
 

 

 

14. februar 2019 

Detail & Distribution 

18/17218 

laa 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Midlertidig forlængelse af tilkendegi-
velse om standardgebyrerne af 18. maj 2016 

 
 

RESUMÉ 

Dansk Energi har med mail af 1. oktober 2018 og under henvisning til tilsynets tilken-

degivelse om standardgebyrerne af 18. maj 2016 anmeldt sin nye branchevejledning 

om standardgebyrer. 

 

Ifølge tilsynets tilkendegivelse om standardgebyrerne af 18. maj 2016, skal branche-

vejledningen genanmeldes senest den 1. oktober 2018, baseret på et bedre data-

grundlag, hvor omkostningsundersøgelsen er mere repræsentativ, og hvor der tages 

højde for de ændringer af omkostningerne, som engrosmodellen måtte vise sig at 

medføre. 

 

De efterfølgende metodegodkendelser, som de enkelte virksomheder har anmeldt i 

overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, udløber den 30. juni 2019. 

 

Anmeldelsen er bilagt en omkostningsanalyse og er ifølge Dansk Energi baseret på 

data fra 12 netvirksomheder, svarende til samlet 86 % af alle elkunder i Danmark. Det 

fremgår ikke, om engrosmodellen har medført ændringer, og analysen rejser en række 

spørgsmål. Endvidere indgår der 5 nye gebyrer i anmeldelsen, som er ledsaget af en 

kort beskrivelse, som tillige rejser en række spørgsmål. 

 

Endvidere har Dansk Energi besvaret en række uddybende spørgsmål i mail i perio-

den 11. december 2018 til 4. januar 2019, som har afledt behov for visse undersøgel-

ser, herunder om begrebet markedsmæssighed. 

 

Det er tilsynets vurdering, at der fortsat udestår en række spørgsmål, før det kan vur-

deres, om den nye branchevejledning kan tages til efterretning. Det er derfor ikke mu-

ligt, at meddele Dansk Energi sin tilkendegivelse foreløbigt. 

 

Netvirksomhedernes gældende standardgebyrer er baseret på Dansk Energis gæl-

dende branchevejledning herom. For at netvirksomhederne fortsat kan opkræve geby-

rerne på et metodegodkendt grundlag er det tilsynets vurdering, at den gældende til-

kendegivelse om den gældende branchevejledning forlænges, indtil Dansk Energis an-

meldelse af 1. oktober 2018 er færdigvurderet. 
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TILKENDEGIVELSE 

Tilsynet tilkendegiver på denne baggrund, at netvirksomheder efter den 31. december 

2018 kan fortsætte med at opkræve metodegodkendte standardgebyrer, der måtte 

være baseret på Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 18. maj 2016, op til 6 måneder 

efter Dansk Energis anmeldte branchevejledning om standardgebyrer af 1. oktober 

2018 er færdigvurderet og kan tages til efterretning af Forsyningstilsynet. 

 

De netvirksomheder, der endnu ikke har søgt om metodegodkendelse af standardge-

byrer, og som måtte ønske at anvende standardgebyrer i overensstemmelse med den 

gældende tilkendegivelse af 18. maj 2016, henvises til snarest at ansøge tilsynet 

herom, jf. ansøgningsskemaet på tilsynets hjemmeside. 

 

Tilkendegivelsen om forlængelse gives på det vilkår, at de spørgsmål, som anmeldel-

sen rejser, afklares snarest i dialog med Dansk Energi. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Dansk Energi har med mail af 1. oktober 2018 anmeldt sin branchevejledning om nye 

og reviderede standardgebyrer, i alt 35 standardgebyrer, hvoraf 5 er nye: 

 

Kundeforhold: Nuværende stan-

dard-gebyr, ekskl. 

moms  

Anmeldt standardge-

byr, ekskl. moms  

Netselskab til kunde    

1. Betalingsaftale1  105  260  

2. Genafbrydelse ved ulovlig 

gentilslutning  

720  1240  

3. Midlertidig tilslutning, 

forsyningen sætter op, 1 

målere  

1135  1240  

4. Midlertidig tilslutning, 

forsyningen sætter op, 2 

målere  

1400  1440  

5. Midlertidig tilslutning, in-

stallatør sætter op  

435  660  

6. Nedlæggelse af målerin-

stallation, forsyning eller 

installatør nedtager  

760  770  

7. Nedtagning af måler  740  950  

8. Oprettelse af mikro VE-

anlæg  

1910  2250  

9. Oprettelse af mikro VE-

anlæg ekskl. målerinstal-

lation  

1385  1490  

10. Rykker til kunde ved for 

sen betaling1, 3  

Fastsat ved lov  Fastsat ved lov  
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11. Udbringning af måler  240  250  

