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AFGØRELSE | GODKENDELSE AF OPRETHOLDELSE AF GEO-
GRAFISK DIFFERENTIEREDE TARIFFER 
 
 
INDLEDNING 

Netvirksomhederne Cerius A/S og Vordingborg Elnet A/S ventes at fusionere, og deres 

bevillingsområder ventes at sammenlægges. 

 

Ved mail af den 1. marts 2019 har SEAS-NVE Holding A/S ansøgt om metodegodken-

delse af geografisk differentierede tariffer og abonnementer inden for et eventuelt sam-

menlagt bevillingsområde tilhørende netvirksomhederne Cerius A/S og Vordingborg 

Elnet A/S.  

 

Den ansøgte begyndelsesdato for de geografisk differentierede tariffer er den eventu-

elle virkningsdato for fusionen som bestemt af Erhvervsstyrelsen, og den ansøgte slut-

dato er den 31. marts 2020. 

 

Det er en forudsætning for denne afgørelse om geografisk differentierede tariffer, at fu-

sionen mellem Cerius A/S og Vordingborg Elnet A/S godkendes af Erhvervsstyrelsen.  

 

AFGØRELSE 

På baggrund af de i begrundelsesafsnittet anførte grunde træffer Forsyningstilsynet af-

gørelse om, jf. § 73, stk. 1, i elforsyningsloven, samt metodebekendtgørelsens §§ 1, 2 

og 4, at imødekomme ansøgningen om geografisk differentierede tariffer og abonne-

menter i Cerius A/S’ og Vordingborg Elnet A/S’ bevillingsområder, såfremt at fusionen 

godkendes af Erhvervsstyrelsen, og per virkningsdatoen for fusionen som bestemt af 

Erhvervsstyrelsen i dennes eventuelle godkendelse og indtil udgangen af den 31. 

marts 2020. 

 

Det er en forudsætning for afgørelsen, at tarifferne i perioden med geografisk differen-

tiering beregnes ud fra de godkendte metoder, jf. afgørelserne 19/02167 af den 12. fe-

bruar 2019 (Cerius A/S) og 16/13215 af den 18. januar 2017 (Vordingborg Elnet A/S) 

og med udgangspunkt i de pågældende selskabers indtægtsrammer.  
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SAGSFREMSTILLING  

Anmodningen om at anvende differentierede tariffer er fremsendt af SEAS-NVE Hol-

ding A/S (CVR-nr. 25784413), der ejer 100% af aktierne i Cerius A/S (CVR-nr. 

28113285), der har bevilling til netvirksomhed på dele af Sjælland, Lolland og Falster. 

Som det fremgår nedenfor, pågår der en godkendelsesproces i Erhvervsstyrelsen med 

henblik på at fusionere Vordingborg Elnet A/S (CVR-nr. 27412769) ind i Cerius A/S. 

Vordingborg Elnet A/S, der har bevilling til netvirksomhed i Vordingborg, er ejet af Vor-

dingborg Energi Holding A/S (CVR-nr. 28318936). 

 

Anmodningen vedrører således den forventede situation, hvor Cerius A/S og Vording-

borg Elnet A/S og deres bevillingsområder lægges sammen.  

 

Forsyningstilsynet har godkendt Cerius A/S’ tarifmetode den 12. februar 2019 (uden 

afvigelse fra Dansk Energis anbefalede Tarifmodel 2.0) og Vordingborg Elnet A/S’ tarif-

metode den 18. januar 2017 (uden afvigelser fra Dansk Energis anbefalede Tarifmodel 

2.0). 

 

Den 1. marts 2019 har Forsyningstilsynet modtaget SEAS-NVE Holding A/S’ ansøg-

ning om metodegodkendelse af geografisk differentierede tariffer og abonnementer in-

den for bevillingsområderne tilhørende netvirksomhederne Cerius A/S og Vordingborg 

Elnet A/S, fra virkningsdatoen af fusionen til udløbet af 2019, efterfølgende forlænget 

til slutningen af 31. marts 2020 jf. nedenfor. 

 

I ansøgningen af 1. marts 2019 har SEAS-NVE Holding A/S redegjort for formålet med 

de geografisk differentierede tariffer. Uden muligheden for geografisk differentierede 

tariffer i Vordingborg Elnet A/S’ og Cerius A/S’ områder ville kunderne i Vordingborg 

Elnets område opleve at gå fra tidsdifferentierede tariffer til konstante tariffer til tidsdif-

ferentierede tariffer endnu engang, alt sammen inden for et år. Desuden ville Cerius 

A/S ikke kunne overholde de krævede varslingsperioder.  

