
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse af Tarifmodel 3.0 

Dansk Energi anmelder hermed ny branchevejledning for tarifering af netkunder, herefter kaldet 

tarifmodel 3.0. Denne er tiltænkt at træde i stedet for den eksisterende branchevejledning kaldet 

tarifmodel 2.0. 

 

Den nye branchevejledning består af et principnotat med tilhørende bilag, som beskriver meto-

dikkerne i tariferingen.  

 

1. Baggrund 

Tarifmodel 2.0 har tjent branchen godt, og fra 2021 vil de fleste netselskaber i Danmark have 

udrullet en tidsdifferentieret tarif. Men i forhold til den udvikling, vi ser ind i, for energisystemet de 

kommende år, har vi fundet det relevant at genbesøge modellen. 

 

Vi har fra branchens side vurderet, at det er relevant at udarbejde en ny model, som bevarer de 

velfungerende dele af tariferingen, videreudvikler tidsdifferentieringen og tilføjer et effektelement 

for højspændingskunder. Endvidere er det relevant at opdatere modellen, fordi energisparefor-

pligtelsen udgår, og skabelonafregningen af kunder ophører. 

 

I processen med at forny tariferingen har vi forsøgt at inddrage interessentinput og sikre en koor-

dinering med Energinet, som står overfor mange af de samme udfordringer som netselskaberne. 

 

Målet med den nye model er at give endnu mere omkostningsægte prissignaler til nettets brugere, 

for at sikre en intelligent indpasning af det nye forbrug som vil følge elektrificeringen af dansk 

økonomi. Rammen er fortsat, at tariferingen sker ud fra et princip om kollektivitet i betalingen, og 

at den skal være omkostningsægte, rimelig og ikke-diskriminerende. 

 

2. Væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende tarifberegningsmodel 

Tarifmodel 3.0 bygger i principperne videre på den eksisterende tarifmodels gode principper om 

at styrke omkostningsægtheden og give signal til fleksibelt brug af elnettet.  

 

 Vandfaldsprincippet og dets kundeinddeling bevares grundlæggende.  

 Tidsdifferentieringen af kWh-tariffen udvikles og styrkes baseret på nye data. Der er her 

særligt fokus på C-kunderne, men tidstariferingen styrkes for alle kundegrupper. 

 Der indføres en effektbetaling for større kunder (B-høj-, A-lav- og A-høj-kunder). 

 Der foretages en generel sanering af abonnementerne for at afspejle en række ændrin-

ger i lovgivning og afskaffelsen af skabelonafregning. 
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 Uændret tarifering af egenproducenter og producenter.   

 

Endelig lægger vi op til fremover at opdatere modellen med et fast interval på 5 år. Dette er 

nødvendigt med den kraftige udvikling, der sker i energisystemet i disse år, for at sikre at tarife-

ringen til enhver tid er tidssvarende.  

 

3. Metode og anvendelse 

Emnet for nærværende anmeldelse er et principnotat med bilag, hvori de nærmere principper for 

tariferingen er beskrevet. Når Forsyningstilsynet har taget den fremsendte branchevejledning til 

efterretning, vil den erstatte tarifmodel 2.0 som Dansk Energis anbefalede branchevejledning for 

tariferingen.  

 

Det vil fortsat være op til det enkelte netselskab at metodeanmelde brug af den nye model og få 

dette godkendt hos Forsyningstilsynet. 

 

Der vil parallelt med selve metoden blive udarbejdet en excel-model, som de enkelte netselskaber 

kan bruge, der omsætter principperne til praktisk beregningsteknik. Selve regnearket er imidlertid 

som udgangspunkt ikke emne for anmeldelse. 

 

4. Uændrede forhold for egenproducenter og producenter 

Den anmeldte branchevejledning foretages indenfor gældende lovgivning. Den er i lighed med 

tidligere modeller koncentreret om tariferingen af forbrug.  

 

Egenproducenter tariferes fortsat for deres forbrug og tariferes som i dag med en rådighedstarif 

for deres egetforbrug. Producenter vil i lighed med tidligere alene betale et abonnement for måling 

og administration. 

 

5. Dansk Energi står til rådighed i den videre proces 

Tarifering er komplekst, og branchevejledningen rummer mange elementer som opridset ovenfor. 

Hvis Forsyningstilsynet i sin behandling af anmeldelsen har behov for yderligere uddybning af 

metoderne, står Dansk Energi til rådighed. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolaj Mølgaard Jakobsen 

Dansk Energi 