12. Forgæves kørsel (kunde)  Nyt gebyr  720  

 

Netselskab til elhandler via data-

hub  

  

13. Aflæsningsbesøg  555  500  

14. Besøg med henblik på af-

brydelse (lukkebesøg)  

670  870  

15. Fjernbetjent afbrydelse  105  140  

16. Fjernbetjent genåbning  105  140  

17. Fjernbetjent genåbning 

uden for normal arbejds-

tid  

260  330  

18. Fogedforretning, udkø-

rende  

Efter regning  Efter regning  

19. Opstart af fogedforretning  790  680  

20. Serviceteknikerkørsel ved 

fogedsager  

Nyt gebyr  1010  

21. Genopsætning af nedtaget 

måler  

790  960  

22. Genåbning  625  650  

23. Genåbning uden for nor-

mal arbejdstid  

1445  1270  

24. Kontrolmåling ved opsæt-

ning af ekstra måler  

1420  1490  

25. Målerundersøgelse på ak-

krediteret værksted  

1990  2210  

26. Målerundersøgelse på ste-

det  

785  1070  

27. Nedtagning af måler  700  960  

28. Rykker for manglende 

selvaflæsning  

75  90  

29. Skønnet aflæsning  65  120  

30. Forgæves kørsel  560  720  

31. Kontrolbesøg  Nyt gebyr  830  

32. Målerudskiftning på kun-

dens foranledning  

Nyt gebyr  1340  

 

Netselskab til elhandler    

33. For sen betaling fra el-

handler1, 2  

Fastsat ved lov  Fastsat ved lov  

34. Rykker til elhandler ved 

for sen betaling 

 

Fastsat ved lov  Fastsat ved lov  

Netselskab til elinstallatør    

35. Forgæves kørsel (elinstal-

latør)  

Nyt gebyr  720  

Kilde; Dansk Energis anmeldelse af 1. oktober 2018 

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 
fritaget for moms.  
2) Fastsat ved lov. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i 
anledning af forsinket betaling som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013.  

3) Størrelsen af gebyret er fastsat i § 9 b, stk. 2, i renteloven (Bekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 

af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling). 
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De anmeldte 5 nye gebyrer er: 

 

Forgæves kørsel (opkrævet hos kunden) 

 

720 kr. ekskl. moms 

Servicetekniker kørsel ved fogedsager 1.010 kr. ekskl. moms 

 

Kontrolbesøg ved selvbestaltet afbrydelse eller nedlæg-

gelse 

830 kr. ekskl. moms 

Målerudskiftning på kundens foranledning, fx som følge af 

udskiftning til fjernaflæst summationsmåler 

 

 1.340 kr. ekskl. moms 

Forgæves kørsel opkrævet ved elinstallatør 720 kr. ekskl. moms 

 

Kilde; Dansk Energis anmeldelse af 1. oktober 2018 

 

Anmeldelsen af disse nye og reviderede standardgebyrer sker dels som følge af tilsy-

nets tilkendegivelse af 18. maj 2016, som udløb den 31. december 2018, dels som 

følge af Dansk Energis beregnede stigninger i gebyrerne, dels på grund af 5 nye geby-

rer. Endvidere er to 2 gebyrer om nedtagning af målerinstallation henholdsvis foretaget 

af forsyningen eller installatøren sammenlagt til ét gebyr i denne anmeldelse.  

 

Det følger af tilsynets tilkendegivelse af 18. maj 2016, at Dansk Energi bør foretage 

anmeldelse senest den 1. oktober 2018 af eventuelle vejledende standardgebyrer, der 

skal have virkning fra den 1. juli 2019, og at en ny anmeldelse skal basere sig på et 

bedre datagrundlag, hvor omkostningsundersøgelsen er mere repræsentativ, og hvor 

der tages højde for de ændringer af omkostningerne, som engrosmodellen måtte vise 

sig at medføre. 

