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ensretning af abonnementsbetaling 
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RESUMÉ 

Sagen vedrører Dansk Energis anmeldelse af en standardiseret vejledning (branchevej-

ledning) af den 1. oktober 2018 om ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og 

B-lavkunder, jf. elforsyningslovens § 73 b. Energibranchens organisationer kan udar-

bejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser mv. for net-

virksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører i medfør af elforsyningslovens § 73 b 

tilsyn med sådanne branchevejledninger for at sikre, at en korrekt anvendelse af vejled-

ningerne vil føre til tariffer og betingelser mv, der er i overensstemmelse med elforsy-

ningslovens regler om prisfastsættelse for netvirksomhedernes ydelser. 

 

Den anmeldte standardiserede vejledning ændrer Tarifmodel 2.0, der er en standardi-

seret vejledning fra Dansk Energi om tarifering om netvirksomhedernes bevillingspligtige 

ydelser. Energitilsynet har i 2015 taget Tarifmodel 2.0 til efterretning i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b. Tarifmodel 2.0 indeholder to former for abonnementsbetaling for 

henholdsvis C-kunder og B-lavkunder, henholdsvis skabelonkundeabonnement og time-

afregningsabonnement.  

 

Med den anmeldte standardiserede vejledning ensrettes abonnementsbetalingen for 

henholdsvis C-kunder og B-lavkunder, hvorefter det kun vil være muligt at have et en-

hedsabonnement for disse to kundekategorier. Skabelonkundeabonnementet og time-

kundeabonnementet afskaffes dermed helt og erstattes af det anmeldte enhedsabonne-

ment. Tarifmodel 2.0 indeholder i dag ikke en abonnementstype, som specifikt omfatter 

flexafregnede kunder, men alene timeafregnede kunder.  

 

Den anmeldte standardiserede vejledning er udarbejdet som følge af, at skabelonkunder 

i medfør af ændringer i lovgivningen inden udgangen af 2020 skal overgå til flexafreg-

ning. Det er Dansk Energis opfattelse, at et ensartet abonnement (enhedsabonnement) 

for både C-kunder og B-lavkunder vil sikre, at elkunder, som er overgået til flexafregning 

før andre elkunder, ikke kommer til at betale en uforholdsmæssig stor del af en række 

nye omkostninger til hjemtagning og validering af timedata for disse kunder (herefter 

implementeringsomkostninger).  

 

Den anmeldte standardiserede vejledning følger i øvrigt uændret alle principper fra Ta-

rifmodel 2.0 om tarifering af netvirksomheders ydelser og vil fortsætte med samme op-

deling for så vidt angår sondringen mellem C-kunder og B-lavkunder.  
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Dansk Energis standardiserede branchevejledning forventes at blive anvendt af de fle-

ste netvirksomheder og vil efterfølgende indgå i de metodeanmeldelser for tarifering, der 

anmeldes til Forsyningstilsynet med henblik på godkendelse.  

Forsyningstilsynet tager Dansk Energis anmeldte metode til efterretning under henvis-

ning til, at alle henholdsvis C-kunder og B-lavkunder senest ved udgangen af 2020 skal 

være konverteret til flexafregning samt det forhold, at elkundernes overgang til flexafreg-

ning er sket gradvist. Elkundernes gradvise overgang til flexafregning har efter den nu-

værende Tarifmodel 2.0 betydet, at implementeringsomkostningerne kun kan fordele sig 

på de elkunder, som overgår til flexafregning før andre skabelonkunder. Forsyningstil-

synet finder det foreneligt med kravene i elforsyningsloven § 73, stk. 1, om rimelig, ob-

jektiv og ikke-diskriminerende prisfastsættelse, at skabelonkunder, som senest ved ud-

gangen af 2020 overgår til flexafregning, er med til at dække implementeringsomkost-

ningerne, som netvirksomhederne har i forbindelse med indførelsen af de nødvendige 

målesystemer.  

