
Bilag 1
Omkostningskategorier og priselementer i Tarifmodel 3.0
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Omkostningskategori   Fordelingsprincipper   Priselement   Vandfald?   Allokeringsmæssig differentiering

1. Drift og vedligeholdelse                

1.1 Drift og vedligeholdelse af transformerstationer  
Direkte fordeling

kWh
Direkte + kWh

  Tarif/effektbetaling   Ja   Lav

1.2 Drift og vedligeholdelse af ledningsnet  
Direkte fordeling

kWh
Direkte + kWh

  Tarif/effektbetaling   Ja   Høj

1.3 Øvrige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger   Antal kWh
Direkte   Tarif/effektbetaling   Ja   Høj

2. Målere                

2.1 Drift og vedligeholdelse af målere   Direkte fordeling
Måler-driftsnøgle   Abonnement   Nej   -

2.2 Indhentning og validering af målerdata   Måler-datanøgle   Abonnement   Nej   -

2.3 Måleradministration   Direkte fordeling
Antal målere   Abonnement   Nej   -

             

3. Generelle omkostninger og administration                

3.1 Generel administration   Antal målere
Direkte   Abonnement   Nej   -

                 

4. Nettab                

4.1 Omkostninger vedrørende nettab i transformerstationer   Direkte fordeling
Antal kWh   Tarif   Ja   Lav

4.2 Omkostninger vedrørende nettab i ledningsnettet   Direkte fordeling
Antal kWh   Tarif   Ja   Høj

                 
5. Øvrige omkostninger                

5.1 Omkostninger til overliggende net kWh Tarif/effektbetaling Ja n/a (vandfald fra højeste niveau)

5.2 Øvrige omkostninger  

-
Direkte
kWh

Antal målere

  Tarif/abonnement   Ja/Nej   Ja/Nej

                 

6. Afskrivninger                
6.1 Transformerstationer   Direkte fordeling   Tarif/effektbetaling   Ja   Lav

6.2 Netaktiver, eksl. Transformerstationer og målere   Direkte fordeling   Tarif/effektbetaling   Ja   Høj

6.3 Målere   Direkte fordeling
Målerafskrivningsnøgle   Abonnement   Nej   -

6.4 Øvrige anlægsaktiver   Direkte fordeling
Antal kWh   Tarif/effektbetaling   Ja   Høj

                 
7. Forrentning                

7.1 Transformerstationer   Værdi af transformerstationer   Tarif/effektbetaling   Ja   Lav

7.2 Netaktiver, eksl. Målere og transformerstationer   Værdi af netaktiver, eksl. Målere og 
transformer-stationer   Tarif/effektbetaling   Ja   Høj

7.3 Målere   Værdi af måleraktiver 
(måler-prisnøgle)   Abonnement   Nej   -

Uddybende bemærkninger

Modellen
• I  tabellen  er  der  for  hver  omkostnings-

kategori  angivet   anbefalede 
fordelingsprincip  mellem  kundegrupperne, 
hvilket  priselement  omkostningsposten 
pålægges,  om  den  er  omfattet  af 
vandfaldsprincippet og om det ved brug af 
fordelingsnøgler  er  nødvendigt  med 
allokeringsmæssig differentiering. 

• Fordelingsprincippet  afhænger  af 
omkostningskategorien.  Som 
udgangspunkt  anbefales  direkte  fordeling 
baseret på faktiske økonomiregistreringer.

• Søjlen  ”allokeringsmæssig  differentiering” 
angiver  hvorvidt  omkostningsposter,  der 
knytter sig til nettet og dermed opkrævning 
over  tarif eller effektbetaling,  vedrører høj-
/lav-kunden  på  et  spændingsniveau. 
Udgangspunktet  er  at  omkostningsposter, 
der vedrører transformerstationer allokeres 
til  lav-kunden,  mens  de  resterende 
omkostninger allokeres til høj-kunden.

Definitioner
Priselement
• Angiver  hvorvidt  omkostningsposten  skal 

opkræves  over  abonnement  eller 
opkræves  fordelt  over  kWh-tarif  hhv. 
effektbetaling.

Vandfald
• Angiver  hvorvidt  den  pågældende 

omkostningspost  har  relevans  for  kunder 
tilsluttet på lavere niveauer.

Farvekoder
Grøn markering
• Dansk Energis  anbefalede  fordeling.  I  det 

omfang  det  ikke  er  muligt  fremgår  den 
fordelinrgsnøgle,  der  sekundært  kan 
anvendes.

Gul markering
• Kræver særskilt begrundelse



Liste over priselementer til beregning i Tarifmodel 3.0 

Uddybende bemærkninger
* Midlertidige installationer betaler almindeligt forbrugsabonnement. 
** Egenproducent-abonnementer adskiller sig fra forbrugsabonnementer ved at de tillægs en ”egenproducent-korrektion”, der svarer til et merbidrag til indhentning og validering af data.
*** Producentabonnementer uden bidrag til måler finder anvendelse for alle de produktionsanlæg, hvor kunden afholder måleromkostninger per regning. Dette er eksempelvis tilfældet for alle de anlæg, der er omfattet af 
den til enhver tid gældende nettilslutningsbekendtgørelse, samt for egenproducenter for hvem der over abonnement ikke bidrager til måleromkostninger for så vidt angår produktionsmåler

A0 A-høj A-lav B-høj B-lav C

Forbrugsabonnementer* Forbrugsabonnement Forbrugsabonnement Forbrugsabonnement Forbrugsabonnement Forbrugsabonnement Forbrugsabonnement

Egenproducent-abonnementer**
(træder i stedet for alm. 
forbrugsabonnement)

Egenproducentabonnement Egenproducentabonnement Egenproducentabonnement Egenproducentabonnement Egenproducentabonnement Egenproducentabonnement

Producentabonnementer Producentabonnement Producentabonnement Producentabonnement Producentabonnement Producentabonnement Producentabonnement

Producentabonnement uden 
bidrag til måler***

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Producentabonnement ekskl. 
målerbidrag

Forbrugstariffer

n/a Spidslast Spidslast Spidslast Spidslast Vinter spidslast

Højlast Højlast Højlast Højlast Vinter højlast

Lavlast Lavlast Lavlast Lavlast Sommer spidslast

Sommer højlast

Lavlast

Rådighedstariffer n/a Rådighedstarif Rådighedstarif Rådighedstarif Rådighedstarif Rådighedstarif

Rådighedsbetaling n/a 65 DKK 65 DKK 65 DKK 65 DKK 65 DKK

Effektpriser n/a Effektpris Effektpris Effektpris n/a n/a



Bilag 2 - Anvendt metode til tidsdifferentiering af 
tarifferne i Tarifmodel 3.0
Det er forventningen, at der som konsekvens af elektrificeringen kommer et udtalt behov for en 
tarifstruktur, der understøtter, at det øgede elforbrug indpasses på de tidspunkter af døgnet, hvor 
nettets kapacitet er forholdsvis rigelig.