 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fast-

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

ser, jf. elforsyningslovens § 73 b. Energistilsynet fører tilsyn med sådanne vejlednin-

ger, der dog ikke godkendes af tilsynet men alene tages til efterretning.  

 

Formålet med Energitilsynets tilsyn i denne sag er, at der ikke anbefales standardge-

byrer, som er i strid med elforsyningslovens bestemmelser.  

 

Dansk Energi har oplyst, at standardgebyrerne er fastlagt på baggrund af en undersø-

gelse blandt medlemmerne af Dansk Energis Netudvalg. Standardgebyrerne angår 

omkostninger, som ifølge Dansk Energi bør henføres til den enkelte kunde frem for be-

taling over tarifferne.  

 

Omkostningsundersøgelsen er gennemført af Dansk Energi i april-september 2018. 

Undersøgelsen er ifølge Dansk Energi gennemført som en stikprøveundersøgelse på 

bais af data, som er indhentet fra 12 (ud af i alt 45) netvirksomheder, som til sammen 

repræsenterer 86 % af alle elkunder i Danmark. Undersøgelsen omfatter følgende om-

kostninger: 
  

 Personaleomkostninger og Administrativt personale 

 Teknisk personale  
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 Materialeomkostninger  

 Kørselsomkostninger  

 Øvrige omkostninger  
 

På baggrund af de indsendte selskabsspecifikke data har Dansk Energi beregnet hen-

holdsvis et simpelt og vægtet gennemsnit for de indsendte omkostningsestimater, fore-

taget ud fra netselskabernes antal kunder, idet det simple og det vægtede gennemsnit 

vægtes med 50 % hver i det endelige gebyr. 

 

Dansk Energi oplyser, at gebyrsatserne for de eksisterende gebyrer vil som følge af 

undersøgelsen stige op til over 70 %. 

 

Dansk Energi oplyser, at indtægter fra gebyrer ikke påvirker netvirksomhedernes sam-

lede økonomi, da gebyrindtægterne skal afholdes inden for indtægtsrammen.  

 

Dansk Energi bemærker, at de selskabsspecifikke omkostningsdata indeholder priser, 

som eventuelt kan være fortrolige i forhold til konkurrencelovgivningen. 

 

Endelig bemærkes, at Dansk Energis vejledende standardgebyrer er taget til efterret-

ning af tilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b i henholdsvis 2005, 2011 og se-

nest i 2016.  

 

SAGENS PARTER 

 

Dansk Energi er sagens part. 

HØRING 

 

Sagen om midlertidig forlængelse af den gældende tilkendegivelse sendes ikke i hø-

ring. Det ses ikke at være nødvendig, da den gældende tilkendegivelse fra 2016 har 

været i høring.  

 

Udkast til forlængelse af den gældende tilkendegivelse har været i partshøring hos 

Danske Energi, der udtaler……..? 

RETSGRUNDLAG 

I henhold til elforsyningsloven § 1 er lovens formål bl.a. sikring af elforsyningen i over-

ensstemmelse med samfundsøkonomi, jf. lovbek. nr. 52 af 17. januar 2019 om lov om 

elforsyning: 
 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-

stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyt-

telse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fort-

sat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bære-

dygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedva-

rende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer 

og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 
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I henhold til elforsyningslovens § 6 skal netvirksomheder stille deres ydelser til rådig-

hed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vil-

kår: 
§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne 

på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 

I henhold til elforsyningslovens § 69, sker prisfastsættelse i overensstemmelse med 

indtægtsrammen: 
 

§ 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 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 indtægts-

ramme 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 Energitilsy-

net for netvirksomhedens regning kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsæt-

telse af indtægtsrammen eller elementer, som indgår heri, og til brug for vurdering af, om en re-

guleringsperiode skal forlænges. 

 
 

I følge § 73 i elforsyningsloven skal netvirksomhedernes priser ske efter rimelige, ob-

jektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkate-

gorier giver anledning til: 
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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 en-

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

nettet 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. 