 

TILKENDEGIVELSE 

Forsyningstilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

følgende:  

 

En korrekt anvendelse af den anmeldte standardiserede vejledning af den 1. oktober 

2018 angående ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder vil føre 

til en abonnementsbetaling for de pågældende kundekategorier, der er i overensstem-

melse med elforsyningslovens regler om prisfastsættelse for netvirksomheders ydelser. 

Den anmeldte standardiserede vejledning tages på denne baggrund til efterretning i 

medfør af elforsyningslovens § 73 b.1  

 
Forsyningstilsynet oplyser vejledende, at tilkendegivelsen ikke erstatter den enkelte net-

virksomheds egen beregning af tarifferne og abonnementer, der således fortsat skal 

anmeldes og metodegodkendes af Forsyningstilsynet efter de almindelige regler herom, 

jf. elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, og § 73 a. Endvidere vil Forsyningstilsynet i 

forbindelse med en konkret klagesag eller på egen hånd kunne tage ovennævnte tilken-

degivelse om branchevejledningen og en netvirksomheds fastsættelse af tariffer eller 

abonnementer op til fornyet vurdering. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Dansk Energi har den 1. oktober 2018 i medfør af elforsyningslovens § 73 b til Forsy-

ningstilsynet anmeldt en standardiserede vejledning (branchevejledning), der ændrer 

Tarifmodel 2.0, der blev taget til efterretning af Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) i 

maj 2015.  Dansk Energi har endvidere på baggrund af spørgsmål fra Forsyningstilsynet 

den 17. juni 2019 fremsendt supplerende beskrivelse til branchevejledningen. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 119 af den 6. februar 2020 af lov om elforsyning (herefter benævnt elforsy-

ningsloven). 
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Dansk Energis anmeldelse sker som følge af nye reglerne i lovgivningen om, at alle 

skabelonkunder for så vidt angår både C-kunder og B-lavkunder inden udgangen af 

2020 skal være overgået til flexafregnede kunder.  

 

Ved skabelonafregning aflæses forbruget en gang om året og fordeles ud på årets ti-

mer ved en skabelon, hvorimod der ved flexafregning foretages en aflæsning og afreg-

ningsvalidering af elkundens forbrug på timebasis. Dette indebærer, at netvirksomhe-

derne løbende skal elektronisk hjemtage og validere timeværdier med henblik på at 

kunne anvende timeværdierne i den prismæssige afregning. 

 

I den nuværende Tarifmodel 2.0 kan netvirksomheder vælge imellem et skabelonkun-

deabonnement eller et timekundeabonnement. Med anmeldelsen ønsker Dansk Energi 

dette ændret, således at muligheden for at vælge mellem de to abonnementstyper (ska-

belon- og timeabonnement) i Tarifmodel 2.0 ophæves. I stedet ensrettes abonnements-

typen for de to pågældende kundekategorier, hvorefter det fremadrettet kun vil være 

muligt at have et enhedsabonnement for både C-kunder og B-lavkunder. Et enheds-

abonnement adskiller sig efter det af Dansk Energi oplyste ikke væsentligt fra det nu-

værende timekundeabonnement. Det forventes således, at et enhedsabonnement umid-

delbart vil give anledning til samme omfang af omkostninger som et timeabonnement.  

 

Med Dansk Energis anmeldelse træder enhedsabonnementet derfor i kraft på et tids-

punkt, hvor der stadig er skabelonkunder tilbage på det danske elmarked. Dansk 

Energi har i den forbindelse oplyst, at der i februar 2020 cirka er 0,5 mio. skabelon-

abonnementskunder tilbage. 

