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Den grønne omstilling er i fuld gang og elektrificeringen 
øger behovet for fleksibilitet i elsystemet og på tværs af 
sektorer. Samtidig påvirker omstillingen også 
omkostningsdriverne for Energinet. Energinet ser derfor 
et behov for at modernisere Energinets tarifdesign og er i 
fuld gang med at udvikle og implementere en række 
ændringer af tarifdesignet. 

For den grønne omstilling forandrer fundamentalt mange 
dele af elsystemet. Og som samfund kommer vi ikke 
igennem så store og markante ændringer, uden at skulle 
ændre i tarifmodellerne.

Målet er at udvikle en sammenhængende tarifmodel, der 
afspejler omkostningerne for rådighed og brug af nettet, 
og belønner forbrugerne for den fleksibilitet, som de vil 
udvise. Samtidig skal tarifmodellen sikre fortsat betaling 
til drift og udvikling af det kollektive elnet samt til de 
ydelser, der bidrager til at opretholde 
forsyningssikkerheden. 

Energinet giver med denne publikation en status på 
igangværende tarifdesignændringer og et billede af, 
hvilke ændringer der er på vej. 

Alle ændringer vil komme i offentlig høring, hvor aktører 
og interessenter vil blive hørt . Alle ændringer skal 
godkendes af Forsyningstilsynet, inden de kan træde i 
kraft.

Energinet ser frem til dialogen.
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HVAD ER ENERGINETS ELTARIFFER?
Eltariffer er brugerbetalingen, der sammen med indtægterne fra 
udlandsforbindelserne, skal dække alle omkostningerne til at etablere, vedligeholde 
og drive det kollektive elnet (nettarif), samt ved at drive og balancere elsystemet 
(systemtarif). 

Eltarifferne er ikke en afgift, der fx kan generere indtægter til statskassen. Det er en 
brugerbetaling, hvor tarifferne årligt bliver justeret så de samlede tarifindtægter 
matcher de samlede omkostninger til det kollektive elsystem. 

Energinet ejer og driver det overliggende elnet, transmissionsnettet, mens en række 
netselskaber ejer og driver de underliggende distributionsnet, hvor næsten alle 
forbruger og producenter, undtagen de allerstørste, er tilsluttet.

Energinets nettariffer skal således dække omkostningerne til transmissionsnettet, 
mens netselskaberne har deres egne nettariffer til de underliggende net. Energinets 
systemtarif dækker omkostningerne til både i dag  – og i årerne fremover – sikkert at 
kunne balancere hele elsystemet, så det ikke pludselig bliver ustabilt og bryder ned.

I dag opkræves alle Energinets tariffer som en energitarif med en årlig fastsat sats i 
øre/kWh. Dette har været enkelt at forstå og administrere – men med den 
gennemgribende elektrificering og grønne omstilling af samfundet, afspejler denne 
metode ikke længere omkostnings-strukturerne i det kollektive elnet. 
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TARIFFER OPKRÆVET VED FORBRUGERNE

Transmissionsnettarif (herefter nettariffen)
Nettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til etablering  samt 
drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og 
drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

Systemtarif
Systemtariffen for forbrug dækker bl.a. omkostninger til forsyningssikkerhed og 
elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

Balancetarif for forbrug
Tariffen dækker en lille andel af Energinets samlede omkostninger til 
systemydelser og håndtering af balancemarkedet. NB: Fra 2023 vil 
balancetariffen for forbrug blive indregnet i systemtariffen.
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Energinet opkræver en række forskellige tariffer til at dække omkostningerne ved at etablere og drive elnettet, samt ved at drive og balancere elsystemet. De nuværende tariffer for 
2022 ses i nedenstående tabeller.

Forbrugstariffer 2022 Øre/kWh
Transmissionsnettarif* 4,9

Systemtarif 6,1

Balancetarif for forbrug 0,229

*Kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV-siden 
afregnes til en reduceret transmissionsnettarif. I 2021 er den fastsat til 4,6 øre/kWh.

TARIFFER OPKRÆVET VED PRODUCENTERNE

Indfødningstarif
Indfødningstariffen for produktion bidrager til at dække en mindre del af 
Energinets omkostninger forbundet med transmissionsnettet (132/150 og 
400 kV-nettet). 

Balancetarif for produktion
Tariffen dækker en lille andel af Energinets samlede omkostninger til 
systemydelser og håndtering af balancemarkedet.

Solceller, vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af 
aftagepligten, betaler ikke indfødningstarif og balancetarif.

