
   

 

 

 

 

 
 

Til Forsyningstilsynet  

 

 

 

 

Anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer 

Med henvisning til Elforsyningslovens § 73b anmelder Dansk Energi hermed standardgeby-
rer jf. nedenstående tabel. 
 
Gebyrpriserne er eksklusive moms.  

 

Energitilsynets tilkendegivelse i 2016 og Dansk Energis omkostningsanalyse i 2018 

 

Energitilsynet tog i maj 2016 stilling til Dansk Energis standardgebyrer efter engrosmodellens 

indførelse.  

 

Energitilsynet tilkendegav bl.a. følgende: 

 

• Dansk Energi bør senest d. 1. oktober 2018 anmelde nye standardgebyrer, som kan få 

virkning fra 1. januar 2019 (Energitilsynets godkendelse af de nuværende standardgeby-

rer gælder formelt helt frem til 30. juni 2019). 

• En ny anmeldelse skal basere sig på et bedre datagrundlag, hvor omkostningsundersø-

gelsen er mere repræsentativ, og hvor der tages højde for de ændringer af omkostnin-

gerne, som engrosmodellen måtte vise sig at medføre. 
. 
Standardgebyrerne dækker ydelser, hvor Dansk Energi vurderer, at omkostningerne ved 
ydelsen mere rimeligt kan henføres til en enkelt kunde, frem for at lade omkostningerne ind-
gå ved betaling over tarifferne. Ydelserne angår bl.a. tilslutning, nedtagning og genopsæt-
ning af målere, målerundersøgelse, rykkere, afbrydelse og genåbning 
 
Dansk Energi har i 2018 gennemført en ny analyse af netselskabers omkostninger til de 
ydelser, som dækkes af standardgebyrer. Omkostningsundersøgelsen er baseret på data fra 
netselskaber, som er repræsenteret i Dansk Energis Netudvalget, og som tilsammen har 
måleansvar for ca. 86 procent af alle elkunder i Danmark.  
 
Dansk Energis sekretariat vurderer, at undersøgelsen lever op Forsyningstilsynets ønske om 
en mere repræsentativ undersøgelse, som blev rejst i forbindelse med godkendelsen af de 
hidtidige standardgebyrer. 
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Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen er delt op i fire kategorier afhængigt 
af hvordan det enkelte gebyr faktureres: 
 

• Netselskab til kunde 

• Netselskab til elhandler via Datahub 

• Netselskab til elhandler 

• Netselskab til elinstallatør 

 
I bilag 1 er den gennemførte omkostningsundersøgelse og undersøgelsens resultater nær-
mere beskrevet. 
 
I bilag 2 findes detaljeret beskrivelse af de enkelte gebyrers indhold.  
  

Gebyr 
Nuværende standard-

gebyr Anmeldt standardgebyr 

Netselskab til kunde     

Betalingsaftale1 105 260 

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720 1240 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 målere 1135 1240 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1400 1440 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435 660 

Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller in-
stallatør nedtager 760 770 

Nedtagning af måler 740 950 

Oprettelse af mikro VE-anlæg 1910 2250 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1385 1490 

Rykker til kunde ved for sen betaling1, 3 Fastsat ved lov Fastsat ved lov 

Udbringning af måler 240 250 

Forgæves kørsel (kunde) Nyt gebyr 720 

Netselskab til elhandler via datahub     

Aflæsningsbesøg 555 500 

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670 870 

Fjernbetjent afbrydelse  105 140 

Fjernbetjent genåbning 105 140 

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 330 

Fogedforretning, udkørende Efter regning Efter regning 

Opstart af fogedforretning 790 680 

Serviceteknikerkørsel ved fogedsager Nyt gebyr 1010 

Genopsætning af nedtaget måler 790 960 

Genåbning 625 650 

Genåbning uden for normal arbejdstid 1445 1270 

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1420 1490 

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990 2210 

Målerundersøgelse på stedet 785 1070 

Nedtagning af måler 700 960 

Rykker for manglende selvaflæsning 75 90 

Skønnet aflæsning 65 120 

Forgæves kørsel 560 720 

Kontrolbesøg Nyt gebyr 830 

Målerudskiftning på kundens foranledning Nyt gebyr 1340 
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Netselskab til elhandler     

For sen betaling fra elhandler1, 2 Fastsat ved lov Fastsat ved lov 

Rykker til elhandler ved for sen betaling1, 3 Fastsat ved lov Fastsat ved lov 

Netselskab til elinstallatør   

Forgæves kørsel (elinstallatør) Nyt gebyr 720 

 
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). 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Torben Møller Pedersen 


