-

rekt anvendelse af det anmeldte vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i 

elforsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til efterretning i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b. 

 

45.Tilsynet har herved lagt vægt på oplysningen om, at foreningen ikke har kunnet 

opsamle tilstrækkelige erfaringer om karakteristika for de konkursramte elleverandører, 

og ikke ser en anden mere egnet metode til allokering af omkostningerne til debitortab. 

 

Ad 2. Tidsdifferentiering 

46. Dansk Energi oplyser, at de ikke har kunnet indsamle tilstrækkelige erfaringer til at 

kunne foreslå eventuelle ændringer i modellen for tidsdifferentierede tariffer, hvorfor 

den gældende model gen-anmeldes. 
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47. Forsyningstilsynet tager til efterretning, at Dansk Energi gen-anmelder den gæl-

dende metode for opgørelse af omkostningerne og for allokering heraf på kundekate-

gorier og vurderer, at en korrekt anvendelse af den gen-anmeldte metode vil føre til 

tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73, og modellen tages 

derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

48. Tilsynet har herved lagt vægt på oplysningen om, at foreningen ikke har kunnet 

indsamle tilstrækkelige erfaringer til at kunne foreslå eventuelle ændringer i modellen. 

49. Særligt bemærkes, at sagen kan genoptages, hvis en i øjnefaldende uhensigts-

mæssig virkning af modellen skulle vise sig. 

 

Ad 3. IT -sikkerhed 

49. Dansk Energi anmelder en tariferingsmetode, hvorefter den gældende metodes 

tariferingsgrundlag benyttes, og hvorefter omkostningerne til IT-sikkerhed allokeres via 

netvirksomhedens abonnement.  

50. Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at en korrekt anvendelse af den 

anmeldte metode vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens 

§ 73, og modellen tages derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

51. Tilsynet har herved lagt på Dansk Energis oplysning om, at netvirksomheders 

øgede omkostninger til IT-sikkerhed er uafhængige af elforbrugets størrelse. 

 

Ad 4. Betaling for myndighedsbehandling 

52. Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheder skal betale for tilsynets udgifter 

ved myndighedsbehandlingen ud fra timeforbruget, jf. § 5 i bekendtgørelsen om myn-

dighedsbehandling, bek. nr. 1714/2017. 

 

53. Da gebyrbetalingen for tilsynets timeforbrug således er mængdeuafhængigt (mod-

sat gebyrbetalingen i iht § 6), forekommer det rimeligt, at dette timeforbrug bæres lige-

ligt mellem kundekategorierne. 

 

54. Dansk Energi anmelder en tariferingsmetode, hvorefter den gældende metodes 

tariferingsgrundlag benyttes, og hvorefter omkostningerne til myndighedsbehandling 

allokeres via netvirksomhedens abonnement.  

 

55. Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at en korrekt anvendelse af den 

anmeldte metode vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens 

§ 73, og modellen tages derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 
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56. Tilsynet har herved lagt på Dansk Energis oplysning om, at netvirksomheders 

øgede omkostninger til myndighedsbehandling er uafhængige af elforbrugets størrel-

se. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Linda Aaberg  

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5356 

laa@forsyningstilsynet.dk 