Baggrunden for tidsdifferentieringen i Tarifmodel 3.0 er, at belastningen i eldistributionsnettet 
driver kapacitetsbehovet og dermed hovedparten af kapitalomkostningerne. For langt de fleste 
kunder, særligt lavspændingskunderne, er det energiforbruget, de har samtidigt med andre 
lavspændingskunder, der driver kapacitetsbehovet i nettet. Sagt på en anden måde er det typisk 
ikke det forhold, at den enkelte kunde bruger nettet, der giver anledning til netudbygning, men det 
forhold, at rigtig mange kunder bruger nettet samtidigt på bestemte tidspunkter1. 

Tidsdifferentiering gøres derfor i tarifmodel 3.0 til standard, og priserne er mere differentierede 
end i tarifmodel 2.0. Prissignalet i de dimensionerende timer gøres stærkere, og tariffen sænkes 
kraftigt i timer, hvor nettet har rigelig plads til forbrug. 

Metodiske valg
I tarifmodel 3.0 bliver der truffet metodiske valg, der har til hensigt at sikre, at tarifstrukturen bliver 
enkel og forståelig, så kunderne faktisk kan reagere på den. Tidstarifferne skal give et klart signal 
til kunderne om, at elforbruget på bestemte tidspunkter på døgnet eller året er ganske 
omkostningstungt, uden at kunderne skal forholde sig til omkostningen i alle årets timer. 

I praksis gøres det ved at definere en række lastzoner, hvor nettet enten er lidt, meget eller 
særdeles belastet. Tariffen er så forskellig i de forskellige lastzoner. På baggrund af analyser af 
belastningen i nettet defineres lastzoner, der er forskellig for hver af de forskellige 
kundekategorier C, B-lav, B-høj, A-lav og A-høj. Det er valgt, at disse lastzoner er faste for 
modellens brugere uafhængig af det specifikke netselskabs præcise belastningsprofil for de 
enkelte kundekategorier. Dertil er det valgt, at modellens konkrete udformning af tariffernes 
tidsdifferentiering ensrettes mellem selskaberne, så de gennemsnitlige tariffer hos de enkelte 
netselskaber skaleres med de samme faktorer. Disse tarifskaleringsfaktorer er prædefineret i 
modellen og baseret på omfattende brancheinterne omkostningsanalyser. 

De metodiske valg af lastzoner og tidsdifferentiering betyder, at tidsdifferentieringen i tariffen 
kommer til overordnet at afspejle belastningen i nettet, men på en så forholdsvis enkel måde at 
slutkunden kan forholde sig til det. Dermed afvejes hensyn til enkelthed og forståelighed med 
behovet for mere omkostningsægte tarifering. 

1 Alle steder, hvor der i nærværende notat omtales konkrete tidspunkter, bruges tidsangivelsen i 
lokal tid.
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Kapitel 1 Analytisk grundlag for arbejdet
Da der i tarifmodel 3.0 lægges op til relativt vidtgående ændringer i tidstariferingen, har det 
stillet krav til, at modellen kalibreres baseret på et datagrundlag af høj kvalitet. 
Døgnbelastningskurverne, der har været anvendt til såvel definitionen af lastperioder, som 
kalibrering af de enkelte timetariffer, et netop det. 

Energinet har i forbindelse med projektet leveret summerede timemålte data for hver af 
kundekategorierne C, A-lav, B-høj, A-lav og A-høj på tværs af Danmark for i alt 2,5 mio. 
målepunkter for perioden 01.07.2018 til 30.06.2019. Det svarer til summerede timedata for alle 
timemålte elkunder i den periode. Med henblik på indregning af skabelonkundernes forbrug er 
forbrugsdata for C-kunderne op-skaleret på baggrund af det tilbageværende antal 
skabelonafregnede kunder. Det betyder, at kalibreringen af lastperioder og tidstariffer er baseret 
på en profil, der dels er repræsentativ for de enkelte kundekategorier, dels tager højde for de 
enkelte kundekategoriers individuelle effekt på behovet for kapacitet på systemniveau.  

Dette datagrundlag har ikke tidligere været til rådighed, men det har været værdifuldt for Dansk 
Energi i analysearbejdet, og Energinets bidrag her har været påskønnet. 

Kapitel 1.1 Anvendelsen af data
Belastningsprofilerne er udarbejdet for hver kundekategori ved at analysere det gennemsnitlige 
timeforbrug fordelt på sæsoner og forskellige dagsklassifikationer. Det betyder, at det 
gennemsnitlige forbrug for eksempelvis C-kunder over døgnets timer er sammenholdt for 
hverdage og weekender såvel sommer som vinter. 

Eldistributionsnettet er bygget, så det er i stand til at transportere den samlede mængde 
elektricitet, som brugerne ønsker at bruge på samme tid. Det betyder, at selvom der om natten 
bruges mindre elektricitet, er eldistributionsnettet dimensioneret efter forbruget i det tidsrum, hvor 
forbruget og dermed behovet for transportkapacitet er størst.
 
Da eldistributionsnettet er dimensioneret efter tidsrummet med størst behov for kapacitet, betyder 
det, at disse timer kan anvendes som proxy i vurderingen af, hvordan belastningen på årets 
resterende timer fordeles. Hermed konstrueres en belastningsprofil, og den indikerer for hver 
time, hvor ”tæt” forbruget er på at være dimensionerende.

Belastningsprofilerne tager dermed afsæt i, hvor stort forbruget i en given time på eksempelvis 
en hverdag er i forhold til den time på året, hvor forbruget gennemsnitligt er størst. Dette ligger så 
til grund for grupperingen af timer i lastperioder.

Kapitel 1.2 Belastningsprofiler
I det følgende gennemgås for hver kundekategori deres belastningsprofiler. Der kommenteres på 
den indsigt, der opnås ud fra belastningsprofilen, og de resulterende lastperioder angives.

For alle kundekategorier opereres i udgangspunktet med én samlet profil for Danmark. Dette 
gøres af hensyn til dels enkelthed, dels kalibreringen af én samlet model. Det gøres også, fordi 
en rimelig ensartet tarifstruktur på tværs af landet er et væsentligt hensyn i forhold til de el-
handlere, som skal opkræve tarifferne fra slutkunder. 



3

Tarifmodellen tager dog højde for de lokale forskelle ved beregningen af konkrete tariffer i de 
enkelte elnetselskaber, så tarifferne efterkalibreres i forhold til det lokale netområdes 
belastningsmønster.

