
 

 
 
 
 
Til netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

 
Metoder til fastsættelse af tariffer m.v. skal anmeldes til godkendelse 
inden 1. januar 2011 
 
De regionale transmissionsvirksomheders og netvirksomheders metoder 
skal anmeldes til godkendelse snarest. Såvel metoder til tariffers fastsæt-
telse som metoder for gebyrer og leveringsbetingelser skal anmeldes.  
 
Fristen er den 1. januar 2011. 
 
1. Ny bekendtgørelse 
Ingen tarif eller øvrige vilkår kan fastsættes af kollektive virksomheder 
uden metoden herfor på forhånd er godkendt af Energitilsynet. En ny be-
kendtgørelse (nr. 1085 af 20. september 2010) fastslår dette: 
 

Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og 

Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v., bekendtgørelse nr. 1085 

af 20. september 2010. 

 

Se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133427 

 
Uanset om en virksomhed allerede har anmeldt en eller flere metoder for 
tariffer, gebyrer eller leveringsbetingelser, skal virksomheden nu anmel-
de alle sine metoder inden 1. januar 2011. Anmeldelsen sker til godken-
delse. 
 
2. Hvem er omfattet 
Følgende virksomheder er omfattet: 

• netvirksomheder 
• regionale transmissionsvirksomheder og  
• Energinet.dk (nærmere herom følger i særskilt brev til Energi-

net.dk) 
 

3. Virksomhederne kan basere sig på branchevejledninger 
De regionale transmissions- og netvirksomheder kan enten fastsætte de-
res individuelle metoder, eller de kan basere sig på Dansk Energis bran-
chevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne nu anmeldes til tilsynet 
til godkendelse. 
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De regionale transmissionsvirksomheders og netvirksomheders tariffer, 
gebyrer og leveringsbetingelser er typisk fastlagt i henhold til Dansk 
Energis branchevejledninger. Fx er tarifferne baseret på Dansk Energis 
tarifberegningsmodel (kaldet ”ELFOR-modellen” eller ”vandfaldsmodel-
len” fra 2005), og leveringsbetingelserne er fastsat i overensstemmelse 
med Dansk Energis ”Leveringsbestemmelser – Net (Netbenyttelsesafta-
len)”. Dansk Energi oplyser, at disse vejledninger er offentliggjort på de-
res hjemmeside. 

 
4. Tidligere praksis for anmeldelse 
De branchevejledninger, der angår tariffer og betingelser, har været fore-
lagt Energitilsynet. Tilsynet har taget dem til efterretning, og har taget 
forbehold for at se på vejledningen igen, såfremt situationen giver anled-
ning hertil, jf. § 73 b i elforsyningsloven. Hvis Energitilsynet har tilken-
degivet, at visse elementer i branchevejledningen bør tilpasses, har 
Dansk Energi i de offentliggjorte vejledninger i praksis fulgt dette. 
 
Tidligere har virksomhederne, som deres tarifberegningsmodel og som 
deres model for leveringsbetingelser, alene anmeldt benyttelse af Dansk 
Energis tarifberegningsmodel, netbenyttelsesaftalen m.fl. til Energitilsy-
nets register. Dette er imidlertid sket uden tilsynets konkrete godkendelse 
af modellen, og ligeledes har virksomhederne som oftest anmeldt disse 
uden præcisering af: 

• hvilke af branchevejledningens oplistede metodevalg, virksom-
heden har truffet, herunder  

• hvilke af branchevejledningens ”bør”- regler, virksomheden har 
valgt at følge.  

 
Dansk Energis tarifberegningsmodel indeholder valg mellem differentie-
rede tariffer m.m. ligesom Leveringsbestemmelser - Net og andre vejled-
ninger indeholder en række ”bør” regler. Disse branchemetoder er såle-
des ikke altid entydige, hvorfor der kan opstå usikkerhed om, hvilken 
metode virksomheden anvender. 
 
5. Anmeldelse efter de nye regler i metodebekendtgørelsen 
Med den nye bekendtgørelse er det blevet præciseret, at virksomhederne 
i deres anmeldelse fortsat kan basere deres metodeanmeldelse på bran-
chevejledninger, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1085. Dette forudsætter 
imidlertid, at disse standardiserede metoder er éntydigt fastlagt i bran-
chevejledningen, eller, at det i anmeldelsen er klart, hvilken af flere mu-
ligheder virksomheden har valgt at følge. 
 
I praksis kan virksomhederne herefter anmelde tariffer samt øvrige be-
tingelser og gebyrer som beskrevet nedfor i pkt. 7-8. 
 
