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Ansøgning om demonstrationsprojekt med effektbe-
grænsning i kritiske situationer 

1. DONG Energy Eldistribution (herefter DONG) har ansøgt Energitil-

synet om godkendelse til et demonstrationsprojekt vedr. aftaler om effekt-

begrænsning i kritiske situationer (delvis afbrydelighed).  

Afgørelse 

DONGs metoder til tarifering mv. i demonstrationsprojektet vedr. aftaler 

om forsøgsprojekt om effektbegrænsning, på baggrund af vedlagte sags-

fremstilling og vurdering, herunder afsnit 1.4-1.5, godkendes i henhold til 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 2, og på følgende vilkår:  

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe (antal del-

tagere)  

o At projektet løber i et begrænset tidsrum frem til 1. marts 

2014 

o At deltagelsen i projektet er frivillig for alle parter 

o At DONG offentliggør alle resultater vedr. demonstrations-

projektet 

o At DONG fortsat overholder sin samlede indtægtsramme. 

 

 

1 Sagsfremstilling 

1.1 Anmeldelse af sagen 

2. DONG anmeldte ved mail af 30. november 2012 forsøgsprojekt 

vedr. aftaler om effektbegrænsning i kritiske situationer (delvis afbrydelig-

hed). 

19. december 2012 

Sag 12/15830 

/LBA 

Deres ref. 

 

Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 
web www.energitilsynet.dk 

 

mailto:post@energitilsynet.dk
http://www.energitilsynet.dk/
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1.2 Formålet med demonstrationsprojektet  

3. Demonstrationsprojektet har til formål at give DONG erfaringer med 

at anvende effektbegrænsning som virkemiddel til at udnytte en større del af 

deres elnet og dermed spare fremtidige investeringer.  

4. DONG har i anmeldelsen oplyst, at demonstrationsprojektet helt 

specifikt skal bruges til at undersøge en række problemstillinger;  

 Dels hvordan produkter til effektbegrænsning skal designes i forhold 

til den nettekniske udfordring.  

 Dels hvordan gevinsten værdisættes og hvordan den økonomiske 

kompensation udmøntes, så der sikres retvisende incitamenter, der 

samtidig giver netselskabet den fornødne sikkerhed.  

 Dels om der er tilstrækkelig økonomi i sådanne løsninger, og hvilke 

faktorer der spiller ind i forbrugernes overvejelser omkring at indgå 

aftaler om effektbegrænsninger, samt hvad der teknisk kræves fra 

forbrugernes side. 

 Dels at afklare processen omkring selve udmøntningen af aftalen, 

dvs. selve udførelsen af effektreguleringen, hvor der høstes erfarin-

ger fra både netselskabets og forbrugernes side.  

1.3 Afgrænsningen af demonstrationsprojektet  

5. DONG har vedr. afgrænsningen af demonstrationsprojektet oplyst, 

at: 

- Forsøget med effektbegrænsning er tidsbegrænset og vil vare indtil 

1. marts 2014. 

- Antallet af deltagere er begrænset til en enkelt, gartneriet JH planter.  

- Deltagelsen i projektet er frivillig. 

- Resultaterne vil blive offentliggjort, således at det tilvejebringer så 

meget værdi for samfundet som muligt. 

- At den samlede indtægtsramme overholdes. 

1.4 Beskrivelse af projektet 

6. Projektet omhandler aftaler om nedregulering af store forbrugere 

mod en økonomisk kompensation i et virkelighedsnært setup. 

7. Aftalen tager udgangspunkt et en typisk netkritisk situation, hvor al-

ternativet til en aftale om effektregulering vil være udbygning af nettet. Be-

hovet for effektbegrænsning vurderes, og de økonomiske gevinster herved 

estimeres. På baggrund af dette samt gartneriets muligheder for effektbe-

grænsning har DONG udarbejdet en aftale om effektregulering og økono-

misk kompensation. Det grundlæggende princip i aftalen er, at den mulige 

besparelse skal deles mellem gartneriet og netselskabet, hvormed denne ty-

pe aftaler vil komme alle forbrugere til gode.  
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8. Indholdet i aftalen går på, at JH Planter skal holdes deres effekttræk 

under nogle fastsatte grænser, hvis der observeres en kritisk situation i net-

tet. Grænserne er fastsat til følgende: 

 Kl. 8-17: Maks effekttræk 1150 kW 

 Kl. 17-19: Maks effekttræk 250 kW 

9. Aftalen giver DONG ret til at begrænse JH Planters effekttræk op til 

3 gange på hverdage i perioden 1. januar til 1. marts. Én af disse gange kan 

være en sammenhængende periode på højst 11 timers varighed fra kl. 11-19. 