For alle kundekategorier følger sæsonerne (vinter og sommer) kalenderens skifte mellem vinter 
og sommer. 

Den valgte lastperiodeinddeling og opdelingen af året i to halvår er funderet i en analyse og 
vurdering af data.

Kapitel 1.2.1 Døgnbelastningskurve og lastperioder for C-kunder

C-kunder er særligt i fokus hvad angår tidsdifferentiering. Først og fremmest er det det største 
kundesegment med op mod 3,2 mio. kunder på landsplan. Disse kunder står for over 50 pct. af 
det samlede elforbrug. Endvidere er det i dette segment, som bl.a. rummer private husholdninger, 
hvor det nye forbrug fra elbiler og individuelle varmepumper vil komme.

C-kunderne har et markant belastningsmønster, der adskiller sig ved relativt store udsving over 
dagen og året. Derudover vil elektricitet forbrugt af C-kunder lægge beslag på kapacitet i det 
samlede system inkl. de højere spændingsniveauer, da langt det meste elproduktion indfødes på 
50 kV-niveau eller højere. Det er således imperativt, at udformningen af tidsdifferentieringen på 
C-niveau afspejler belastningen på selve lavspændingsnettet, men på samme tid ikke får negativ 
indvirkning på belastningen i et systemperspektiv. C-kunderne er så markant en kundegruppe, at 
ændringer her vil påvirke hele systemet mærkbart.

Figur 1 viser døgnbelastningskurven for C-kunder.

Som figur 1 viser, er C-kunders forbrug typisk lavt om natten, højere i løbet af dagen og topper 
omkring ”kogespidsen” i tidsrummet fra ca. 17-21. Hjælpelinjer er i figuren indsat ved 60% og 
90% af den maksimale belastning. Herudover er to farvede bokse indsat i timerne omkring 
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morgenen og aftenen. Morgentimerne ligger i tidsrummet fra kl. 06.00 til 08.00, og aftentimerne i 
tidsrummet fra kl. 19.00 til 21.00. Disse farvede bokse er indsat som illustration af, at 
belastningsbilledet ikke skifter ved et eksakt timeskift, hvorfor fastsættelsen af lastzonerne beror 
på en samlet vurdering.
 
Det bemærkes, at C-kundernes forbrug på hverdage og weekender i høj grad er 
sammenfaldende, men at der er en klar sæsonforskel. Således er forbruget om vinteren i såvel 
hverdage som weekender og helligdage væsentligt højere end forbruget om sommeren. 

På baggrund af figur 1 er der indført tarifering i tre forskellige lastperioder med en sæsonvariation. 
Forbruget er i nattetimerne entydigt lavt, hvorfor disse på tværs af sommer og vinter tariferes som 
lavlast. Dvs. timerne mellem midnat og 06.00 tariferes på en måde, der afspejler, at forbruget her 
er lavt, og der dermed ikke drives behov for kapacitet. Således skal et korrekt prissignal anspore 
brugerne til at flytte forbrug hertil.

I timerne fra 06.00 til midnat er forbruget i såvel sommer som vinter væsentligt højere. På 
baggrund heraf indføres en periode med højlast, hvor der indarbejdes en sæsonvariation. 
Sæsonvariationen afspejler, at omend forbrugsmønsteret er det samme, hvad angår belastningen 
i sommer hhv. vinter, er der en signifikant sæsonforskel på belastningsniveauet i timerne fra kl. 
06.00 og frem til midnat. 

Forbruget i ”kogespidsen”, altså timerne fra cirka kl. 17-21 er – med sæsonvariation – væsentligt 
højere end i resten af døgnet. I disse timer opereres derfor med en spidslastperiode. Jævnfør 
belastningsbilledet er timen fra kl. 20-21 mindre belastet end resten af kogespidsen, men af 
hensyn til det forventede nye forbrug som følge af elektrificering, er spidslastperioden udvidet til 
at inkludere timen fra kl. 20-21. Da den aktuelle døgnbelastningskurve er baseret på realiseret 
forbrugsdata, er den forventede udvikling i eksempelvis anvendelsen af elektrisk drevne biler og 
husstandes adoptering af individuelle varmepumper selvsagt ikke inkluderet. Analyser af sådanne 
kunders forbrug viser imidlertid, at deres effekttræk er relativt højt og tidsmæssigt 
sammenfaldende med et generelt højt forbrug i ”kogespidsen”.

De præcise grænser for lastzonerne er som angivet fastsat på baggrund af en helhedsvurdering 
af døgnbelastningskurven og den præcise skæring kan variere mellem netselskaberne. 

Samlet inddeles døgnets timer som følger af figur 2:
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Time
0-1 1 1 2 Lavlast
1-2 1 1 3 Højlast sommer
2-3 1 1 4 Højlast vinter
3-4 1 1 5 Spidslast sommer
4-5 1 1 6 Spidslast vinter
5-6 1 1
6-7 4 3
7-8 4 3
8-9 4 3
9-10 4 3
10-11 4 3
11-12 4 3
12-13 4 3
13-14 4 3
14-15 4 3
15-16 4 3
16-17 4 3
17-18 6 5
18-19 6 5
19-20 6 5
20-21 6 5
21-22 4 3
22-23 4 3
23-24 4 3

LastzonerVinter Sommer

C-kunder

Overordnet skelnes der for C-kunder mellem lastperioderne, alt efter om belastningen overstiger 
60% eller 90%:

- timer med forbrug under 60% kategoriseres som lavlast
- timer med forbrug i intervallet mellem 60-90% kategoriseres som højlast
- timer med belastning over 90% kategoriseres som spidslast

Der opereres med de samme timeinddelinger for lavlast, højlast og spidslast i sommer og vinter, 
selvom belastningsniveauet varierer. Her vægtes hensyn til enkelhed og forudsigelighed, og der 
opereres med de samme timeinddelinger af hensyn til at gøre tariferingen let at forstå for 
kunderne.  

Samlet tager denne indretning af tidsdifferentieringen hensyn til, at belastningen i nettet er størst 
omkring kogespidsen, høj i løbet af dagen og lav om natten. 

Når Tarifmodel 3.0 ændrer tidsdifferentieringsregimet så væsentligt for C-kunder, er det en 
funktion af disse kunders væsentlighed for systemet, som kun forventes at stige med udrulning 
af elbiler og individuelle varmepumper. 