 

SEAS-NVE Holding A/S har i samme ansøgning ansøgt Forsyningstilsynet om sam-

menlægning af Cerius A/S’ og Vordingborg Elnet A/S’ indtægtsrammer med effekt fra 

den dato, bevillingen overdrages direkte og fusionen anses for at have fået virkning.  

 

Den 8. marts 2019 har Energistyrelsen godkendt en indirekte bevillingsoverdragelse 

fra Vordingborg Energi Holding A/S til SEAS-NVE Holding A/S. 

 

Den 5. april 2019 har Energistyrelsen godkendt en direkte bevillingsoverdragelse fra 

Vordingborg Elnet A/S til Cerius A/S, med effekt fra det øjeblik, fusionen får virkning, 

som bestemt af Erhvervsstyrelsen.  

 

Den 27. maj 2019 har SEAS-NVE Holding A/S oplyst følgende forventninger til tariffer 

og abonnementer: 
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TABEL 1 | FORVENTEDE TARIFFER OG ABONNEMENTER 

 

C-kunde (4.000 kWh)   Vordingborg Elnet, ind-

til 31/3/2020 

Cerius, indtil 

31/3/2020 

Forventet, fra 

1/4/2020 

Nettarif, flad/gns. (øre/kWh) 11,49 20,49 20,49 

Nettarif, lavlast (øre/kWh) 90% 9,34 N.A. 17,11 

Nettarif, spidslast (øre/kWh) (10%) 30,70 N.A. 50,69 

Netabonnement (kr./år) 418,00 684,00 684,00 

Årlig betaling ved 4.000 kWh 878,00 1.504,00 1.504,00 

Kilde: SEAS-NVE Holding A/S 

Note: “N.A.” angiver, at netvirksomheden ikke har en sådan tarif. 

 

SEAS-NVE Holding A/S har den 10. juli 2019 fremsendt en justering til deres anmod-

ning, således at sluttidspunktet ændres fra 31. december 2019 til 31. marts 2020. 

 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 12. juli 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos SEAS-NVE 

Holding A/S med høringsfrist senest den 6. august 2019.  

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen inden høringsfristen. 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Ifølge det oplyste kan der ske en fusion af netvirksomhederne Cerius A/S og Vording-

borg Elnet A/S, hvis dette godkendes af Erhvervsstyrelsen. 

 

SEAS-NVE Holding A/S ansøger om at opretholde geografisk differentierede tariffer og 

abonnementer fra virkningsdatoen af fusionen, hvis fusionen godkendes, og til 31. 

marts 2020, med det formål at kunderne i Vordingborg Elnet A/S’ område ikke oplever 

unødige prisændringer. 

 

Der er alene ansøgt om geografisk differentiering af tarifferne i tilfælde af at fusionen 

godkendes, og ikke i øvrigt om ændret tariferingsmetode.  

 

Tariferingsmetoder, der er i overensstemmelse med en metode, der entydigt følger en 

branchevejledning, der er taget til efterretning af Forsyningstilsynet, kan sammen med 

de af tilsynet eventuelt fremsatte bemærkninger lægges til grund for en ansøgning om 

metodegodkendelse, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 

 

Det følger af de to netvirksomheders godkendte tariferingsmetoder, at de begge tarife-

rer i overensstemmelse med Tarifmodel 2.0, som taget til efterretning af Forsyningstil-

synet den 12. februar 2019 og den 18. januar 2017, jf. § 73 a i elforsyningsloven samt 

§ 4 i metodebekendtgørelsen.  
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Det følger af elforsyningslovens § 73 om principper for prisfastsættelse, at prisdifferen-

tiering på baggrund af en geografisk afgrænsning kan tillades i særlige tilfælde. 

 

Sådanne særlige tilfælde kan ifølge lovbemærkningerne være sammenlægning af to 

geografisk adskilte forsyningsområder, og kan være tilladt i en overgangsperiode, hvis 

prisforskellen er markant mellem de to områder.  

 

SEAS-NVE Holding A/S ansøger om geografisk differentiering mellem de fusionerede 

områder per virkningsdatoen for fusionen og indtil 31. marts 2020, dvs. for op til et år 

og tre måneder. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes der markante prisfor-

skelle mellem de to områder. 

 

På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at betingelserne for at opretholde geo-

grafisk prisdifferentiering, jf. § 73 i elforsyningsloven, er opfyldt. Det er dog en forud-

sætning, at fusionen godkendes af Erhvervsstyrelsen.  