6. Dansk Energi er ved at revidere branchevejledninger angående 
priser og betingelser 
Særligt bemærkes at Dansk Energis gældende tarifberegningsmodel nu 
suppleres med skemaer, der kan benyttes til virksomhedernes anmeldelse 
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af deres tarifberegningsmodel. Dansk Energi har oplyst, at skemaerne 
udsendes til medlemsvirksomhederne primo december 2010, og at de og-
så vil kunne findes på Dansk Energis hjemmeside. 
 
Dansk Energi oplyser, at de øvrige vejledninger revideres hvor nødven-
digt, således at disse bliver éntydige så vidt muligt. 
 
De reviderede branchevejledninger offentliggøres i følge Dansk Energi 
løbende på deres hjemmeside. 
 
Således kan netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
med anmeldelsen senest 1. januar 2011 vælge mellem at anmelde en me-
tode baseret på en branchevejledning, herunder eventuelt med afvigelser, 
eller en metode, som virksomheden selv har udviklet.  
 
Uanset om branchevejledningen lægges til grund eller ej, skal metoden 
overholde bestemmelserne i den nye bekendtgørelses §§ 2 og 3, som 
nærmere præciserer, hvad der skal redegøres for, og hvilke betingelser, 
der som minimum skal anmeldes til metodegodkendelse. 
 
7. Tarifmetoder 
Der er følgende 2 muligheder: 

1. Anmeldelse baseret på branchevejledning og Dansk Energis an-
meldelsesskemaer: 
Anmeldelsen kan ske ved brug af Dansk Energis skemaer, der sam-
tidig indeholder redegørelsen for tarifberegningsmetoderne. Her 
angiver virksomheden, hvilke af de anbefalede metoder, virksom-
heden har valgt. Dansk Energis tarifberegningsmodel vedlægges 
som bilag (alternativt med angivelse af link).  
 
Metodevalgene skal ledsages af en redegørelse. Vejledning til den-
ne redegørelses indhold findes også ifølge Dansk Energi på anmel-
delsesskemaerne.  
 
2. Anmeldelse, der ikke eller kun til dels er baseret på branchevej-
ledningen: 
Virksomheden kan vælge at anmelde en tarifmetode, der ikke føl-
ger Dansk Energis tarifberegningsmodel. I dette tilfælde skal virk-
somheden bruge vedlagte anmeldelsesskema, som udarbejdet af 
Energitilsynet, og som virksomheden skal vedlægge et bilag med 
redegørelse for tarifberegningsmodellen. 
 
Det er således ikke relevant at benytte de anmeldelsesskemaer med 
tilhørende vejledning, som Dansk Energi udsender. 
 
Følger virksomheden enkelte dele af Dansk Energis tarifbereg-
ningsmodel, angives dette særskilt i anmeldelsesskemaet sammen 
med en redegørelse for disse dele. Redegørelsen for de valgte dele 
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kan i givet fald være den samme som i Dansk Energis vejledning til 
tarifberegningsmodellen. 
 
Anmeldelsen skal i begge tilfælde indeholde en redegørelse for 
(dvs. beskrivelse af) metoden. For at lette godkendelsesproceduren 
opfordrer Energitilsynet virksomhederne til at ledsage metodeval-
gene med en begrundelse for deres metodevalg. Dansk Energi ud-
sender eksempel på redegørelse og begrundelse sammen med an-
meldelsesskemaerne.  
 

8. Øvrige betingelser og gebyrer 
Der er følgende 3 muligheder: 
 

1. Anmeldelse baseret på branchevejledning: 
Anmeldelsen kan ske ved brug af vedlagte anmeldelsesskema, ud-
arbejdet af Energitilsynets sekretariat. Som bilag vedlægges Dansk 
Energis vejledning (alternativt med angivelse af link). Anmeldel-
sens kan kun ske på denne måde, såfremt vejledningen er entydigt 
fastlagt, dvs. at der ikke er anført valgmuligheder i vejledningen (fx 
regler, der kun ”bør” følges).  
 

Virksomheden skal oplyse om Dansk Energis branchevejledning følges 
eller ej. Såfremt vejledningen ikke følges, eller delvist fraviges, skal 
virksomheden i anmeldelsen specifikt angive de alternativt valgte leve-
ringsbetingelser, og der er herefter følgende 2 muligheder: 
 

2. Anmeldelse, der kun til dels er baseret på branchevejledningen 
Såfremt vejledningen delvist fraviges, skal virksomheden på Ener-
gitilsynets anmeldelsesskema endvidere specifikt angive, at Dansk 
Energis betingelser er valgt, og at disse til dels er fraveget. De al-
ternativt valgte leveringsbetingelser og gebyrer, beskrives kort i et 
resumé med henvisning til bestemmelserne og de samlede betingel-
ser vedlægges. 
 
