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Ansøgning om metodegodkendelse af ændring af kundekategorisering i 

Tarifmodel 2,0 - RAH Net A/S, Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing, CVR.nr. 

25 80 96 61  

 

1. Indledning 

Vi er blevet bekendt med, at Evonet A/S (nu N1) den 30.9.2019 har fået godkendt metode for tarifering om 

ændret kundekategorisering for B-lav-kunder med et forbrug over 20 GWh p.a.. RAH Net A/S har ligesom 

Evonet haft en problematik i vores netområde, i form af B-lav-kunder der ikke i dag ville blive tilsluttet som 

B-lav, men hvor det ikke ville give samfundsøkonomisk mening at lave den fysiske tilslutning om. 

Det er vores opfattelse, at en tilsvarende tilgang til kundekategorisering vil kunne bringes til anvendelse i 

RAH Net A/S og det er vores opfattelse, at en sådan ændring vil være i overensstemmelse med 

bestemmelserne i elforsyningslovens § 73.  

Vi har derfor i nærværende ansøgning taget udgangspunkt i de retningslinjer, der ligger til grund for 

godkendelsen til Evonet A/S for kundekategorien B-lav 20 GWh. RAH Net A/S anmelder hermed en 

revideret metode til kundekategorisering i Tarifmodel 2.0, for så vidt angår B-lav-kunder med forbrug over 

20 GWh. 

 

2. Baggrund 

RAH Net A/S har haft dialog med AKM i Brande (Kartoffelmelsfabrik) omkring tariferingen. Virksomheden er 

en stor industrikunde, der er et klassisk eksempel på en virksomhed, der er vokset og har udvidet 

produktionsapparatet betydeligt over virksomhedens levetid. 

Fabrikken er tilsluttet RAH Net A/S’ elnet direkte på lavspændingssiden via en række 10/0,4 kV 

transformerstationer, som alle ejes af RAH Net A/S. Kunden er dermed indenfor rammerne af tarifmodel 

2.0 en B-lav-kunde. Grundlæggende har AKM haft et ønske om at blive tariferet som A-lav kunde. Dette 

ville almindeligvis forudsætte, at de blev tilsluttet nettet i en 60/10 kV transformerstation.  

Siden etableringen er virksomheden vokset markant og elforbruget er taget til. Det betyder, at kunden i dag 

ville være blevet tilsluttet som A-lav-kunde. Lignende forbrugere i andre netområder er typisk også 

tilsluttet som A-lav-kunder. En ændret tilslutning ville imidlertid være omkostningstung for kunden, og vil 

ikke give samfundsøkonomisk mening.  

I det konkrete tilfælde er forsyningen af virksomheden del af en ringforbindelse til Brande by. Derfor vil en 

ændret tilslutning være forbundet med forholdsvis store anlægsomkostninger. Samtidig vil der efter en 

eventuel flytning være to parallelle net. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, vil dette være en dårlig 

løsning.  

Ingen af de stationer, der forsyner AKM’s fabrik i Brande forsyner andre kunder, og de er alle placeret på et 

geografisk lille område og tæt på 60 kV nettet. Dette betyder, at AKM’s tarifomkostninger som B-lav-kunde 

er høje i forhold til de faktiske omkostninger til drift, nettab og vedligeholdelse af elnettet, som fabrikken 

giver anledning til. 
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Generelt – jf. tilslutningsbestemmelserne for RAH Net A/S, specielt afsnit 3.1 og 3.4 – fastlægges kundens 

tilslutningspunkt af RAH Net A/S under hensyn til elinstallationens aftalte leveringsomfang samt fysiske 

forhold. RAH Net A/S har ret til at flytte tilslutningspunktet, hvis leveringsomfanget eller belastningens 

størrelse og karakter taler herfor. I sådan et tilfælde betaler RAH Net A/S omkostningerne ved flytning. En 

flytning kan omfatte tilslutning på et andet spændingsniveau eller flytning til et andet sted på samme 

spændingsniveau. Kunden kan også anmode om, at tilslutningspunktet flyttes. Hvis RAH Net A/S kan 

imødekomme dette, er kunden forpligtet til at betale alle de omkostninger, der er forbundet med 

flytningen. 