Begrænsningen skal kunne ske med 30 minutters varsel.  

1.5  Økonomien i relation til demonstrationsprojektet  

10. Grundlaget for økonomien i demonstrationsprojektet om effektbe-

grænsning af JH Planter, omfatter den økonomiske kompensation, som gart-

nertiet tilbydes for effektbegrænsningen. JH Planter tilbydes dels et grund-

beløb på 30.000 kr. for indgåelse af 1 års aftale. Herudover får JH Planter 

35.000 kr. pr. sammenhængende periode, hvor der kræves forbrugsbe-

grænsning af max. 11 timers varighed med ovennævnte forbrugsgrænser op 

til 2 forbrugsbegrænsninger pr. kalenderår. Ved 3. forbrugsbegrænsning får 

JH Planter 45.000 kr.  

11. Holder effektbegrænsningen sig på en enkelt gang, vil JH Planter få 

en årlig betaling på 65.000 kr. Bliver effektbegræsningerne flere, vil beta-

lingen blive større, dog maks. i alt 145.000 kr. Hvis der ikke sker nogen ef-

fektbegrænsninger, vil betalingen alene udgøre grundbeløbet på 30.000 kr.  

12. Projektet er opdelt i aftaleperioder. Første aftaleperiode er 1. januar 

– 1. marts 2013, og anden periode er 1. december 2013 – 1. marts 2014. 

13. Hele betalingen bliver realiseret som en årsbonus, der udbetales ved 

afslutningen af hver aftaleperiode, og som udløses, såfremt JH-planter har 

overholdt aftalen. Hvis JH Planter bryder aftalen, så bortfalder hele bonus-

sen. Formålet med denne fremgangsmåde er at styrke incitamenterne for 

virksomheden til at overholde aftalen, samt den fornødne sikkerhed som sik-

rer, at DONG kan udskyde sine investeringer.  

14. Kompensationen er beregnet med udgangspunkt i de sparede om-

kostninger ved at udskyde den alternative netinvestering i et år, svarende til 

renten. Derudover anvendes et princip om, at gevinsten ved de sparede inve-

steringer skal deles mellem projektdeltageren og netselskabet. Herudover 

tages der højde for, at projektdeltagerens reduktionsmuligheder er i under-

kanten af, hvad behovet forventes at være
1
. Analyserne bag kompensations-

beregningen er baseret på overordnede skøn over sparede omkostninger og 

omfang af fejlsituationer i det pågældende net. Kompensationen er designet 

således, at projektdeltageren i gennemsnitssituationen vil få udbetalt den 

                                                 
1
 JH planter har ikke noget nævneværdigt forbrug i kogespidsen, og kan derfor ikke bidrage 

til løsningen når nettet er mest belastet.  
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halvdel af besparelsen, der er afsat til kompensation fratrukket en reservati-

on til øvrig fleksibilitetskøb. Projektdeltageren kan dog ikke få udbetalt me-

re end hele den estimerede gevinst ved aftalen. 

15. Hvis JH Planter opsiger aftalen bortfalder hele betalingen for den ak-

tuelle aftaleperiode – opsiger DONG derimod aftalen udbetales grundbeløb 

for den aktuelle aftaleperiode samt betaling for allerede gennemførte effekt-

begrænsninger. 

16. DONGs omkostninger ved projektet afholdes som en del af selska-

bets almindelige driftsomkostninger og vil som nævnt maksimalt udgøre 

145.000. Omkostninger vil blive afholdt indenfor indtægtsrammerne og vil 

dermed skulle dækkes af forbrugerne gennem de almindelige tariffer. 

1.6 Deltagelse i demonstrationsprojektet vedr. aftaler om ef-
fektbegrænsning  

17. DONG har oplyst, at gartneriet forbruger store mængder el til vækst-

lys i vintermånederne, men idet planterne også har brug for perioder uden 

lys, er det muligt at skubbe elforbruget i en vis grad indenfor døgnet. Der-

udover kan planterne godt klare enkelte døgn med færre timers vækstlys end 

normalt, så længe der er tale om enkeltstående tilfælde af begrænset varig-

hed. Gartneriet kan dermed yde en vis fleksibilitet til elnettet.  