Dette gælder også, hvis der i Dansk Energis vejledning er anført 
valgmuligheder (”bør-regler” og lignende). 
 
3. Anmeldelse, der ikke er baseret på branchevejledningen  
Såfremt branchevejledningen ikke følges, skal virksomheden bruge 
Energitilsynets anmeldelsesskema. Virksomheden skal vedlægge 
deres leveringsbetingelser og gebyrer og give et kort resume heraf. 
 

 

9. Anmeldelsesfristen er den 1. januar 2011  
Efter den 1. januar 2011 kan virksomhederne ikke anvende metoder eller 
betingelser, der ikke er anmeldt til Energitilsynets GODKENDELSE.  
 
Såfremt den anmeldte metode har til formål at føre til ændringer i gæl-
dende tariffer, leveringsbetingelser eller gebyrer kan ændringen først ske, 
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når tilsynet har meddelt virksomheden sin godkendelse af metoden. Be-
mærk i øvrigt i denne sammenhæng varslingsreglerne, i forbrugerbe-
kendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 380 af 25. maj 2005). Bekendtgørelsen 
er som følge af en lovændring under revision. Når ny bekendtgørelse 
træder i kraft skal netvirksomhederne også overholde krav om varsling af 
pris- og vilkårsændringer samt gebyrforhøjelser.  
 
10. Anmeldelsen sker til GODKENDELSE! 
Virksomhedernes anmeldelse til godkendelse skal ske, uanset virksom-
heden allerede har anmeldt en metode til prisers fastsættelse eller metode 
for vilkår til Energitilsynets register. Anmeldelsen efter den nye be-
kendtgørelse sker til GODKENDELSE, - ikke til register. 
 
Virksomhederne skal endvidere offentliggøre den metode, som de får 
godkendt med angivelse af dato for Energitilsynets godkendelse.  
 
11. Den videre godkendelsesproces i tilsynet 
Energitilsynet vil snarest herefter orientere om den efterfølgende proces 
for tilsynets godkendelse af de anmeldte metoder. 
 
Sekretariatet skal dog allerede nu præcisere, at Energitilsynets godken-
delse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes fastsættelse 
af eller ændring af gældende priser, betingelser og vilkår, herunder tarif-
fer, jf. § 1, stk. 2 i den nye bekendtgørelse. 
 
Således har virksomhederne ikke mulighed for efter 1. januar 2011 at 
håndhæve en tarif eller en leveringsbetingelse i øvrigt, medmindre meto-
den herfor er anmeldt til godkendelse. 
 
Afslutningsvis bemærkes, at sekretariatets årlige påmindelse om anmel-
delse til register, jf. bekendtgørelse nr. 144 af 2. marts 2006, er udsendt 
til alle netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder den 9. 
november 2010. Med dette brev er der rutinemæssigt rykket for en række 
anmeldelser, herunder for anmeldelse af metoder for 2011. Fristen, som 
anført i sekretariatets brev af 9. november 2010, gælder ikke for anmel-
delse til godkendelse efter den nye metodebekendtgørelse (1085), som 
nærværende brev angår. 
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Virksomhederne skal anmelde deres metoder til godkendelse på 
anmeldelser@ks.dk. Anmeldelserne skal ske ved brug af: 
 
1. Tariffer: 

� Energitilsynets anmeldelsesskema 1 til anmeldelse af ta-
rifberegningsmetode, eller  

� Dansk Energis anmeldelsesskema såfremt Dansk Energis 
tarifberegningsmetode benyttes. 

 
2. Betingelser og gebyrer: 

� Energitilsynets anmeldelsesskema 2 til anmeldelse af øv-
rige betingelser, herunder gebyrer. 

 
Spørgsmål om: 

• metoder for tariffer og prisfastsættelse kan rettes til Henrik 
Thomsen, 72 26 81 03 

• metoder for betingelser, vilkår og gebyrer kan rettes til Linda Aa-
berg, 72 26 81 88  

 
Spørgsmål om Dansk Energis branchevejledninger kan rettes til Michael 
Arentsen, Frederik Dalgård Andersen og Helle Birte Jensen i Dansk 
Energi, 35 300 400. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 72 26 81 88 
Laa@kfst.dk 
 
 
 
 

 