Introduktionen af en særlig tarif for B-lav-kunder med forbrug over 20 GWh vil kunne sikre AKM og 

tilsvarende kunder en mere rimelig tarifering, uden at der skal foretages en samfundsøkonomisk 

uhensigtsmæssig ombygning af nettet. 

 

3. Gældende principper for kategorisering af kunder i RAH Net A/S i henhold til tarifmodel 2.0 

RAH Net A/S følger Tarifmodel 2.0 i tariferingen af selskabets kunder. RAH Net A/S har modtaget en 

godkendelse fra tilsynet den 7. juli 2016 på anvendelse af Tarifmodel 2.0 til fastsættelse af selskabets 

tariffer. Anvendelsen af Tarimodel 2.0 er genanmeldt og godkendt af tilsynet 12. november 2018. 

RAH Net A/S har siden godkendelsen i juli 2016 og november 2018 anvendt modellen og dens retningslinjer 

i forbindelse med selskabets tarifering af kunderne. 

I forbindelsen med udviklingen og implementeringen af Tarifmodel 2.0, er der udfærdiget et tilhørende 

notat, der beskriver principperne bag modellen. Modellen har følgende målsætninger for tariferingen, der 

ikke vil blive nærmere uddybet i skrivelsen her:  

1) Omkostningsægthed/rimelighed 

2) Kollektivitet 

3) Enkelthed 

4) Mulighed for incitamentsskabende prissignaler 

For at kunne efterleve prisbestemmelserne er udgangspunktet for Tarifmodel 2.0, at elnetselskabets 

kunder kategoriseres ud fra det fysiske tilslutningspunkt. På baggrund heraf kategoriseres kunderne som 

enten en A høj/lav, B høj/lav eller C-kunde afhængigt af tilslutning.  

Dette er illustreret i nedenstående figur:  
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Det afgørende for, hvor kunden tilsluttes i elnettet er, at kundens behov for effekttræk kan tilgodeses. 

Således tilsluttes kunder med et lavt behov for effekttræk typisk på lavere spændingsniveau, mens kunder 

med et større effekttræk typisk tilsluttes på et højere spændingsniveau.  

Forårsaget af de konkrete fysiske forhold og hensynet til omkostningseffektivitet vil elnetselskabet i visse 

tilfælde afvige fra denne hovedregel.  

Historisk er en række store industrikunder (herunder AKM) blevet tilsluttet 10/0,4 kV stationer og dermed 

blevet B lav-kunder. Kunder med et forbrug over 20 GWh ville i dag blive tilsluttet som A-lav-kunder. Det er 

altså en atypisk tilslutning og dermed en atypisk tarifering som AKM oplever. 

Det er inden for Tarifmodel 2.0’s principper, at der i nogle tilfælde afviges fra hovedreglen om fysisk 

tilslutningspunkt. For disse meget store B-lav-kunder, vil RAH net derfor indføre en ny særlig kundekategori 

B-lav 20 GWh.  

 

4. RAH Net A/S anmeldelse af supplerende kategori ”B-lav 20 GWh” 

En ny kundekategori benævnt B-lav 20 GWh, vil være gældende for kunder, der fysisk er tilsluttet som B-lav 

kunde, men opfylder kriterierne nedenfor, hvorfor de om-kategoriseres til gruppen B-lav 20 GWH. 

Kriterierne for at blive kategoriseret som en B-lav 20 GWH vil være følgende: 

1. Kundens årlige elforbrug skal mindst udgøre 20 GWH 

2. Kundens forbrug er samlet på én eller flere tilstødende matrikler, hvorfra der aftages elektricitet til 

bygninger, der både har en brugsmæssig og geografisk sammenhæng, og som ligger mindre end 1,5 

km (Tracé-længde) fra en 60 kV station 

Dette betyder, at hvis en kunde i dag er fysisk tilsluttet i 10-kV Nettet eller en 10/0,4 kV transformer – det 

vil sige kategoriseret som en B-lav-kunde - og kunden opfylder ovennævnte kriterier, vil kunden fremover 

blive tariferet som en B-lav 20 GWh kunde.  