Produktionstariffer 2022 Øre/kWh
Indfødningstarif 0,3

Balancetarif for produktion 0,116

HVILKE TARIFFER OPKRÆVER ENERGINET?
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SYSTEMTARIF

Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres, 
så opkrævningen i højere grad afspejler 
bagvedliggende omkostninger:

• abonnementsbetaling på 180 kr./år for alle 
forbrugsmålepunkter

• reduceret energibetaling (øre/kWh) for 
forbrug over 100 GWh

Forventet start: 1. januar 2024

Fra d. 1. januar 2023 opkræves balancetariffen for 
forbrug desuden som en integreret del af 
systemtariffen. Det har ikke nogen tarifeffekt, 
men forenkler elregningen.

ØJEBLIKSTARIFERING AF EGENPRODUCENTER

Energinet harmoniserer egenproducenters tarifbetaling med de øvrige 
elkunders betaling, så alt elforbrug leveret fra nettet tariferes efter de 
samme principper og diskriminering af forskellige forbrugstyper dermed 
fjernes. 

Forventet start: 1. januar 2024

GEOGRAFISK DIFFERENTIERET 
PRODUCENTBETALING

• Et standardiseret tilslutningsbidrag bestående 
af

• Et fast stations-tilslutningsbidrag pr. felt 
(eller et geografisk differentieret standard 
transformerbidrag pr. MW, hvis der er tale 
om et DSO-tilsluttet anlæg).

• Et geografisk differentieret standard-
tilslutningsbidrag pr. MW

• Samt en geografisk differentieret løbende 
indfødningstarif pr. kWh

Forventet start: 1. januar 2023

SAMPLACERINGSTILTAG

Direkte linjer, geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering 
er initiativer til at sikre en bedre udnyttelse af elnettet og reducere behovet for 
netinvesteringer, samt til fordel for forbrugere og virksomheder.

Energinet forventer at starte metodeudvikling og dialog i efteråret 2022 fsva. direkte 
linjer.

NETTARIF

BEGRÆNSET NETADGANG
Tilbud til transmissionstilsluttede 
forbrugskunder om at acceptere afbrydelighed 
til gengæld for en reduceret tarif.

Forventet start: 1. januar 2023

TSO-DSO-MODEL, KAPACITETSBETALING OG 
TIDSDIFFERENTIERING. Energinet ønsker 
omkostningsægte prissignaler, der bedre 
relaterer sig til omkostningsstrukturen. Bl.a. ved 
at indføre kapacitetsbetaling, samt overgå til en 
model, hvor nettariffen skal betales af de 
direkte transmissionstilsluttede, herunder 
DSO’erne.

TARIFERING AF FORBRUGERE TARIFERING AF PRODUCENTER

TARIFERING AF SAMPLACERET FORBRUG OG PRODUKTION

SAMLET OVERBLIK OVER PLANLAGTE ÆNDRINGER AF TARIFDESIGN 
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BEHOV FOR MODERNISERING AF 
ENERGINETS TARIFDESIGN

Tarifdesignet historisk

Den energibaserede eltarif med en fast sats i øre/kWh og helt overvejende betalt af 
elforbrugerne er enkel at forstå og administrere. 

Modellen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor elsystemet hovedsageligt bestod af 
store centrale kraftværker, der blev dimensioneret efter og placeret nær forbruget. I 
dag, og i stigende grad i fremtiden, består elproduktionen hovedsageligt af decentralt 
placerede vindmøller og solceller langt væk fra de større byer og elforbruget. 

Tarifdesignet fremadrettet

Denne fundamentale ændring af elsystemet kræver ændringer i tarifsystemet, så 
tarifferne i højere grad bliver omkostningsægte og understøtter den grønne 
omstilling. 

Elproduktion fra vind og sol er grøn og billig – men den er også ufleksibel og placeres 
ofte langt fra forbruget, hvor der er plads. Flere og flere steder bliver det således 
elproduktionen fra vind og sol, der er dimensionerende for transmissionsnettet og 
dermed overvejende driver omkostningerne.

Med elektrificeringen er der også kommet nye typer elforbrug, som er langt mere 
prisfleksibelt end det klassiske elforbrug og måske ligefrem afbrydeligt. Denne 
fleksibilitet og afbrydelighed gør, at man kan udnytte den omkostningsdrivende 
kapacitet i elnettet bedre, hvis man fx kan flytte sit forbrug væk fra der, hvor der er 
”trængsel i nettet”. 