18. Deltageren i projektet, JH planter, vil få tilbudt en aftale, hvor de kan 

opnå en betaling for effektbegrænsning på op til 145.000 kr. som alene ud-

betales, hvis aftalen om effektbegrænsning overholdes, men ingenting, hvis 

aftalen ikke overholdes.   

19. DONG har derudover for projektdeltagerne (JH planer) oplyst, at: 

- Deltagelsen er frivillig. 

- Deltagerne er ikke bundet i hele projektets løbetid, men kan opsige 

aftalen med en dags varsel. 

 

20. Deltageren i projektet, JH planter, vil få tilbudt en aftale, hvor de kan 

opnå en betaling for effektbegrænsning på op til 145.000 kr. som alene ud-

betales, hvis aftalen om effektbegrænsning overholdes, men ingenting, hvis 

aftalen ikke overholdes.   

1.7 Øvrigt vedr. demonstrationsprojektet 

21. DONG oplyser, at projektets omkostninger, som dækker over den 

økonomiske kompensation til den deltagende virksomhed udgør maksimalt 

145.000 kr. årligt.  Omkostningerne afholdes over driften og fordeles til alle 

kundegrupper. Dette svarer til en stigning i betalingen for eldistributionen 

for de øvrige kunder på 0,006 pct. eller 0,0016 øre/kWh.  

22. Resultaterne af projektet vil efter projektets afslutning blive gjort of-

fentligt tilgængelige. 
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23. Da formålet med projektet er at udvikle produkter til reduktion af de 

fremtidige netinvesteringer, er forventningen, at projektet på sigt vil komme 

alle forbrugere til gode – dels i DONGs distributionsområde og dels i andre 

områder, idet alle netselskaber vil kunne anvende DONGs erfaringer som 

følge af, at resultaterne af projektet vil blive gjort offentligt tilgængelige. 

1.8  Lovgrundlag 

24. De nedenfor angivne bestemmelser indgår i Sekretariatet for Energi-

tilsynets vurdering. Vurderingen fremgår i afsnit 2 nedenfor.  

25. Bestemmelsen i elforsyningslovens § 73 fastsætter de overordnede 

regler for netselskabernes tarifering.  

26. Ved ændringen af elforsyningsloven ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, 

blev bl.a. § 73 a, stk. 2 tilføjet, jf. nedenfor. Baggrunden herfor var ønsket 

om at muliggøre tidsbegrænsede og geografisk begrænsede forsøg med bl.a. 

tidsdifferentierede tariffer. 

Elforsyningsloven 

 

§ 73 

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver 

anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning 

er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

§ 73 a, stk. 2 

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 så-

danne metoder. 

 

Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 31. marts 2011, ad § 

73 a, stk. 2: 

§ 1, nr. 04, giver Energitilsynet mulighed for at kunne godkende metoder 

til brug for forsøg med nye tariferingsprincipper og nye principper for allo-

kering af omkostninger. Dette skal ske som led i udvikling af nye tarife-

ringsmetoder, f.eks. med henblik på at fremme et intelligent elforbrug. 

Godkendelsen kan også gives i tilfælde, hvor sådanne forsøg indebærer en 

prisdifferentiering inden for de enkelte køberkategorier og dermed går ud 

over de grundlæggende principper om ikkediskrimination i § 73, stk. 1, 1. 

pkt. Det er en forudsætning for godkendelsen, at forsøgene er tidsbegræn-

sede, og at antallet af berørte forbrugere er begrænset. Energitilsynet vil 

kunne sætte vilkår for godkendelsen, herunder f.eks. om frivillighed for 

forbrugerne og om offentliggørelse af resultaterne. 

 

27. Bindingsperioder er reguleret ved lov om visse forbrugeraftaler, jf. i 

det følgende. 



 6/9 

 

 

Lov om visse forbrugeraftaler: 

 

§ 25 

Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjene-

steydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 

måneder efter aftalens indgåelse, jf. dog stk. 2 og 4. 

 

28. Energitilsynet har den 31. oktober 2011 truffet afgørelse i en lignen-

de sag om at give Dong Energy Eldistribution mulighed for forsøg med en 

varierende pris for transport af el for en række udvalgte kunder frem til ud-

gangen af 2012. Dette pilotprojekt vurderes at ligge indenfor rammerne af 

denne godkendelse, da der ligeledes er tale om et pilotprojekt, der vurderes 

efter kriterierne i elforsyningslovens § 73 a. Anmeldelsen behandles derfor 

på sekretariatsniveau. 