Det er vores opfattelse, at dette vil være indenfor elforsyningslovens §73, da sigtet er at sikre de berørte 

kunder en omkostningsægte og ikke-diskriminerende tarifering. Hensynet til fysiske forhold og 

omkostningseffektivitet taler for, at en kunde kategoriseres anderledes, således at der sikres en ens 

tarifering af kunder efter en rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende betragtning. Vejledningen og 

principperne i Tarifmodel 2.0 tager udgangspunkt i en kategorisering efter det fysiske tilslutningspunkt. Den 

nærværende anmeldelse er en afvigelse fra tarifmodel 2.0, men metoden holder sig indenfor tarifmodel 

2.0’s grundlæggende logik. 

Skæringsdatoen for opfyldelse af kravene vil være 1. juli. På dette tidspunkt vurderes de respektive kunder, 

om de opfylder ovennævnte kriterier. Hertil om nye kunder opfylder kriterierne for den nye kundekategori. 

Kunder, der opfylder disse kriterier tariferes således efter den nye kategori med virkning pr. den 

næstkommende 1. januar. Herved kan relevant og rettidig varsling foretages overfor eventuelle berørte 

kunder af de involverede elhandelsvirksomheder. 

Nedenfor uddybes kriterier for B-lav 20 GWh: 
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Ad 1 – Krav om forbrug på mindst 20 GWh 

Evonet (nu N1) har været igennem en tilsvarende proces og efterfølgende anmeldt og fået 

metodegodkendt en kundekategori. I denne forbindelse fremgår det af afgørelsen, at Evonet (nu N1) har 

gennemført en analyse over tilsluttede A-lav kunder i andre netområder, som viser et gennemsnitligt årligt 

energiforbrug for A-lav kunder på lidt over 20 GWh. 

RAH Net A/S har vurderet vores egne erfaringer for store industrikunder, og det viser, at store kunder i RAH 

Net A/S har en benyttelsestid på ca. 3.100 timer pr. år og at 60 kV stationerne, der betjener dem, i 

gennemsnit er ca. 50% belastede, meget lig Evonets (nu N1) betragtninger. Da 60 kV stationernes typiske 

forbrugseffekt er ca. 13 MW fås, at kunder tilsluttet en 60 kV stationer typisk har et energiforbrug på knap 

20 GWh (3.100 timer * 50% * 13 MW = 20,15 GWh). 

A-kunders elforbrug i RAH Net A/S er kommenteret senere i notatet her. 

 

Ad 2 – Krav om, at installationer er samlet på en eller flere tilstødende matrikler, hvorfra der aftages 

elektricitet til bygninger, der både har en brugsmæssig og geografisk sammenhæng samt et afstandskrav 

på mindre end 1,5 km tracé afstand til 60 kV station 

Har en B-kunde et forbrug over 20 GWh vil det også være et krav om, at kundens installationer skal være 

samlet på en eller flere tilstødende matrikler, hvorfra der aftages elektricitet til bygninger der både har en 

geografisk og brugsmæssig sammenhæng. Hertil at installationerne maksimalt har 1,5 km tracé-afstand til 

en 60 kV station for at kunne kategoriseres som B-lav 20 GWh. De 1,5 km er skønsmæssigt vurderet til at 

være en rimelig og objektiv afstand ud fra en teknisk og nettabsmæssig betragtning. 

Ovennævnte kriterier er anlagt, da det har til formål, at kunder der flyttes til denne kategori – B-lav 20 GWh 

– vil være kunder, der teknisk burde være tilsluttet som A-lav kunder.  