Desuden er C-kunderne karakteriseret ved at være små. Deres individuelle adfærd har reelt ingen 
betydning for systemet, det er deres samlede, samtidige forbrug, der medfører behov for 
netforstærkninger, og dette bevirker, at en tidsdifferentieret betaling pr. kWh vil sende det rigtige 
signal om, hvornår der er ”plads” i nettet, og vil sikre, at det er de C-kunder, der faktisk driver 
omkostninger, som kommer til at betale.  
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Udarbejdelsen af de forskellige priser for hver af C-kundernes 5 lastzoner er dermed et udtryk 
for, at disse kunder som samlet gruppe med udgangspunkt i faste timetariffer skal anspores til at 
placere særligt nyt forbrug udenfor de belastede timer. 

Kapitel 1.2.2 Døgnbelastningskurve og lastperioder øvrige kunder
For C-kunder har det samtidige forbrug dimensionerende effekt for såvel det systemiske 
kapacitetsbehov som C-kundernes specifikke kapacitet. Tabel 1 illustrerer det totale forbrug på 
distributionsniveau fordelt på kundekategorier.

Kundekategori Andel af forbrug

C 53%

B-lav 33%

B-høj 6%

A-lav 8%

A-høj 1%

Deres forbrug udgør ca. +50% af det totale forbrug på distributionsniveau. Det skal endvidere 
bemærkes, at det samlede forbrug for C-kunder og B-lavkunder udgør ca. 86%. For både C- og 
B-lavkunder gælder, at kunderne i disse grupper er relativt små og har et relativt ens 
forbrugsmønster. Når døgnbelastningskurven for C- og B-lav er lavet, er systembelastningen 
dermed i store træk defineret. For alle kundekategorierne B-lav, B-høj, A-lav og A-høj er det 
relevante belastningsbillede derfor hele systemet. 

Hvad angår B-høj, A-lav og A-høj er de enkelte kundekategoriers effekt på systembelastningen 
ikke er lige så betydende. Det betyder samtidig, at der for disse kundekategorier ikke er samme 
behov for at tage hensyn til de enkelte døgnbelastningskurver. Dertil introduceres 
effektbetalingen af hensyn til en omkostningsægte tarifering, der bevirker, at kundekategorierne 
B-høj, A-lav og A-høj i højere grad tager stilling deres effekttræk. Det skyldes, at kunderne i disse 
kategorier, i modsætning til C- og B-lav-kunder, er store kunder. De er så store, at deres 
individuelle effektbehov faktisk har en betydning for nettets kapacitet.

Det medfører samlet set, at indretningen af tidsdifferentieringen for B-lav, B-høj, A-lav og A-høj 
kan foretages under et samlet hensyn til systembelastningen2. 

Figurerne 3 og 4 gengiver døgnbelastningskurverne for systembelastningen og de enkelte 
kundekategorier separat:

2 Med systembelastning refereres til det samlede forbrug på distributionsniveau, altså det summerede 
forbrug i en given time for kundekategorierne C, B-lav, B-høj, A-lav og A-høj. 

Sommer (hverdag)

70% grænse
Vinter (hverdag)

Sommer (weekend)

Vinter (weekend)

90% grænse
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Disse døgnbelastningskurver illustrerer, at forbruget for de store kunder i høj grad er fladet ud, 
altså relativt konstant over døgnet. Om end der er forskel mellem kundekategorierne og de 
enkelte kunder imellem, er den samlede tendens, at belastningen er højest inden for de timer, 
der kan klassificeres som en traditionel arbejdsdag og med en tydelig forskel imellem hverdage 
og weekender/helligdage. Belastningsbilledet varierer ikke væsentligt sæsonerne imellem for 
disse kundegrupper, hvorfor lastzonerne primært varierer mellem hverdage og weekender.
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For systemet som helhed er belastningen i nattetimerne relativt lav, hvorfor der entydigt 
etableres en lavlastzone i disse timer. Analogt til inddelingen for C-kunder opereres altså med 
en lavlastzone i timerne fra midnat til kl. 06.00. 

Systemets belastning ”peaker” som konsekvens af C-kundernes kogespids i timerne frem mod 
kl. 21, ligesom belastningen i weekender/helligdage i vinterperioden af samme årsag er høj. 

De præcise belastningsmæssige kriterier for lastzonernes inddeling er baseret på en samlet 
vurdering, hvor der er taget hensyn til harmonisering mellem de forskellige kundekategorier, så 
der ikke skabes incitament til belastning i perioder, hvor kundens eget tilslutningsniveau ikke er 
så belastet, men systemet samlet set er. Der er dermed ikke nødvendigvis for hver time direkte 
sammenfald mellem den præcise døgnbelastning og klassifikationen af lastperiode.

Overordnet skelnes der for B-lav-, B-høj-, A-lav-, og A-højkunder mellem lastperioderne, alt 
efter om belastningen overstiger 60% eller 90%:

- timer med forbrug under 60% kategoriseres som lavlast
timer med forbrug i intervallet mellem 60-90% kategoriseres som højlast, og

- timer med belastning over 90% kategoriseres som spidslast

Figur 5 gengiver de på denne baggrund resulterende lastzoner:

Der har i analysefasen eksplicit været taget stilling til den tariferingsmæssige konvention om 
sidestilling mellem weekender og helligdage. Ligeledes har belastningsprofilerne i perioderne 
omkring industriferie, juleferie mv. været underlagt særskilt analyse. Der er ikke fundet belæg 
for at ændre på sidestillingen mellem helligdage og weekender, hvorfor tariferingen af 
helligdage følger weekenderne i samme sæson. På samme vis er intet belæg fundet for 
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etablering af særskilte lastperioder for hverken juni-august eller december, hvorfor disse 
måneder behandles som den sæson, de er en del af.

For hver af disse kundekategorier beregnes der altså tre forskellige priser, der afspejler 
eldistributionsnettets system-belastning.

Kapitel 2 Analytisk grundlag for tidsdifferentieringen
Dansk Energi har i forbindelse med udarbejdelsen af tidsdifferentieringen i Tarifmodel 3.0 
udarbejdet omfattende brancheinterne omkostningsanalyser. 

Grundlaget for tidsdifferentiering udgøres af de omkostningskategorier, der vurderes at afhænge 
af belastningen i nettet på forskellig vis:

- Drift og vedligeholdelse af elnettet og transformerstationer
- Nettab i ledningsnet og transformerstationer
- Afskrivninger på transformerstationer
- Afskrivninger på netaktiver ekskl. transformerstationer og målere
- Forrentning af aktiverne ekskl. målere
- Øvrige omkostninger (hvis netselskaberne vurderer disse relevante)

Tidsdifferentieringen af omkostninger/tariffer mellem lavlast, højlast og spidslast tager 
udgangspunkt i belastning i elnettet. Imidlertid kan den anvendte metode bedst beskrives ved et 
på alle måder forsimplet og stilistisk eksempel, hvor elnettet for hvert tilslutningspunkt betragtes 
som ét kabel.

