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Til vedlagte høringsliste, samt udsendt i offentlig høring via Energinets 

hjemmeside. 

 HØRINGSBREV – NY TARIFMODEL FOR 

ELPRODUCENTERNES ELTARIFFER 
 

 

Hermed sendes ny model for elproducenters tarifbetaling til Energinet i høring. Klimaaftalen af 

22. juni 2020 og den opfølgende ændring af blandt andet Elforsyningsloven, har medført en 

fjernelse af PSO-systemet, hvilket giver behov for at sikre, at omkostninger i forbindelse med 

tilslutningen af ny elproduktionskapacitet, dækkes af de parter, som giver anledning til dem. 

Samtidig muliggøres geografisk differentiering af tilslutningsbidrag og indfødningstariffer som 

incitament til hensigtsmæssig lokalisering af nye VE-anlæg i elnettet. Lovgrundlaget herfor blev 

vedtaget i Folketinget d. 21. december 2021. 

 

Energinets udmøntning af den nye lovgivning sker ved denne ny model for ændret producent-

betaling. Forslaget indebærer tre hovedelementer: 

- et standardiseret stations-tilslutningsbidrag for transmissionstilsluttede anlæg til dæk-

ning af gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets stationer,  

- et standard-tilslutningsbidrag pr. MW efter tilslutningens størrelse for både transmis-

sions- og distributionstilsluttede anlæg til dækning af gennemsnitlige omkostninger i 

det nære transmissionsnet for og – fsva. distributionstilsluttede anlæg – også et trans-

formerbidrag samt  

- en løbende indfødningstarif til dækning af omkostninger i det dybe transmissionsnet 

for både transmissions- og distributionstilsluttede anlæg.  

 

Betalingen, fsva. bidraget til det nære net og den løbende betaling, differentieres geografisk 

efter om der er tale om et produktionsoverskudsområde eller et forbrugsdomineret område. 

 

Energinet sender hermed den ny metode for opkrævning af el-producentbetaling i høring 

blandt berørte parter og generelle interessenter. Ændringerne beskrives nærmere i vedlagte 

metodebeskrivelse.  

 

De foreslåede ændringer er en del af en større revision af Energinets eltarif-model. Energinet 

har beskrevet de ændringer, som vurderes hensigtsmæssige i publikationen Udvikling af Ener-

ginets tarifdesign, som kan findes på Energinets hjemmeside her.   

 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Modernisering-af-tarifdesign
http://adlegacy.abledocs.com/169340/383788bad8a917a8e0151eb975a32ddd/DA
http://adlegacy.abledocs.com/169340/383788bad8a917a8e0151eb975a32ddd/DA
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Energinet har i forbindelse med forarbejdet til denne revision afholdt to aktørmøder hhv. 29. 

september 2021 og 10. januar 2022. Møderne blev afholdt både for at sikre, at aktørerne var 

orienteret om, at metoden var ved at blive udarbejdet samt for at inddrage og få input fra ak-

tørerne til Energinets metodeudvikling.  

 

Høringsperioden 

Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag, samt alle øvrige interesserede parter, om hø-

ringssvar til den ændrede tarifmetode. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til: 

eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest 

 

Fredag den 11. marts 2022, kl.15.00. 

 

Høringsmaterialet findes også på www.energinet.dk under HØRINGER, hvor det også er muligt 

at abonnere på nyhedsmail om de metodeændringer, Energinet sender i høring. 

 

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i metoden for den nye 

model for producentbetaling. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til 

Forsyningstilsynet og indarbejdet i høringsnotatet, som ved anmeldelsen til Forsyningstilsynet 

vil blive offentliggjort på www.energinet.dk under MARKEDSFORSKRIFTER METODEANMELDT. 

 

Eventuelt uddybende spørgsmål til tarifmetoden bedes rettet til eltariffer@energinet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

David Hartz 

mailto:eltariffer@energinet.dk
mailto:myndighed@energinet.dk
http://www.energinet.dk/
http://www.energinet.dk/
mailto:eltariffer@energinet.dk
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Bilag 1 – Høringsparter 

 

 

Balanceansvarlige 

Elleverandører 

Netvirksomheder 

 

Ankenævnet på Energiområdet 

Brintbranchen 

Dansk Byggeri 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Fjernvarme 

Dansk Industri 

Dansk Solkraft 

Datatilsynet 

De frie energiselskaber 

Decentral Energi 

Digitaliseringsstyrelsen 

Energiklagenævnet 

Energisammenslutningen 

Energistyrelsen 

Forbrugerrådet 

Håndværkerrådet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Landbrug & Fødevarer 

Skatteministeriet 

Wind Denmark 

 

 