 

2 Vurdering 

2.1  Metode for aftaler med begrænset købergruppe i be-
grænset tidsrum 

29. Som udgangspunkt skal tarifering ske efter rimelige, objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 

køberkategorier giver anledning til, jf. § 73 i elforsyningsloven. Aftalen i 

dette projekt adskiller sig fra dette ved, at en enkelt kunde betales for at be-

grænse sit effekttræk, dvs. indirekte betaler en lavere tarif. Da ikke alle kun-

der tilbydes en sådan aftale, er der tale om diskrimination.  

30. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at DONG har redegjort 

for at demonstrationsprojektet vedrører en begrænset købergruppe, løber i et 

begrænset tidsrum, at deltagelsen er frivillig, og at resultaterne offentliggø-

res. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at DONGs demonstrationspro-

jekt overordnet set falder ind under undtagelsesbestemmelsen i § 73 a, stk. 2 

i elforsyningsloven, jf. også udvalgsbetænkningen gengivet i afsnit 1.7 

ovenfor, hvilket giver mulighed for at Energitilsynet kan godkende metoder 

for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollek-

tive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling.  

2.2  Øvrige forhold vedr. demonstrationsprojektet 

31. Det fremgår af § 73 a, stk. 2, at ”Energitilsynet kan sætte vilkår for 

godkendelsen af sådanne metoder.” I det følgende gennemgås således en 

række forhold vedr. demonstrationsprojektet, som Sekretariatet for Energi-

tilsynet tillægger afgørende vægt ved vurdering af projektet.  

32. Det drejer sig om (i) konsekvenser for tarifering på tværs af kunde-

grupper, (ii) vilkår for projektdeltagere, (iii) offentliggørelse af projektets 

resultater, og (iv) fortsat overholdelse af indtægtsrammer. 

Ad (i) Konsekvenser for tarifering på tværs af kundegrupper 
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33. Projektet medfører dels en stigning i DONGs omkostninger på op til 

145.000 kr. årligt, og dels kan projektet medføre en omfordeling mellem 

kunderne.  

34. Fastsættelsen af den samlede gevinst, som kompensationsbeløbet be-

regnes ud fra, som besparelsen ved at udskyde netinvesteringen i et år, sva-

rende til renten, synes at være markedsmæssigt fastsat. Den efterfølgende 

fastsættelse af kompensationsbeløbet, som gennemsnitligt halvdelen af ge-

vinsten ved besparelsen til udbygning af nettet, synes rimelig i lyset af, at 

der både skal være en gevinst for deltageren, men også for netselskabet, og 

dermed de øvrige kunder. Der skal efter Sekretariatet for Energitilsynet væ-

re en tilstrækkelig tilskyndelse for virksomheden til at deltage, men samtidig 

skal der være en gevinst for netselskabet (og dermed de øvrige kunder), idet 

de ellers ligeså godt kunne foretage investeringen. 

35. DONGs omkostninger til pilot-projektet på op til 145.000 kr. årligt 

omhandler betaling til JH Planter for at begrænse sit effekttræk på kritiske 

tidspunkter, som altså indirekte får en lavere tarif. Omkostningerne afholdes 

over driften og fordeles til alle kundegrupper. Meromkostningen pr. kunde 

udgør maksimalt 0,006 pct. eller 0,0016 øre/kWh, hvilket for en kunde i 

parcelhus med et gennemsnitligt forbrug på ca. 4000 kWh årligt vil betyde 

en maksimal meromkostning på 6,4 kr. årligt. Sekretariatet for Energitilsy-

net finder denne merbetaling, er af marginal betydning.  

36. Merbetalingen for de øvrige kunder skal desuden i følge Sekretaria-

tet for Energitilsynet ses i lyset af, at projektets formål er at udvikle måder, 

hvorpå fleksibiliteten i elforbruget kan øges (intelligent elforbrug), så om-

kostningerne til distributionsnettet minimeres. Herudover kan projektet lige-

ledes anses for at være et forsøg med et nyt princip for allokering af om-

kostninger. Projektet vurderes derfor på længere sigt at kunne komme alle 

elforbrugere til gode, både DONGs kunder såvel som øvrige elforbrugere, 

idet projektets resultater offentliggøres og således vil kunne bruges af hele 

branchen i det videre arbejde med fleksibelt elforbrug. 