 

Forsyningstilsynet understreger, at der ikke herved er truffet afgørelse om selve tarif-

størrelsen.  

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Hvis fusionen af netvirksomhederne godkendes af Erhvervsstyrelsen, vil Cerius A/S 

være den fortsættende netvirksomhed, og denne skal fra den 1. april 2020 beregne ta-

rifferne og abonnementerne i det sammenlagte bevillingsområde ud fra det nuværende 

Cerius A/S’ nugældende tarifmetode og ud fra en med Vordingborg Elnet A/S sam-

menlagt indtægtsramme.  

 

I perioden indtil den eventuelle fusion får virkning skal tarifferne fastsættes efter de to 

eksisterende indtægtsrammer og godkendte metoder som normalt. 

 

I perioden fra fusionen får virkning til 31. december 2019 vil Vordingborg Elnet A/S 

have en foreløbig indtægtsramme, som kan danne basis for fastsættelse af tarifferne 

for kunderne i Vordingborg Elnet A/S’ bevillingsområde ved at anvende Tarifmodel 2.0. 

Det samme gør sig gældende for Cerius A/S. Det forventes, at Vordingborg Elnet A/S i 

perioden fra 1. januar 2020 til 31. marts 2020 ikke eksisterer som selvstændigt sel-

skab, og at der ikke er udmeldt en indtægtsramme for Vordingborg Elnet A/S i denne 

periode. Forsyningstilsynet lægger til grund, at de differentierede tariffer fastsættes 

med udgangspunkt i en teknisk beregning, der skal afspejle en situation, hvor ind-

tægtsrammen for Vordingborg Elnet A/S er fastholdt på et niveau, der svarer til den se-

nest udmeldte indtægtsramme for Vordingborg.  

 

Eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som netvirksomheden måtte fastsætte, 

skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4, i 

metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke an-

meldes til godkendelse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage anmeldte metoder op til 

fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 
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Endvidere skal Cerius A/S være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offent-

liggøres af netvirksomheden med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i 

metodebekendtgørelsen. 

 

Endeligt skal de beregnede tariffer anmeldes til Energitilsynets register, jf. § 2, nr. 2, i 

anmeldelsesbekendtgørelsen, og jf. anmeldelsesskema på Forsyningstilsynets hjem-

meside. 

 

Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-

vendelse af tariffer og abonnementer, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Forsy-

ningstilsynet minder derfor om, at ansøgninger om metodegodkendelse bør indsendes 

i god tid før de ansøgte metoders ikrafttræden. Dette er både af hensyn til Forsynings-

tilsynets sagsbehandling og af hensyn til regler om varsling af forbrugerne ved prisæn-

dringer.  

 
 
KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klage 

skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse 

er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Navn: Christian Giødesen Lund 

Stillingsbetegnelse: Fuldmægtig 

Tlf. +45 41715367 

Mail: cglu@forsyningstilsynet.dk 

  

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/
http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/
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BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 

Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende retsregler: 

 

Elforsyningslovens § 69, om prisfastsættelse i overensstemmelse med indtægtsram-

men, jf. lovbekendtgørelse nr. 114/2018: 

 

§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægts-
ramme, som Energitilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning af 
netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrent-
ning 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 
indtægtsramme 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 be-
løbsmæssige 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 mid-
lertidige 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 
manglende 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 

elementer, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 
1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægts-
ramme dækker, herunder indtægter og omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivi-
tet, 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 
beregning 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 energispareind-
sats. 
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 

afvikling af differencer mellem en netvirksomheds indtægtsramme og indtægter og i forhold til 
dækning af netvirksomhedens omkostninger til energispareforpligtelser. 

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

 

Elforsyningslovens § 73 om principperne for prisfastsættelse samt lovbemærkninger 

om geografisk differentiering, jf. L 452/2003 samt betænkning til L 162, pkt. nr. 8, som 

afgivet af Det Energi politiske Udvalg den 14. maj 2003: 
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§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-
71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de 
enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af 
elnettet og til forsyningssikkerhed 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. 