Desto flere kWh, der skal igennem kablet på samme tid, desto ”tykkere” skal kablet være. 
Tykkelsen af kablet er dimensioneret efter belastningen i elnettet. Forbrugerne køber 
transportkapacitet og skal dermed betale for den kabeltykkelse, de har behov for. Forbrugere, der 
har behov for at trække energi på højt belastede tidspunkter, skal altså betale for de ekstra 
investeringer og driftsomkostninger, som det tykkere kabel medfører. Disse ekstra investeringer 
approksimeres gennem afskrivningerne og forrentningen på det eksisterende elnet, da disse er 
en proxy for de investeringer et netselskab kan afholde indenfor indtægtsrammen.

De tidsdifferentierede tariffer beregnes som omkostningerne henført til de enkelte lastperioder 
divideret med den andel af de samlede kWh, der er bruges i hver enkelt lastperiode. For hver 
kundekategori beregnes ved metoderne beskrevet i principnotatet en basistarif, der skaleres op 
eller ned til de enkelte lastperioders tariffer. Tidsdifferentieringen er dermed et resultat af 
brancheinterne omkostningsanalyser, og den endelige tidsdifferentiering tager udgangspunkt i 
det enkelte netselskabs gennemsnitlige tarif og de prædefinerede tarifskaleringsfaktorer.

Kapitel 2.1 Metode for tidsdifferentiering af C-kunder
Det grundlæggende princip omkring allokering af de relevante kapitalomkostninger til de 
dimensionerende timer finder for C-kundernes vedkommende anvendelse ved allokeringen af de 
”rene” 0,4 kV-kapitalomkostninger. Med dette menes lidt forsimplet, at det er de højest belastede 
timer, der driver disse, og det er nyt forbrug i disse timer, som vil drive nyt investeringsbehov. 
Dette skyldes, at det netop er i disse timer, at kravene til det specifikke elnet til dækning af C-
kunders transportkapacitet stilles.
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Timerne i lavlast driver ikke kapitalomkostninger, og forbrug her bidrager ikke hertil. Det 
betyder, at der i disse timer betales enhedsbidrag til nettab og driftsomkostninger. 
Driftsomkostninger samt omkostninger til dækning af nettab fordeles fladt ud over alle kWh-
timer. Dette er et metodisk valg, og baggrunden er, at forbrug i alle timer vil medføre nettab og 
slitage på nettet. Dette vil i nogen grad afhænge af belastningen, men også af en mængde 
andre faktorer, så ud fra et hensyn til enkelthed opkræves de fladt.

Kapitalomkostningerne, der er udgjort af afskrivninger og forrentning, kan hidrøre fra enten 
aktiver på selve 0,4 kV-niveauet eller fra C-kundernes bidrag til dækning af de øvre 
spændingsniveauers kapitalomkostninger (som konsekvens af vandfaldsprincippet).  
Kapitalomkostningerne fra 0,4 kV opkræves over de mest belastede timer i spidslast, og 
kapitalomkostningerne fra de øvre spændingsniveauer opkræves over alle timerne i højlast, da 
dette kommer tæt på at modsvare det samlede systembelastningsbillede.

Ved allokering af kapitalomkostningerne tages afsæt i, at det gennemsnitlige belastningsbillede 
varierer væsentligt over døgnet og året, men er entydigt lavt om natten. Belastningen i disse timer 
udgør det minimale forbrug, og kan dermed defineres disse timer som lavlast, som vi ved ikke 
driver netudbygningen. Kapitalomkostningerne fordeles derfor på de øvrige lastzoner. Det gøres 
ved at vurdere de enkelte zoners belastningsbillede relativt til lavlast-timerne. Dermed bliver 
tariffen i fx spidslast beregnet efter, hvor meget større belastningen her er i forhold til de timer, 
hvor nettet er mindst belastet. 

Der opereres med en fordeling af 0,4 kV-kapitalomkostningerne mellem sæsonerne på 
baggrund af en analyse af det relative belastningsbillede samt fordelingen af energiforbrug i 
spidslast i vinter hhv. sommer. 

Fordelingen mellem sommer og vinter er et metodisk valg. Idet belastningen er højest om 
vinteren, er det disse timer, der er dimensionerende. I takt med udbredelsen af elbiler er det 
forventningen, at spidsbelastningen om sommeren vil stige i de kommende år. Det er derfor 
også ud fra et ønske om en fremtidssikret model, at der er et klart prissignal i 
sommermånederne. 

Jævnfør nærværende bilags kapitel 1.2.1 er spidslast defineret som timerne fra kl. 17-21 hele 
året, hvor der skelnes mellem vinter og sommer. På baggrund af aggregerede tal og den 
grundlastkorrigerede relative forskel i belastningen mellem vinter og sommer findes, at 
enhedsbidraget til dækning af 0,4 kV-kapitalomkostninger skal være dobbelt så stort i 
vintersæsonen som sommerens ditto.

På baggrund af en helhedsvurdering af disse aggregerede tal fastsættes de rene 0,4 kV-
kapitalomkostninger, der opkræves i disse timer med en allokering på 80% til timerne i 
vintersæsonen og 20% i sommersæsonen.

For den del af kapitalomkostningerne, der er udgjort af bidrag til de øvrige spændingsniveauer, 
er fordelingsmekanismen analog med de øvrige spændingsniveauer. De bliver fordelt i alle 
timer på nær lavlast og fordeles med henholdsvis 60% til vinter og 40% til sommer3.
 

3 Der refereres til kapitel 2.2 for uddybning af fordelingen med 60% til vinter og 40% til sommer.
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Disse fordelinger sikrer, at det er forbrugerne med højt forbrug i de dimensionerende timer, der 
betaler for forstærkningen af elnettet. I gennemsnit udgør kapitalomkostningerne 60-70% af de 
totale omkostninger, der opkræves over en tarif for C-kunder. Af disse er det cirka halvdelen, 
der specifikt vedrører 0,4 kV-elnettet.

For C-kunderne bliver tarifskaleringsfaktorer fastsat til:

Lastperiode Tarifskaleringsfaktor 

Lavlast 1/3

Højlast – sommer 1/2

Højlast – vinter 1

Spidslast – sommer 1,3

Spidslast - vinter 3

Tarifskaleringsfaktorerne er udtryk for, hvordan den gennemsnitlige belastning for C-kunderne 
ser ud på tværs af netselskaberne, og skal dermed i sig selv ikke tages alt for bogstaveligt. 