37. Sekretariatet finder derfor den merbetaling som de øvrige kunder i 

DONG risikerer acceptabel.  

Ad (ii) Vilkår for projektdeltagere 

38. Sekretariatet lægger ved sin vurdering vægt på, at projektdeltagere 

ikke bliver stillet overfor urimelige vilkår. Her er det af afgørende betyd-

ning, at deltagelsen i DONGs demonstrationsprojekt er frivillig, at kunderne 

ikke bindes udover de almindelige forbrugerretlige regler. Hertil er det lige-

ledes af afgørende betydning, at kunderne ikke risikerer en urimelig belast-

ning ved aftalen.  

39. DONG har oplyst, at projektdeltageren selv har indvilget i at deltage. 

40. Deltageren er ikke bundet i hele projektets løbetid, men kan når som 

helst træde ud af aftalen med én dags varsel. Dette er bedre vilkår end de 

almindelige forbrugerretlige regler, der tilsiger, at man kan opsige aftalen 
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med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måne-

der efter aftalens indgåelse. 

41. Derudover har DONG som nævnt oplyst, at projektdeltageren vil 

kunne opnå en indtægt på op til 145.000 kr. årligt ved deltagelse. Da dette er 

en oplysning, der er kendt ved tidspunktet for indgåelse af aftalen, og afta-

len er frivillig, må det antages at denne mulige indtægt er attraktiv for pro-

jektdeltageren, også set i lyset af de omkostninger der vil kunne være for 

deltageren ved at deltage i projektet.  

42. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at vilkårene for pro-

jektdeltageren ikke er urimelige. 

Ad (iii) Offentliggørelse af projektets resultater 

43. Sekretariatet for Energitilsynet lægger ved sin vurdering afgørende 

vægt på, at DONG har oplyst, at resultaterne af forsøget med aftaler om ef-

fektbegrænsning offentliggøres. Det anses for væsentligt, at resultaterne i 

videst muligt omfang kan bruges i branchens fortsatte arbejde med udvik-

lingen af fleksibelt elforbrug og deraf følgende reduktion af omkostninger 

til netforstærkninger og udvidelse af nettet. En offentliggørelse af projektets 

resultater danner rammerne for, at projektet på bedst mulig vis kan komme 

samfundet som helhed til gode. 

Ad (iv) Fortsat overholdelse af indtægtsrammer 

44. Yderligere lægger Sekretariatet for Energitilsynet til grund for sin 

vurdering, at DONG uanset udfaldet af projektet, vil overholde sin indtægts-

ramme.  

Samlet vurdering 

45. Det er på baggrund af ovenstående Sekretariatet for Energitilsynets 

samlede vurdering, at den anmeldte tariferingsmetode i pilotprojektet kan 

godkendes, jf. § 73 a, stk. 2. 

46. Det vurderes således ikke som urimeligt, at projektets tarifering dels 

afviger fra DONGs øvrige tarifering og dels ikke følger princippet om at 

omkostninger skal fordeles mellem køberkategorier ud fra de omkostninger, 

de enkelte kategorier giver anledning til. 

3. Høring 

47. Udkast til afgørelse blev sendt i høring hos DONG d. 13. december 

2012. DONG er fremkommet med et par mindre justeringer, der er rettet til i 

den endelige afgørelse. 

4. Afgørelse 

48. Det afgøres, at DONGs metoder til tarifering mv. i pilotprojektet 

vedr. aftaler om effektbegrænsning, på baggrund af vedlagte sagsfremstil-
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ling og vurdering, herunder afsnit 1.4-1.5, godkendes i henhold til elforsy-

ningslovens § 73 a, stk. 2, og på følgende vilkår:  

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe (antal deltage-

re) 

 

o At projektet løber i et begrænset tidsrum frem til 1. marts 

2014. 

 
o At deltagelsen i projektet er frivillig for alle parter 

 

o At DONG offentliggør alle resultater vedr. demonstrationspro-

jektet   

 

o At DONG fortsat overholder sin samlede indtægtsramme. 

 

5. Klagevejledning   

Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyrdende 

vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  

  

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf.: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets for-

retningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Bank 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 4171 5365 

lba@energitilsynet.dk 
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