 

5. Kortlægning af RAH Net A/S’ kunder tilsluttet på B-lav og A-lav niveau 

I skemaet nedenfor er vist RAH Net A/S’ 10 største B-kunder og deres samlede årlige forbrug1.

 

 
1 Det skal bemærkes, at en erhvervsvirksomheds elforbrug vil være at betragte som en forretningsfølsom oplysning, 
som det derfor henstilles til, at Forsyningstilsynet behandler med fortrolighed. 
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Der er totalt set i RAH Net A/S’ område 786 installationer tilsluttet som B-lav kunde med et samlet 

energiforbrug på 299.300.000 kWh. Heraf udgør ovennævnte 10 kunder et samlet energiforbrug på 

131.614.000 kWh. (Tallene er anslået og skal tages med forbehold.)  

Det kan oplyses, at de 2 B-lav kunder med et årsforbrug på mindst 20 GWh opfylder kravet om maksimalt 

1,5 km tracé-afstand til 60 kV station, og begge vil blive omfattet af den anmeldte tarif. 

RAH Net A/S har på nuværende tidspunkt tilsluttet 5 kunder som A-lav. 2 af disse kunder er varmeværker 

med elforbrug fra elkedler. Der er ligeledes en meget stor industrikunde med et meget stort forbrug. Det er 

vores opfattelse, at såfremt der alene vurderes på elforbruget på de 2 berørte B-lav kunder, så vil deres 

forbrug være fuldt ud på niveau med de øvrige A-lav kunders forbrug. Deres forbrug taler også for, at 

såfremt de skulle tilsluttes elnettet i dag, så ville de blive tilsluttet som A-lav kunder. 

 

6. Økonomiske konsekvenser ved anmeldelsen (omfordeling mellem kundekategorier) 

Den nye kundekategori – B-lav 20 GWh – betyder en genberegning af tarifferne for alle kunder. 

Fremgangsmåden vil blive beskrevet i afsnittet her. Priserne og omkostningerne er beregnet og baseret på 

2020-niveau. 

Der er i RAH Net A/S 2 kunder, der opfylder kriterierne for at blive kategoriseret som B-lav 20 GWh. Disse 2 

kunder har et samlet forbrug på 47 GWh. Tariffen fastsættes for disse kunder som en A-lav-tarif, der 

tillægges et bidrag for de anlæg de betjenes af. 

Fremgangsmåden er som følger: 

1) De anlæg der betjener disse B-lav 20 GWh-kunder specifikt – transformere og kabler – er fastsat til 

en værdi på TDKK. 6.655 pr. 31.12.2019. Disse anlæg vil skulle udtages af Tarifmodellen 2.0, da de 2 

kunder vil være at betragte som A-lav kunder, hvor de selv ejer anlægget. 

 

2) De specifikke omkostninger, som de 2 kunder giver anledning til som B-lav 20 GWH, er beregnet. 

Der er beregnet følgende omkostninger udover omkostningerne/tariffen for en A-lav kunde:  

Hvad TDKK./år Øre/kWh* 

Drift og vedligehold 61 0,13 

Afskrivninger 291 0,62 

Nettab 388 0,83 

Forrentning** 184 0,39 

I alt 924 1,97 
*Beregnet ud fra et forbrug på 47 GWh. ** Beregnet på baggrund af den historiske forretningsprocent. 

 

3) Efterfølgende er der foretaget følgende korrektioner i Tarifmodellen 2.0:  

a. Anlægsværdien på TDKK. 6.655 jf. punkt 1 ovenfor er udtaget af anlægsværdien i aktiverne 

for B-kunder (10kV). 

b. Der tillægges 47.000.000 kWh i forbruget til A-kunder. Antal installationer korrigeres 

tilsvarende. 

c. Der fratrækkes tilsvarende 47.000.000 kWh i forbruget for B-kunder. Antal installationer 

korrigeres tilsvarende. 

d. Der fratrækkes omkostninger – jf. ovenfor – på følgende poster for hhv. ledningsnet og 

transformere for B-kunder: 

i. Drift og vedligehold TDKK. 61. 
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ii. Afskrivninger TDKK. 291. 

iii. Nettab TDKK. 388. 

e. Der indtastet en ”særtarif” svarende til tillægget, der skal tilfalde gruppen B-lav 20 GWh. 