Kapitel 2.2 Metode for tidsdifferentiering af øvrige kunder
Det grundlæggende princip om at opkræve størstedelen af kapitalomkostningerne i de mest 
belastede timer finder ligeledes anvendelse ved fordelingen på de øvre spændingsniveauer. Der 
er imidlertid tale om en lidt anden situation end for C-kunderne, da der er færre lastzoner (lavlast, 
højlast og spidslast). Der tages ud fra et systemisk belastningshensyn udgangspunkt i hovedsaligt 
sæsonvariationen, således at omkostningerne skal fordeles mellem de belastende timer i 
vintersæsonen og sommersæsonen.

Der opereres for disse kundekategorier ligeledes med en fordeling af kapitalomkostningerne 
baseret på den grundlastkorrigerede relative belastning mellem vinter og sommer. På baggrund 
af denne relative belastning opkræves 60% af kapitalomkostningerne i spidslast og 40% i højlast. 

Driftsomkostninger samt omkostninger til dækning af nettab opkræves fladt ud over alle timerne.

For kundekategorierne B-høj, A-lav og A-høj introduceres effektbetaling, og 
tarifskaleringsfaktorerne finder for disse kunder anvendelse på basistariffen efter korrektion for 
provenu til effektbetalingen. Samlet set vil de tidsdifferentierede tariffer svare til, at det bliver 
billigere om natten, mens de øvrige timer vil ligne tidsdifferentieringen i tarifmodel 2.0

B-lav-kunder har deres fysiske tilslutningspunkt i nettet på 0,4 kV-siden af en transformerstation. 
Deres belastningsmønster ligner imidlertid ikke C-kundernes, men har højere sammenfald med 
højspændingskunderne (B-høj, A-lav og A-høj). B-lav kunder får derfor tidsdifferentiering efter 
samme lastzoner som B-høj, A-lav og A-høj. Dette medfører, at de tariferes, så der ikke sendes 
prissignaler til ugunst for belastningen under 10 / 0,4 kV-transformerstationerne eller belastningen 
på systemniveau.

For disse kundekategorier bliver tarifskaleringsfaktorerne:
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Tarifskaleringsfaktorer

Lasperiode B-lav B-høj A-lav A-høj

Lavlast 1/3 1/3 1/3 1/2

Højlast 1 1 1 1

Spidslast 2 2 2 2

Kapitel 3 Sammenfald med elprisen
Netselskabernes tariffer afspejler belastningen i nettet og omkostningerne knyttet hertil. Der er 
typisk sammenfald mellem belastningen af nettet og den gennemsnitlige elpris på det frie 
elmarked. Med indretningen af tidsdifferentieringen i Tarifmodel 3.0 er der altså generelt et godt 
samspil mellem elprisen og tarifferne. 
Såvel elprisen som tarifferne er generelt lave om natten og højere om dagen, ligesom det for 
begge gælder, at priserne er lavere om sommeren end om vinteren. Dette forhold er skitseret i 
nedenstående figur med udgangspunkt i elprisen og branchegeneriske tariffer for C-kunder:

Nettet skal sende efficiente prissignaler baseret på nettets omkostninger og kan derfor i en 
periode godt være ude af fase med elprisen, men det bemærkes, at elprisen og tidstarifferne 
generelt harmonerer, og at elprisen dermed forstærker den valgte struktur i Tarifmodel 3.0.

 



Bilag 3 - Effektbetaling - specifikation og indførelse
En kommende effektbetaling skal ses i sammenhæng med de øvrige tarifelementer, som 
netselskaber har, samt tilslutningsbidrag.

Det nærværende dokument har til formål at beskrive, hvordan en effektbetaling specificeres, og 
hvad konsekvenserne vil blive for hhv. netselskabers og elhandleres forretningsprocesser. 

Standardaftalen mellem netselskab og handler samt netselskabernes tilslutningsbestemmelser 
ses ikke at skulle ændres ved indførelsen af ny tarifmodel inkl. effektbetaling. Imidlertid vil EU-
eldirektivet (2019/944/EU af 5. juni 2019), når det er implementeret, forventeligt medføre nye 
varslingsregler, når elhandlere ændrer priser, og dette kan gøre det nyttigt også at ændre 
bestemmelser i standardaftalen. Dette er afspejlet i de to afsnit om varsling.

Følgende emner behandles i nærværende notat:

 Engrosmodellens opgavefordeling
 Effektbetalingens indplacering blandt priselementer
 Måleenhed for effekt
 Klassifikation af kundernes effekttræk
 Målemetode
 Skift mellem effektklasser
 Initial indplacering af kunden
 Håndtering af egenproducenter
 Varsel af ændringer og indførelse af effektbetaling – nugældende regler
 Varsel af ændringer og indførelse af effektbetaling – kommende regler
 Ændring af enhedspris versus mekaniske klasseskift 
 Effektbetalingernes størrelse
 Tilpasning af datahubben
 Nye processer
 Kundeinformation

Engrosmodellens opgavefordeling
Den danske engrosmodel implicerer, at netselskaber fakturerer elhandlere, og at elhandlere 
fakturerer slutkunder. En kommende effektbetaling vil blive en del af dette setup.

Dette betyder, at elhandleren, som for andre af netselskabernes priselementer, har en frihed til 
at viderefakturere dem uændret 1:1, alternativt lade dem indgå i den konkurrenceudsatte del af 
kundens pris.

Alene midlertidige prisnedsættelser, som netselskabet overfor elhandleren har markeret som 
obligatoriske til kundevisning, er elhandleren forpligtet til at viderefakturere 1:1 og vise 
slutkunden på regningen. 
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Effektbetalingens indplacering blandt priselementer
Initialt betaler en ny kunde et tilslutningsbidrag, som giver kunden en adgang til elnettet. 
Samtidigt med betaling af tilslutningsbidraget fastlægges kundens fysiske indplacering som 
enten C-, B-lav-, B-høj-, A-lav- eller A-høj-kunde, samt hvilket leveringsomfang kunden har, dvs. 
kundens maksimale effekttræk fra elnettet.

Herpå betaler kunden løbende med et abonnement for måling og kundeforhold og med en 
nettarif for omkostninger til selve nettet. Hertil kommer gebyrer, som dækker diverse ad hoc-
omkostninger i forbindelse med installationen.

Abonnementet er en fast betaling for bl.a. elmåling, og nettariffen er en betaling, som afhænger 
direkte af kWh-forbruget.

I tillæg til disse priselementer kan det for større elkunder (B-høj, A-lav og A-høj) være nyttigt af 
hensyn til netdimensionering med en betaling, som mere præcist afspejler og differentierer 
mellem højspændingskunders faktiske effekttræk. Selvom en kunde har betalt for et givent 
leveringsomfang fysisk, er det ikke sikkert, at kunden altid i praksis ønsker dette fuldt benyttet, 
og her kommer effektbetalingen ind i billedet med gradueret og mindre effektbetaling for mindre 
effekttræk. Tilslutningsbidraget dækker ikke netdimensionering i bred forstand, men 
komplementeres af øvrige betalinger, herunder med fordel af effektbetaling.