 

Formålet med at ensrette abonnementsbetalingen for både C-kunder og B-lavkunder 

er ifølge Dansk Energi at fordele implementeringsomkostningerne mere forholdsmæs-

sigt på alle elkunder, herunder elkunder, som endnu ikke er konverteret fra skabelon-

kunde til flexkunde. På denne måde vil skabelonkunder, der under alle omstændighe-

der inden udgangen af 2020 skal overgå til flexafregning, også være med til at betale 

en rimelig del af netvirksomhedens implementeringsomkostninger, som netvirksomhe-

den har i forbindelse med indførsel af de nødvendige målesystemer mv. Dermed vil 

ensretningen af abonnementstyperne for C-kunder og B-lavkunder til et enhedsabon-

nement sikre, at elkunder, som allerede er overgået til flexafregning, ikke kommer til at 

betale en uforholdsmæssig stor del af implementeringsomkostningerne frem til udgan-

gen af 2020.  

 

HØRING 

Et udkast til nærværende tilkendegivelse er den 3. marts 2020 sendt i høring hos Dansk 

Energi samt udvalgte interessenter med frist svar for høringssvar senest den 17. marts 

2020. Derudover er udkastet også været i offentlig høring på Forsyningstilsynets hjem-

meside.  

 

Forbrugerrådet Tænk har den 24. marts 2020 afgivet høringssvar. I høringssvaret anfø-

res Forbrugerrådet Tænk, at det af beskrivelsen af den anmeldte abonnementsbetaling 

burde fremgå hvilke nye omkostninger, der ligger til grund for det anmeldte abonnement, 

og som medfører den forhøjede abonnementsbetaling. 
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Dansk Energi har den 27. marts 2020 afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår det, 

at betegnelsen ”flex-afregningsabonnement”, som Forsyningstilsynet har anvendt i hø-

ringsudkastet, er upræcis efter Dansk Energis opfattelse og i stedet burde afløses af 

enten ”enhedsabonnement” eller ”flex/time-abonnement”.  

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund tilrettet tilkendegivelsen og anvender begrebet 

”enhedsabonnement” for det anmeldte abonnement. 

 

RETSGRUNDLAG 

Elforsyningsloven2:  

 

Netvirksomhedernes priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-diskrimine-

rende kriterier, og at Energibranchens organisationer kan lave standardiserede vejled-

ninger om fastsættelse af tariffer, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 1, der er sålydende:  

 

§ 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 elforsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er 

kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

Netvirksomhederne skal udarbejde metoder til fastsættelse af deres priser. Disse meto-

der skal netvirksomhederne anmelde til Forsyningstilsynet, der skal godkende meto-

derne, inden metoderne kan anvendes. Dette fremgår af elforsyningsloven § 73 a, stk. 

1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, der er sålydende:  

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

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

tilsynet. 

 

§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde 

1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til 

transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a.  

 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger. En stan-

dardiseret vejledning er Dansk Energis anbefaling til retningslinjer på et givent område. 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger, jf. § 73 b, 

stk. 1, der er sålydende:  
 

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

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

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

 

 

 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning. 
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Metodebekendtgørelsen3: 

 

Hertil kommer metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 

om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s meto-

der for fastsættelse af tariffer m.v.), som ligeledes fastlægger krav om, at selskaberne 

skal anmelde deres metoder til Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet), samt endvi-

dere at netvirksomhederne kan basere sine metoderne på standardiserede metoder, der 

er fastlagt i branchevejledninger. Bestemmelserne herom i bekendtgørelsens § 1, stk. 

1, 2 og 4 samt § 4 er sålydende: 

 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de me-

toder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder 

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

ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.  

[….]  

 
§ 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 standarden. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR TILKENDEGI-
VELSEN 

I det følgende vurderer Forsyningstilsynet Dansk Energis anmeldte standardiserede 

vejledning, der ændrer Tarifmodel 2.0 som beskrevet i sagsfremstillingen. Ved ændrin-

gen ensrettes abonnementsbetalingen for henholdsvis C-kunder og B-lavkunder til et 

nyt, fælles enhedsabonnement. Dette betyder, at netvirksomheder fremadrettet kun 

kan vælge et enhedsabonnement for henholdsvis C-kunder og B-lavkunde. Tidligere 

var det muligt inden for disse kundekategorier at have abonnement enten som skabe-

lonkunde eller som timeaflæst kunde. 