Særtariffen svarer til TDKK. 924, som beregnet ovenfor, hvorved provenuet fra de ordinære 

tariffer reduceres tilsvarende. 

Ovennævnte korrektioner har til formål at korrigere de ordinære tariffer for indførelsen af den nye 

kundekategori.  

Resultatet af ovennævnte giver følgende tariffer:  

Kategori Tarif før øre/kWh Tarif efter øre/kWh Ændring øre/kWh Ændring i % 

          

A høj 3,22 3,23 0,01 0,30% 

A lav 4,18 4,19 0,01 0,26% 

A lav (bev) 3,44 3,45 0,01 0,32% 

B høj 8,60 8,83 0,23 2,66% 

B høj (bev) 7,86 8,09 0,23 2,91% 

B lav 10,29 10,63 0,33 3,23% 

B lav (bev) 9,56 9,89 0,33 3,48% 

C 17,54 17,84 0,30 1,71% 
*Alle tariffer er indikativ og oplyst eksklusive moms 

Ovennævnte tariffer er angivet som flade tariffer. RAH Net A/S overgår pr. 1.7.2020 til tidsdifferentierede 

tariffer. For overskuelighedens skyld har vi dog valgt at vise konsekvenserne alene ved en flad tarif. 

En B-lav 20 GWh vil i vores tarifmodel, således få en tarif som følger:  

 

Tarif A-lav  4,19 øre/kWh 

Tillæg  1,97 øre/kWh 

B-lav 20 GWh  6,16 øre/kWh 

(alle priser eksklusive moms.) 

 

Den nye tarif sammen med de øvrige tariffer (udvalgte kategorier), vil således være som følger: 

 

A-lav    4,19 øre/kWh 

B-lav 20 GWh    6,16 øre/kWh 

B-lav  10,63 øre/kWh 

C  17,84 øre/kWh. 

(alle priser eksklusive moms.) 
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De 2 berørte kunder vil med den nye tarif opnå en årlig besparelse på anslået TDKK. 2.100,- eksklusive 

moms svarende til forskellen mellem tariffen til B-lav og den nye tarif B-lav 20 GWH. Denne besparelse – da 

tarifmodellen er ”provenu-neutral” – vil primært skulle betales af de øvrige B- og C-kunder over den 

opkrævede tarif. De faste abonnementer vil ikke blive berørt af den nye kategori. 

 

7. Følsomhed 

Konsekvenserne af den nye kundekategori og tariferingen af denne er vist i tabellen her. Alle beløb m.m. er 

indikative.  

  Før ændring Konsekvens af ændring 

Kategori Gennemsn. 
Forbrug 

Tarif før 
ændring 
øre/kWh 

Gennemsn. 
omkostning 
kr./år 

Ændring i 
øre/kWh 

Ændring i 
kr./år 

Ændring i 
kr./år 

    excl. moms excl. moms excl. moms excl. moms inkl. moms 

A høj* 0 3,22 0 0,01 0 0 

A lav 33.750.000 4,18 1.410.011 0,01 3.694 4.618 

A lav (bev) 16.500.000 3,44 567.796 0,01 1.806 2.258 

B høj 232.000 8,60 19.950 0,23 531 664 

B høj (bev)* 0 7,86 0 0,23 0 0 

B lav 345.000 10,29 35.514 0,33 1.147 1.434 

B lav (bev) 300.000 9,56 28.672 0,33 998 1.247 

C 7.800 17,54 1.368 0,30 23 29 
*P.t. er der ingen kunder tilsluttet i disse kategorier. 