Priselement Hvad priselementet dækker 
Tilslutningsbidrag Adgangsbillet til nettet, som sikrer, at kunden ikke bestiller for stort 

leveringsomfang og får adgang til det net, andre kunder har betalt for 
opbygning af.

Abonnement Måler, måling og kundehåndtering.
Nettarif (tidsdifferentieret) Betaling for brug af selve nettet (fordi det driver omkostninger, når kunder 

på nogle tidspunkter belaster nettet)
Effektbetaling Betaling for brug af selve nettet (fordi der for større kunder er faste 

netomkostninger ved at forsyne kunden med effekt uanset energiforbrug).

Som det også er tilfældet for abonnementer og tarifer, skal effektbetaling opkræves for hvert 
målepunkt, hvor der kan skiftes leverandør i elmarkedet. Har en juridisk enhed flere af sådanne 
målepunkter – så er der flere separate forhold i elmarkedet og flere separate betalinger.

Måleenhed for effekt
Effekt kan angives i forskellige enheder. Effekt måles i Watt eller Volt-Ampere. Endvidere tales 
ved tilslutningsbidrag om ampere-trækket, som med et underforstået spændingsniveau også er 
udtryk for effekt. For ikke-teknikere kan der let opstå uklarhed, så derfor benyttes i 
tarifbeskrivelsen blot Watt, og i tusinder, kilo-Watt, kW, eller million, Mega-Watt, MW.

Klassifikation af kundernes effekttræk
Med tilslutningsbidraget er kunden indplaceret med fysisk adgang til et givent leveringsomfang, 
dvs. i praksis et maksimalt effekttræk. For B-høj-, A-lav- og A-høj-kunder kommer derudover, 
som nævnt i afsnittet om effektbetalingens indplacering, en effektbetaling i spil. Dette ændrer 
ikke på, at kundens leveringsomfang aldrig kan overskrides uden fornyet/forøget 
tilslutningsbidrag.
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Effektbetalingen for den enkelte kunde sker dermed inden for et med tilslutningsbidraget fastsat 
leveringsomfang og indenfor en fysisk tilslutningsgruppe (B-høj-, A-lav- og A-høj-kunder).

Tabellen herunder angiver for B-høj-, B-lav- og A-høj-kunder niveauet for de nedre grænser for 
mulig abonneret effekt samt størrelsen på de effektblokke, der vil skulle købes fortløbende. 

Kundekategori Lavest effektabonnement
Effekt målt i kW

Effektblokke
Effekt målt i kW

B-høj 500 100
A-lav 1.000 500
A-høj 1.000 1.000

Som det er illustreret i tabellen, vil kunderne skulle abonnere på et minimum af effekt, hvorefter 
yderligere behov for effekt vil skulle tilkøbes i blokke. Den initiale indplacering af kunderne er 
dog ikke på minimumsniveauet, men som det vil fremgå senere, på det maksimum, som 
leveringsomfanget muliggør.

Denne indikerede metodik går af enkelthedshensyn ud fra en lineær sammenhæng mellem 
netselskabers omkostning og de større kunders effekttræk.

Målemetode
Effekten måles i praksis via en timemåling af forbruget. Der kigges på måledata for en 
årsperiode ad gangen, gående fra 1. august ét år til 1. august det følgende år. De 5 højeste 
timemålinger frasorteres. De 10 herpå følgende timer i årsperioden med højest kilowatt-time-
forbrug udvælges derpå til en gennemsnitsberegning. Dette gennemsnitlige elforbrug målt i 
kWh benyttes nu som udtryk for det højeste effekttræk i kW i den pågældende årsperiode.

Skift mellem effektklasser
På ovenstående vis gennemføres årligt efter den 1. august en sådan opgørelse, som derpå 
benyttes til at indplacere i en effektklasse jævnfør tabellen ovenfor.
Denne indplacering benyttes til at fastlægge kundens effektbetaling i det derpå følgende 
kalenderår.
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Som vist i figuren indplaceres kunderne til effektbetaling helt automatisk. Efter en august-august 
årsperiode følger siden et januar-januar kalenderår, hvor effektbetalingen ligger fast. Hvis 
kunden eksempelvis har et effekttræk, som overskrider den effektklasse, som kunden er 
indplaceret i, ændres betalingen ikke umiddelbart. Den beskrevne mekanik kan dog føre til en 
ændring i betalingen i et senere kalenderår.

Initial indplacering af kunden
Når en sådan effektbetaling skal opstartes for en kunde uden en målingshistorik til automatisk 
indplacering, ser netselskabet på kundens ampere maksimum (leveringsomfang) og indplacerer 
kunden i den effektklasse, som leveringsomfanget tilsiger (dette sker opdelt efter B-høj, B-lav 
eller A-høj).

Håndtering af egenproducenter
Egenproducenter har både et forbrug og en produktion og kan befinde sig i forskellige 
afregningsgrupper. Fælles for dem er dog, at de også tariferes af netselskabet med en vanlig 
nettarif. Den måling, nettariffen lægges på, kaldes også en bruttomåling, da det er bestemt af 
Forsyningstilsynet, at egenproducenter skal bruttotariferes. 

Når det drejer sig om effektbetalingen, bliver det derfor også denne bruttomåling, som bliver 
genstand for beregningen af effektbetalingen, og ellers akkurat som beskrevet for øvrige 
kunder.

Varsel af ændringer og indførelse af effektbetaling – nugældende regler
Selve indførelsen af effektbetaling vil for elhandlere overfor erhvervskunder ved 
viderefakturering være en vilkårsændring, der efter nugældende regler skal varsles alt efter, 
hvad der er aftalt med kunden.

Overfor private husholdningskunder ville elhandlere, hvis effektbetaling blev aktuelt for disse, 
have haft en ufravigelig forpligtelse til varsling af vilkårsændring efter nugældende regler samt 
derpå ændringer til ugunst. 

Netselskaberne er imidlertid efter gældende regler, dvs standardaftalen mellem Netselskab og 
Elleverandør om brug af Distributionsnettet, forpligtet til varsling overfor elhandlere, uanset om 
slutkunden er privat eller erhverv.

Elhandleren er for sin part ikke forpligtet til at varsle erhvervskunder for prisændringer, med 
mindre elhandleren har aftalt dette med sin kunde.

