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Deres ref.

Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg
I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode
for kunder med solcelleanlæg.

Sekretariatet for
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Afgørelse
Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering
af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens § 73 a.
Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Østkraft Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de
bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer
som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse.
Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Østkraft Net A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.
Endelig skal Østkraft Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Østkraft Net
A/S’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
 De godkendte metoder skal offentliggøres af Østkraft Net A/S
med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.
Sagsfremstilling
Østkraft Net har i anmeldelsen oplyst, at de følger Dansk Energis Branchevejledning som er taget til efterretning af Energitilsynet d. 25. marts
2014 uden afvigelser.
I den nuværende anvendelse af den anmeldte metode indgår dog ikke besparelser til netudbygning, hvilket Østkraft begrunder med, at selskabet
på nuværende tidspunkt ikke har opnået besparelser til netudbygning
som følge af tilstedeværelsen af solceller, og at deres net skal udbygges
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og vedligeholdes for at kunne levere den nødvendige effekt til disse kunder, når solen ikke skinner. Derfor svarer rådighedstariffen alene til nettariffen reduceret med de sparede omkostninger til nettab.
Høring
Et udkast til afgørelse har været i høring hos Østkraft i perioden 27. maj
til 17. juni 2014. Østkraft har ikke afgivet bemærkninger til høringsudkastet.
Lovgrundlag
I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget.
Elforsyningsloven1:
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser
efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning
til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i
særlige tilfælde.
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet.
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributions
net fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte
metoder, som er godkendt af Energitilsynet.
Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og
for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet
af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår,
herunder tariffer.
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010
§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk
skal anmelde de metoder, 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 anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af
datoen for tilsynets godkendelse.

1

Lovbekendtgørørelse nr. 1329. af 25/11/2013 af lov om elforsyning.
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Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.
§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for
prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.
Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke
omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå,
hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer.
Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som
anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler.
Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier.
Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte
køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer,
herunder timebetaling.
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.

Energitilsynet har den 2. april 2012 godkendt Østkrafts metoder til tarifering:
”Afgørelse
Energitilsynets sekretariat godkender ovennævnte metoder
for tariffer, gebyrer og leveringsbestemmelser inkl. restancevejledningen og tilslutningsbestemmelser, idet det lægges til grund, at Dansk Energis anbefaling følges uden
yderligere fravigelser end de to ovenfor nævnte”
Energitilsynet har den 25. juni 2014 taget Dansk Energis branchevejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til efterretning. Det fremgår heraf:
”Tilkendegivelse
 At en anvendelse af vejledningen til tarifering af kunder med solcelleanlæg uden afvigelser vil føre til tariffer, der er forenelige
med kravene i elforsyningslovens § 73, og at vejledningen derfor
tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.


At anvendelse af vejledningen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen metodefastsættelse og følgende beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsy-
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net efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens § 73
a og Metodebekendtgørelsens §§ 1 og 4.


At anvendelse af vejledningen ikke i sig selv indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs tarifering.”

Vurdering
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at idet Østkraft Nets metode til
tarifering af kunder med solcelleanlæg følger branchevejledningen, som
er taget til efterretning som værende i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, må Østkraft Nets metode således også være i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Østkraft Net har oplyst, at
der ikke er besparelser til netudbygning. Da der ikke er besparelser til
netudbyning, kan og skal dette heller ikke fratrækkes i nettariffen for at
fastsætte rådighedstariffen. Dette er i øvrigt også fint i tråd med Energitilsynets tilkendegivelse, hvor det i vurderingen af rådighedstariffen
fremgår, at ”kapaciteten i langt overvejende grad ikke påvirkes af tilstedeværelsen af solcelleanlæg”.
Rådighedstariffen svarer derfor alene til den almindelige nettarif reduceret med sparede omkostninger til nettab. Det lægges til grund, at de sparede omkostninger til nettab er fastsat og fordelt efter Østkrafts i forvejen
anmeldte og godkendte tariferingsmetoder, der følger branchevejledningen, jf. afgørelse af 2. april 2012, og at omkostningerne til nettab, som
nettariffen reduceres med for at få rådighedstariffen, på nuværende tidspunkt udgør 3,7 øre/kWh for skabelonkunder.
Afgørelse
Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering
af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens § 73 a.
Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Østkraft Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de
bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer
som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse.
Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage Østkraft Net A/S’ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.
Endelig skal Østkraft Net A/S bl.a. være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Østkraft Net
A/S’ anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
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De godkendte metoder skal offentliggøres af Østkraft Net A/S
med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
Louise Bank
Tlf. direkte 4171 5365
lba@energitilsynet.dk
Klagevejledning
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:
Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf: 33 95 57 85
Fax: 33 95 57 99
E-mail: ekn@ekn.dk
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er
modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside,
www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling".
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om:








hvilke love, der giver klageadgang til nævnet
nævnets sammensætning
formandens opgaver
indgivelse af klage
gebyr
oplysninger, der indgår i sagerne
afgørelser