Som oplyst i forrige afsnit opnår de 2 berørte kunder en årlig besparelse i niveauet DKK. 2.100.000,- 

eksklusive moms. Da ændringen er ”provenu-neutral” , vil det betyde, at andre kundekategorier vil opleve 

en stigning i deres omkostninger. 

Det vil hovedsagelig være kunder tilsluttet som B-lav og C, der vil blive berørt af ændringerne. Nuværende 

A og B-høj (1 kunde) vil ikke opleve nogen nævneværdig ændring deres forbrug taget i betragtning. 

B-lav kunder oplever en årlig stigning på henholdsvis DKK. 1.147,- (stigning på 3,23%) og DKK. 998,- 

(stigning på 3,48%). Gennemsnitsforbruget taget i betragtning vurderes stigningen dog ikke at være 

væsentlig. 

C-kunder oplever en stigning inklusive moms på DKK. 29,- om året svarende til en stigning på 1,71%. Dette 

svarer til en månedlig stigning på anslået DKK. 2,50 i deres tariffer. Dette vurderes ej heller at være 

væsentlig. 

Den væsentligste stigning i tariffen vil de 8 andre kunder i kategorien B-lav – jf. afsnit 5 – opleve. Disse 

kunder opfylder ikke kravet til den nye kategori B-lav 20 GWh.  

Der er i ovennævnte følsomhed beregnet på gennemsnitstal. Der vil derfor indenfor de enkelte kategorier 

være kunder, som bliver mere og mindre berørt end andre. Det er dog vores vurdering, at de oplyste 

prisstigninger (i %) ikke vurderes som væsentlige i denne sammenhæng.  
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8. Afrunding 

RAH Net A/S ansøger om en metodegodkendelse af en ny kundekategori benævnt B-lav 20 GWh.  

Vi finder, der er behov for denne nye kundekategori med tilhørende tarif, for at sikre en rimelig og 

omkostningsægte tarifering af B-lav-kunder med forbrug over 20 GWh, uden at skulle afholde 

uhensigtsmæssige netomkostninger til parallelle net for disse kunder. Dermed ser vi metoden ligger 

indenfor bestemmelserne i elforsyningslovens § 73. Det er vores opfattelse, at metoden er rimelig, objektiv 

og ikke diskriminerende, idet prisfastsættelsen sker efter kriterier, hvor køberkategorierne bliver belastet 

med de omkostninger, som de giver anledning til. I øvrigt vil RAH Net A/S fortsat følge metoderne i 

Tarifmodel 2,0.  

De 2 berørte kunder, der kommer i den nye kundekategori, opnår en lavere tarif som modsvares af lidt 

højere tariffer for de øvrige kunder. De prisstigninger er dog ganske begrænsede.  

RAH Net A/S vil fremover kategorisere kunderne – nuværende og fremtidige – efter anmeldte metode. Hvis 

kunderne opfylder kriterierne for kategoriseringen, vil de blive tariferet efter de beskrevne principper i 

notatet her. Såfremt det kræver, at el-handleren vil skulle varsle dette overfor de berørte kunder, vil en 

ændring af priserne i datahub’en blive gennemført med en relevant og passende tidshorisont, så 

varslingsfristerne overholdes.  

De 2 berørte B-lav kunder, vil derfor umiddelbart efter en godkendelse bliver ændret til den nye kategori, 

hvorefter tarifferne vil blive tilpasset som beskrevet i notatet her. Selvfølgelig under hensyntagen til en 

relevant og rettidig varslingsfrist. Fremadrettet vil der være en årlig vurdering af, om eksisterende og/eller 

nye kunder opfylder kriterierne for denne kategori. Processen herfor er nærmere beskrevet i afsnit 4.  

Såfremt der er spørgsmål eller andet, står vi naturligvis til jeres disposition.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

RAH Net A/S 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger på vegne af RAH Net A/S:  

Navn: Søren Mortensen  

Mail: smo@rah.dk     

Telefon:  Mobil: 2087 5703  

Direkte: 9674 2260 
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