 

Dansk Energis anmeldte standardiserede vejledning er udarbejdet i henhold til elforsy-

ningslovens § 73 b, 1. pkt., hvorefter energibranchens organisationer kan udarbejde 

standardiserede vejledninger. En standardiseret vejledning er Dansk Energis anbefa-

ling til retningslinjer på et givent område. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne 

standardiserede vejledninger, jf. § 73 b, 2. pkt. Forsyningstilsynet kan til enhver tid – 

enten i forbindelse med en konkret klagesag eller af egen drift – tage anvendelsen og 

indholdet af en standardiseret vejledning op til vurdering.  

 

De enkelte netvirksomheder skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne el-

ler fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer, for deres ydelser, til godkendelse 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirk-

somheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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hos Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, jf. § 73 a. Netvirksom-

hederne kan enten anmelde egne metoder, eller netvirksomhederne kan basere sig på 

Dansk Energis standardiserede vejledninger, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 

 

Som beskrevet ovenfor i høringsafsnittet har Forbrugerrådet Tænk i høringssvaret af 

den 24. marts 2020 anført, at det burde fremgå af den anmeldte abonnementsbetaling, 

hvilke nye omkostninger kravet om flexafregning har medført, og som lægges til grund 

for det anmeldte enhedsabonnement.  

 

Dansk Energi har den 17. februar 2020 oplyst, at de nye omkostninger primært baserer 

sig på, at der nu skal hjemtages og valideres timedata for kunden samt ibrugtagen af 

nye it-systemer, som kan understøtte denne proces.   

 
Forsyningstilsynet finder, at det anmeldte enhedsabonnement skyldes et behov for en 

mere rimelig fordeling af de nye implementeringsomkostninger til hjemtagning og vali-

dering af timedata på de relevante kunder, herunder eksisterende skabelonkunder, som 

endnu ikke er overgået til flexafregning, men som senest skal være overgået til flexa-

fregning inden udgangen af 2020. Der er således tale om omkostninger til en bevillings-

pligtig aktivitet, som de pågældende kunder, herunder skabelonkunder, på sigt vil få 

gavn af.  

 

Endvidere synes det umiddelbart at være objektivt og ikke-diskriminerende, at alle el-

kunder i de pågældende kundekategori med den anmeldte ændring kan overgå til ens-

hedsabonnementet. 

 

På denne baggrund anser Forsyningstilsynet Dansk Energis anmelde af nærværende 

enhedsabonnement for at være i overensstemmelse med elforsyningsloven samt krite-

rierne om, at netvirksomhedens prisfastsættelse skal være objektiv, rimelig og ikkedis-

kriminerende i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anled-

ning til.    

 

På denne baggrund tager Forsyningstilsynet den af Dansk Energi anmeldte standardi-

serede vejledning om ensretning af abonnementsbetaling for henholdsvis C-kunder og 

B-lavkunder til efterretning.  

 

Forsyningstilsynet oplyser vejledende, at de enkelte netvirksomheder selv skal anmelde 

de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres 

ydelser, herunder tariffer, til godkendelse hos Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens 

§ 76, stk. 1, nr. 1. 

 

Forsyningstilsynet oplyser endvidere vejledende, at Forsyningstilsynets godkendelse af 

en netvirksomheds metode er en forudsætning for netvirksomhedens anvendelse af den 

anmeldte metode, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk.1, og metodebekendtgørelsens § 4, 

stk. 2.  Netvirksomhederne kan enten fastsætte egne, individuelle metoder, eller netvirk-

somhederne kan basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i bran-

chevejledninger fra Dansk Energi. Hvis netvirksomhedernes metoder fraviger branche-

vejledningerne, skal netvirksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for 

disse afvigelser, jf. metodebekendtgørelsens § 4. 
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