 

I følge § 73 a i elforsyningsloven skal priser og betingelser forudgående metodegod-

kendes: 

 
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 

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

net. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset 

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 metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 
 

Ifølge § 73 b i elforsyningsloven skal Forsyningstilsynet føre tilsyn med branchevejled-

ninger: 
 

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

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

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

 

Ifølge § 19, stk. 1, i forvaltningsloven, skal der partshøres, jf. Lovbek. 433 af 22. april 

2014: 

 
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af be-

stemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke 

træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderin-

gerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis op-

lysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betyd-

ning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udta-

lelse. 

 

Ifølge metodebekendtgørelsens §§ 1, 2 og 4, skal tilsynet forudgående godkende me-

toden til fastsættelse af priser, og disse metoder skal overholde visse principper, og kan 

følge en branchevejledning, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010: 

 

§ 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 anven-

delse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsy-

nets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder 

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 enkelte 

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

nistrationsomkostninger 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. 

 

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

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

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

Ifølge anmeldelsesbekendtgørelsens § 2 skal såvel metoder til fastsættelse af priser 

som den ifølge metoden fastsatte pris (tarifblade, inverteringsbidrag, gebyrer m.fl.) an-

meldes, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 27. juni 2014:  

 

§ 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 

1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissions- 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 fast-

sættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedta-

gelse dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. nr. 1, jf. 

lovens § 76, stk. 1, nr. 2 

[…] 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om en forlængelse af den gældende tilkendegivelse af 18. maj 

2016 om Dansk Energis vejledning om standardgebyrer, så længe den aktuelle anmel-

delse af 1. oktober 2018 om nye og reviderede standardgebyrer er under behandling. 

Tilkendegivelsen af 18. maj 2016 blev meddelt i medfør af elforsyningslovens § 73 b 

om tilsyn med brancheorganisationers standardiserede vejledninger om vilkår og pri-

ser.  

 

Det ikke har været muligt, at meddele Dansk Energi fornyet tilkendegivelse inden den 

31. december 2018, hvor den gældende tilkendegivelse af 18. maj 2016 udløber. Da 

de efterfølgende metodegodkendelser, som de enkelte netvirksomheder har anmeldt i 

overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, udløber den 30. juni 2019,  

og da tilkendegivelsen af 18. maj 2016 ligger til grund for de enkelte netvirksomheders 

gældende metodegodkendelser i henhold til § 4 i metodebekendtgørelsen, findes det 

rimeligt midlertidigt at forlænge den gældende tilkendegivelse.  

 

Forlængelsen bør gælde midlertidigt, indtil den anmeldte branchevejledning er færdig-

vurderet.  
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Ifølge § 4 i metodebekendtgørelsen kan netvirksomheder i deres anmeldelse af en me-

tode basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejled-

ninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 spe-

cifikt redegør for eventuelle afvigelser fra standarden. De netvirksomhederne, der har 

metodeanmeldt deres standardgebyrer, har anmeldt i overensstemmelse hermed. 

 

Den gældende tilkendegivelse er meddelt i henhold til § 73 b om tilsyn med brancheor-

ganisationers standardiserede vejledninger om vilkår og priser, og gebyrmetoderne er 

her vurderet i medfør af § 73 a om metodegodkendelse af netvirksomheders priser og 

vilkår, jf. §§ 1, 3 og 4 i metodebekendtgørelsen.  

 

Vilkår skal vurderes med udgangspunkt i § 6 d i elforsyningsloven og priser skal vurde-

res med udgangspunkt i lovens § 73. Ifølge § 6 d skal kollektive elforsyningsvirksom-

heder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objek-

tive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Ifølge § 73, stk. 1 skal de kollektive elforsy-

ningsvirksomheder prisfastsætte deres ydelser efter §§ 69-71 om indtægtsrammer og 

fastsættelsen skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, 

hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 

 

Det findes på denne baggrund rimeligt, at tilsynet tilkendegiver, at netvirksomheder 

med en sådan metodegodkendelse fortsat, og indtil Dansk Energis anmeldelse af 1. 

oktober 2018 er færdigvurderet, kan opkræve metodegodkendte standardgebyrer. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § [XX] i 

lov nr. [XX] om [XX]. 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.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Navn: Linda Aaberg (SET) 

Stillingsbetegnelse: Specialkonsulent 

Tlf. +45 4171 5356 

Mail: laa@energitilsynet.dk 
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