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RESUMÉ
Forsyningstilsynet har modtaget Elnet Øst A/S (herefter benævnt netvirksomheden)
anmeldelse af metode for abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder jf. § 1,
stk. 1 i metodebekendtgørelsen.
Ifølge det fremsendte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for
fastsættelsen af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder følger metoden i
Dansk Energis branchevejledning, som er taget til efterretning af Tilsynet den 20. april
2020, som ændrede Dansk Energis branchevejledning Tarifmodel 2.0, således at
abonnementsbetalingen for C-kunder og B-lavkunder ensrettes.

AFGØRELSE
Forsyningstilsynet godkender netvirsomhedens metode for abonnementsbetaling for
C-kunder og B-lavkunder efter Dansk Energis branchevejledning af den 20. april 2020,
jf. § 1, stk. 1, og § 4, i metodebekendtgørelsen.
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING
Ifølge det fremsendte ansøgningsskema har netvirksomheden anmeldt, at metoden for
fastsættelsen abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder følger metoden i
Dansk Energis branchevejledning, som ændrede Dansk Energis branchevejledning
Tarifmodel 2.0 for så vidt angående abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder
som er taget til efterretning af Tilsynet den 20. april 2020.
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SAGENS PART
Sagens part er Elnet Øst A/S.

RETSGRUNDLAG
Af elforsyningslovens §§ 73 og 73 b fremgår, at de kollektive elforsyningsvirksomheders, herunder netvirksomhedernes, prisfastsættelse for deres ydelser skal ske efter
rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte
køberkategorier giver anledning til. Energibranchens organisationer kan udarbejde
standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer mv for netvirksomhedernes
ydelser. Bestemmelserne er sålydende:
Elforsyningslovens §§ 73, og 73 b (LBK nr. 119 af 06/02/2020 om lov om elforsyning):
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de
enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af
elnettet og til elforsyningssikkerhed er tilladt. 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 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af
Forsyningstilsynet.

Netvirksomhederne skal fastsætte priser og betingelser for anvendelsen af distributionsnettet efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, der er sålydende:
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af
de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Elforsyningslovens § 73 b om tilsyn med branchevejledninger:
Forsyningstilsynet skal inden netvirksomhedernes anvendelse af tariffer godkende netvirksomhedens metoden til fastsættelse af priser. En netvirksomhed kan basere metoden på standardiserede metoder, der er fastlagt i branchevejledninger. Dette følger af
Metodebekendtgørelsens § 1og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september
2010, der er sålydende:
§ 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 Forsyningstilsynets godkendelse.
Stk. 2. Forsyningstilsynets 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 Forsyningstilsynets godkendelse.
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.
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§ 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.

Anmeldelsesbekendtgørelsens § 2 om anmeldelse af såvel metoder til fastsættelse af
priser som den ifølge metoden fastsatte pris (tarifblade, investeringsbidrag, gebyrer
m.fl.), jf. Bekendtgørelse nr. 823/ 2014:
§ 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde
1.
metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne, jf. bek. nr. 1085 af 20. september 2010, jf. lovens § 76, stk. 1,
nr.1
2.
priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget
for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. nr. 1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 […]

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN
Denne sag drejer sig om netvirksomhedens metode til fastsættelse af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder.
Forsyningstilsynets metodegodkendelser er en forudsætning for netvirksomhedens anvendelse af metode til prisfastsættelse i forhold til abonnementsbetaling for C-kunder
og B-lavkunder, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.
Netvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der
er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, som Forsyningstilsynet har taget
til efterretning, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen.
Ifølge det fremsendte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for
fastsættelsen af tariffer følger metoden i Dansk Energis branchevejledning (ændring af
Tarifmodel 2,0 i forhold til abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder), som er
taget til efterretning af Tilsynet den 20. april 2020. Ansøgningen godkendes på den
baggrund.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 4, i metodebekendtgørelsen.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som netvirksomheden
måtte fastsætte, skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse,
jf. § 1, stk. 4, i metodebekendtgørelsen.
Forsyningstilsynet bemærker desuden, at Forsyningstilsynet til en hver tid kan tage
netvirksomhedens anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver
anledning hertil.
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Netvirksomheden skal være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af netvirksomheden med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen.
Netvirksomheden skal være opmærksom på, at virksomheden efterfølgende til Forsyningstilsynet skal anmelde gebyrerne til register (Anmeldelse af tarifblad, priser, betingelser for ydelser og lignende) jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2, i anmeldelsesbekendtgørelsen, nr. 823 af 27/06/2014.
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