 

Lovbemærkningerne til ”ved i særlige tilfælde”, jf. § 73, stk. 1: 

[…] 

Efter vedtagelse af ændringsforslaget vil det ved sammenlægning af 2 geografisk adskilte for-
syningsområder dog være tilladt i en overgangsperiode at opretholde forskellige priser, hvis pris-
forskellen er markant mellem de 2 områder. Der vil endvidere kunne være behov for at prisdiffe-
rentiere på baggrund af de forskellige prisområder, som etableres inden for Elbørs/Nord Pool-
området. Sådanne prisdifferentieringer vil for fremtiden som led i strukturændringer kunne blive 
aktuelle i situationer, hvor et selskab har forsyningspligt til flere områder beliggende i hver deres 
prisområde, f.eks. vestdanmark og østdanmark. 

 

Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af priser og betingelser: 

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes 
af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Ener-
gitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begræn-
set tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan 
sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de meto-
der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 

Elforsyningslovens § 73 b om tilsyn med branchevejledninger: 

 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fast-

sættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energi-

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

 

Metodebekendtgørelsens §§ 1, 2 og 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010 om, at tilsynet forudgående skal godkende metoden til fastsættelse af priser, at 

metoder skal overholde visse principper, og at metoden kan følge en branchevejled-

ning: 

 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de 
metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-
under tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes an-
vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for til-
synets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, her-
under ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 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 en-
kelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af 
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denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkatego-
rier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transfor-
merstationer. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allo-
kering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis 
administrationsomkostninger 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 køberkategori-
ers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling. 

 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere 

sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet 

virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra stan-

darden. 

 

Anmeldelsesbekendtgørelsens § 2 om anmeldelse af såvel metoder til fastsættelse af 

priser som den ifølge metoden fastsatte pris (tarifblade, inverteringsbidrag, gebyrer 

m.fl.), jf. Bekendtgørelse nr. 823/2014: 

 

§ 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 
1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissi-
ons- og distributionsnet, herunder tariffer, med henblik på Energitilsynets godkendelse af 
metoderne, jf. bek. nr. 1085 af 20. september 2010, jf. lovens § 76, stk. 1, nr.1 
2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget 
for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse 
eller vedtagelse dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i 
kraft, jf. nr. 1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 

[…] 

 

Energitilsynet har taget Dansk Energis seneste tarifberegningsmodel (tarifberegnings-

model 2.0) til efterretning ved tilkendegivelse af 23. juni 2015: 

 
[…]  
Tilkendegivelse  
- 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 an-
går 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 op-
nåede erfaringer og eventuelle ændringer i modellen beskrives.  

- Den anmeldte standardrådighedsbetaling for egenproducenter på 65 kr. pr. år vurderes at være for-
enelig med kravene i elforsyningslovens § 73, og tages derfor til efterretning i medfør af elforsyningslo-
vens § 73 b.  

- Ved ovenstående tilkendegivelse om standardrådighedsbetaling forudsættes det, at Dansk Energi se-
nest 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 beløbs-
størrelse.  

- 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.  
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9. Energitilsynet bemærker, at i det tilfælde, at Dansk Energi ikke overholder de nævnte forudsætnin-
ger i ovennævnte tilkendegivelse vedr. genanmeldelser i forhold til hhv. rådighedsbetaling og tarife-
ringsmodel, vil tilkendegivelserne bortfalde. Dette betyder også, at metodegodkendelser for de enkelte 
selskaber med udgangspunkt i Dansk Energis model bortfalder.  
10. Energitilsynet hæfter sig i øvrigt ved Dansk Energi tilkendegivelse om, at de arbejder frem mod en 
tariferingsmodel, der tariferer ud fra det maksimalt målte effekttræk, og ikke det gennemsnitlige årlige 
effekttræk som det er tilfældet nu. Energitilsynet opfordrer til at en sådan model til tarifering på sigt ud-
arbejdes i samarbejde med branchens parter.  
11. Energitilsynet bemærker endvidere, at modellen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen bereg-
ning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de almindelige 
regler herom, jf. elforsyningslovens § 73 a.  
12. Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at anvendelse af tariferingsmodellen ikke indebærer en 
godkendelse af det enkelte netselskabs tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en konkret kla-
gesag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet vurdering efter elforsyningslo-
vens bestemmelser.  

[…] 

 

Energitilsynet har senest taget Dansk Energis beregning af standardrådighedsbetalin-

gen (tarifberegningsmodel 2.0) til efterretning ved tilkendegivelse af 21. juni 2017: 

 
[…]  
9. Energitilsynet tilkendegav på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering følgende:  
- Tarifmodel 2.0´s beregning standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små egenproducenter uden 
produktionsmåler er fortsat forenelig med kravene i el-forsyningslovens § 73, og modellen tages derfor 
til efterretning i medfør af el-forsyningslovens § 73 b.  