Varsel af ændringer og indførelse af effektbetaling – kommende regler
Med det nye eldirektiv indføres ændring i elhandleres varslingsforpligtelser fra 1. januar 2021. 
Som noget nyt kommer elhandlere forventeligt til udover at skulle varsle private også at skulle 
varsle erhvervskunder prisændringer, og de vil skulle varsles uanset størrelse, og uanset om 
ændringen er til gunst eller ugunst.

Varslet overfor slutkunden skal ske 14 dage inden ikrafttræden.

Elhandlerens varslingsforpligtelse forventes dog alene at omfatte den konkurrenceudsatte del af 
elhandlerens pris.
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Dvs. at elhandleren ikke behøver at varsle ændringer i netselskabets priser. Elhandleren kan 
dog ønske at kunne varsle kunden om netselskabets priser.

Eldirektivet giver ikke nye varslingsforpligtelser for netselskaber, men det forhold, at elhandlere 
evt. kunne ønske at varsle kunderne om netselskabets prisændringer, kunne tale for, at 
netselskaber foretager alle prisændringer mindst et bestemt stykke tid i forvejen før 
ikrafttræden. Dette stykke tid er efter nugældende standardaftale 4 måneder i forvejen, og dette 
kan bibeholdes eller ændres.

Selve indførelsen af effektbetaling ville, som beskrevet i forrige afsnit, ud fra nugældende regler, 
som kan bibeholdes eller justeres i standardaftalen, virke på den måde, at netselskabet ville 
skulle vise og kundetilknytte de nye effektbetalinger i datahubben 4 måneder inden 
ikrafttræden. Dette fordi der er tale om nyt priselement.

Samlet set skal en indførelse af effektbetaling varsles i overensstemmelse med det nye 
eldirektiv og den gældende standardaftale samt eventuelle ændringer i denne bl.a. som følge af 
det nye eldirektiv.

Disse forhold behandles adskilt fra beskrivelsen af effektbetaling. 

Ændring af enhedspris versus mekanisk klasseskift 
Når en kunde er på effektbetaling, og produktet er veldefineret med en klassifikation og pris pr. 
kW, er der (som vist i foregående tabels sidste række) ikke nogen udefra kommende 
varslingskrav, i forbindelse med at kunden skifter klasse. Dette er på forhånd meddelt, fastlagt 
og forudsigeligt. 

Der implementeres imidlertid i som en egenskab ved den her beskrevne effektbetalingsmodel 
en varslingsforpligtelse. Når netselskaberne i august måned efter beregningerne af kundernes 
nye effektbetalingsindplacering skal disse således som en modelegenskab varsles overfor 
elhandlerne. Denne varsling vil i praksis være, at de nye indplaceringer i datahubben gøres 
synlige 4 måneder i forvejen.

Elhandleren kan dermed lettere vælge at servicere kunden med orienterende information.

Effektbetalingernes størrelse
Som nævnt ovenfor lægges op til en lineær sammenhæng mellem effekttræk og betaling. Dette 
er nemmest administrativt og enkelt for kunderne at forstå. 

Dette sker for hver af de tre grupper, B-høj-, A-lav- og A-høj-kunder, med hver sin kW-betaling. 
Omkostningerne, som opkræves, fordeles til kunderne efter vandfaldsprincippets logik, så en 
kW er væsentligt dyrere for B-høj-kunden end for A-høj-kunden.

Hver af kundegruppernes samlede effektbetaling svarer til 25 pct. af netomkostningerne (drift, 
vedligehold, afskrivninger og forrentning) på de spændingsniveauer, kunderne benytter. 

For en gennemsnitlig kunde vil effektbetalingen således udgøre omtrent 25 pct. af deres 
samlede betaling til netselskabet. 

Tilpasning af datahubben
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Netselskaber er ansvarlige for korrekt indtastning af egne tariffer og abonnementer og også 
effektbetalinger, når disse skal i anvendelse. Selve angivelsen af, om der er tale om B-høj-, A-
lav- og A-høj-kunder, vil netselskaberne allerede have. Selve den derpå følgende betaling pr. 
kW i hver af disse grupper burde også være overkommelig at skabe rum til i datahubben. 

Det bliver lidt mere komplekst med den årligt tilbagevendende opgørelse af, hvor kunderne skal 
indplaceres i det følgende kalenderår.
 
Dette skal netselskaber selv udføre i eget system for derpå at lægge effektklasseflytninger ind 
på konkrete kunder.

Løsningen vil kræve kodning.

Selve effektbetalingerne er datahub-mæssigt at sammenligne med abonnementer, idet der er 
tale om faste månedlige betalinger (ligner abonnementer).

Det nye vil være monitoreringen, som giver konsekvenser i form af med skift af effektklasse.

Her skal det bemærkes, at Energinet selv overvejer at indføre effektbetaling for A-høj- og A-lav-
kunder. Al logik tilskriver, at den effektret, kunden abonnerer på ift. netselskabet, også vil være 
den effekt, kunden abonnerer på ift. transmissionsnettet.

Nye processer
For såvel netselskaber som elhandlere vil en effektbetaling, som beskrevet ovenfor, medføre, at 
nye processer skal indarbejdes.

Netselskabers prisblad vil indeholde et element mere, et element som skal lægges i 
datahubben for hver kunde, ligesom tariffer, abonnementer og gebyrer. Den største opgave vil 
dog være den nye monitorering og følgen med i, om der skal ske klassifikationsskift for hver 
kunde.

For elhandlere er der tale om et helt nyt priselement, som skal vises på elregningen (den 
forklarende version), hvis viderefakturering vælges. Dette vil kræve noget tilpasning.

Kundeinformation
En tilgang til håndteringen af effektbetaling kunne være at sige, at modellen skal kunne fungere, 
uden at elhandlere forpligtes til at gøre nyt, og at netselskaber vil kunne gøre det tilstrækkelige, 
i forhold til at modellen kan effektueres.

Dette indebærer følgende:
 Netselskaber står altid for den initiale indplacering af kunder, som beskrevet ovenfor 

(enten ud fra målehistorik eller leveringsomfang).
 Netselskaber foretager pligtige varslinger (efter eldirektiv og standardaftale) af selve 

effektbetalingsmodellen og senere følgende ændringer i enhedsprisen. 
 Efterfølgende skift i klassifikation effektuerer netselskaber som konsekvens med varsling 

og som beskrevet ovenfor i afsnittet om betalingsændring som følge af mekanisk 
klasseskift 

 Elhandlere kan servicere kunderne med oplysning og varslinger om selve modellen og 
om, hvordan effekttræksændringer ændrer i betalinger.
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Dansk Energi kan på denne baggrund fra netselskabssiden udfærdige et materiale til 
elhandlere, så de alle har et bud på, hvad kunder forlods og løbende kan orienteres om med 
hensyn til effektbetaling.