- Dansk Energis anbefaling om at overlade spørgsmålet om lavere målings-grænser til Energinet.dk 
tages til efterretning.  

[…] 

 

Ekstrakt af Cerius A/S’ metodeafgørelse af den 12. februar 2019: 

 
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder Cerius A/S, at metoden for fastsættelsen af 
tariffer følger metoden i Dansk Energis branchevejledning, tarifmodel 2,0, som senest er taget til efter-
retning af Tilsynet den 9. oktober 2018.  
[…]  
På den baggrund godkender Forsyningstilsynet Cerius A/S metode for fastsættelse af tariffer, jf. § 1, 
stk. 1 og § 4, i metodebekendtgørelsen, og i overensstemmelse med Tilsynets tilkendegivelser om Ta-
rifmodel 2.0.  
Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarif-
ferne, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.  
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Cerius A/S måtte fastsætte, skal 
godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4, i metodebekendtgørel-
sen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse.  
Sekretariatet bemærker desuden, at Forsyningstilsynet til en hver tid kan tage Cerius A/S anmeldte 
metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.  

Endelig skal Cerius A/S være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af Cerius 

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

[…] 
Cerius A/S angiver i sin ansøgning, at den anmeldte tarifberegningsmetode for fastsættelse af tariffer 
følger branchemodel 2.0 uden afvigelser.  
Tilsynet har senest ved tilkendegivelse af den 9. oktober 2018 taget Dansk Energis tarifmodel 2.0 til 
efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.  
Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser 
og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Forsyningstilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metode-
bekendtgørelsen.  
Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan basere deres metode-
anmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede meto-
der er entydigt fastlagt i branchevejledningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden 
specifikt redegør for eventuelle afvigelser fra standarden.  
For bestemmelserne henvises til retsbilaget i bilag 1.  
Da Cerius A/S ansøger om godkendelse af en metode for fastsættelse af tariffer, der følger branche-
model 2.0 uden afvigelser, kan den ansøgte metode således godkendes i overensstemmelse med Til-
synets tilkendegivelser om Tarifmodel 2.0. Der henvises til retsbilaget i bilag 1.  
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Cerius A/S skal være opmærksom på, at virksomheden efterfølgende til Forsyningstilsynet skal an-

melde til register (Anmeldelse af tarifblad, priser, betingelser for ydelser og lignende) jf. anmeldelses-

bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2, i anmeldelsesbekendtgørelsen, nr. 823 af 27/06/2014. 

 

Ekstrakt af Vordingborg Elnet A/S’ metodeafgørelse af den 18. januar 2017: 

 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Vordingborg Elnet A/S’s (herefter Vordingborg Elnet) an-
meldelse af metode for fastsættelse af tariffer jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. 
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder Vordingborg Elnet, at metoden for fastsæt-
telsen af tariffer følger metoden i Dansk Energis branchevej- ledning, tarifmodel 2,0, som er taget til ef-
terretning af Energitilsynet d. 23. juni 2015. 
[…] 
På den baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet Vordingborg Elnets metode for fastsæt-
telse af tariffer, jf. § 1, stk. 1 og § 4, i metodebekendtgørelsen. 
Som det fremgår af Energitilsynets efterretning skal Dansk Energi senest d. 1. april 2018 følge op på 
og genanmelde tarifmodellen til Energitilsynet. Således skal Vordingborg Elnet genanmelde sin metode 
for fastsættelse af tariffer, så snart Energitilsynet har vurderet den af Dansk Energis genanmeldte mo-
del. 
Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, 
jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Vordingborg Elnet måtte fastsætte, 
skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4, i metodebekendtgørel-
sen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 
Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Vordingborg Elnets anmeldte meto-
der op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 
Endelig skal Vordingborg Elnet være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af 
Vordingborg Elnet med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 
§ 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 
[…] 
Vordingborg Elnet angiver i sin ansøgning, at den anmeldte tarifberegningsmetode for fastsættelse af 
tariffer følger branchemodel 2.0 uden afvigelser. 
Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 23.juni 2015 taget Dansk Energis tarif-model 2.0 til efterretning 
i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser 

og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metodebe-

kendtgørelsen. 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan basere deres metode-

anmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede meto-

der er entydigt fastlagt i branchevejledningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden 

specifikt redegør for eventuelle afvigelser fra standarden. 

Da Vordingborg Elnet ansøger om godkendelse af en metode for fastsættelse af tariffer, der følger 

branchemodel 2.0 uden afvigelser, kan den ansøgte metode således godkendes. 

 