Placering, fleksibilitet og driftsmønstre for både elproduktion og elforbrug er i dag 
således langt mere forskelligartet end tidligere. Der er således i dag behov for et 
tarifdesign som bedre synliggør omkostningerne i elsystemet, og hvor en væsentlig 
større del af omkostningerne kan allokeres mere specifikt til de elforbrugere og 
producenter, som giver anledning til omkostningerne – og omvendt reducere 
tarifferne for dem der belaster omkostningerne i elsystemet mindst. 

Et sådant mere omkostningsægte – men stadig transparent og administrativt muligt –
tarifdesign skal gennem mere korrekte prissignaler til brugerne understøtte et fortsat 
effektivt elsystem og en omkostningseffektiv grøn omstilling.
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PRINCIPPER FOR 
NYE TARIFDESIGN

Behovet for at modernisere Energinets tarifdesign jf. forrige side skal udformes inden 
for de reguleringsmæssige rammer. 

Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for 
hvordan eltariffer skal udformes. Det drejer sig blandt andet om at tarifferne skal:

▪ Være omkostningsægte og afspejle hvilke omkostninger de enkelte kategorier af 
netbrugere giver anledning til

▪ Opkræves efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke 
omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til

▪ Tilvejebringe passende incitamenter på kort og lang sigt til at sikre et effektivt 
elsystem

▪ Være transparente og forståelige.

Disse principper gælder for Energinet og ligger til grund for både aktuelle og 
fremtidige tarifdesignændringer.

Herudover vil Energinet medvirke til at sikre forudsigelige og stabile rammevilkår for 
de mange aktører, der skal virkeliggøre den grønne omstilling gennem store og ofte 
langsigtede investeringer.

Endelig skal ændringer af tarifdesignet kunne implementeres i de 
opkrævningssystemer der eksisterer eller som kan udvikles hertil.

Målet er at nå frem til en samlet tarifmodel, der i højere grad afspejler 
omkostningerne for rådighed og brug af nettet samt belønner forbrugerne for den 

fleksibilitet, som de vil udvise, og samtidig sikrer fortsat betaling til drift og udvikling af 
det kollektive elnet samt til de ydelser, der bidrager til at opretholde 

forsyningssikkerheden. 



CENTRALE ELEMENTER PÅ VEJEN TIL ET MERE OMKOSTNINGSÆGTE TARIFDESIGN

Det er en omfattende opgave med mange hensyn og 
reguleringsmæssige forhold at tage højde for, når 
eltarifdesignet grundlæggende skal moderniseres og gøres 
mere omkostningsægte. Det er dog også nødvendigt, hvis 
tarifstrukturerne ikke skal blive en barriere for en effektiv 
elektrificering og grøn omstilling af hele energiforsyningen.  
Moderniseringen af tarifdesignet kommer til at bestå af 
mange større og mindre ændringer over de kommende år. 

De efterfølgende sider vil give et indblik i de planlagte tiltag.

Nedenfor opridser vi fire centrale elementer til et mere 
omkostningsægte tarifdesign. De mere konkrete tiltag 
beskrevet på de kommende sider kan således i høj grad ses 
som tiltag der adresserer en eller flere af dilemmaerne i 
nedenstående centrale elementer. 

1. Mere omkostningsægte tarifering af elproducenter
I dag er det helt overvejende elforbrugerne, der betaler 
for omkostninger til elsystemet. Men flere og flere 
steder bliver elproduktionen fra især vind og sol 
dimensionerende for elnettet og dermed drivende for 
omkostningerne. Dette adresseres primært gennem ny 
model for producentbetaling.

2. Betaling for netkapacitet til rådighed frem for 
transporteret energi 
I dag er Energinets tariffer rent energibaseret – en fast 
sats pr. kWh transporteret. Men omkostningerne til 
nettet er i langt højere grad bestemt af den 
netkapacitet brugeren har til rådighed. I 
transmissionsnettet er det nærmest kun omkostningen 
til nettab, der varierer med den transporterede 
mængde. En langt højere grad af kapacitetsbetaling er 
et centralt element i moderniseringen af Energinets

tarifdesign. Dette gælder både på forbrugs- og 
producentsiden. 

Systemtariffen er i dag også ren energibaseret. Men 
omkostningerne her er også i høj grad faste. Dette 
adresseres bl.a. med et fast abonnement i ny 
opkrævningsmodel for systemtarif.

3. Trængselsbetaling
Med en højere grad af kapacitetsbetaling, betaler man 
for den netkapacitet man ønsker stående til rådighed –
uanset om man bruger den eller ej. Nye typer elforbrug, 
kan dog være så fleksible, at det ikke har behov for fuld 
rådighed over netkapacitet hele tiden fx i perioder, hvor 
netkapacitet er en begrænset ressource. Et tariftiltag 
der kan understøtte en sådan mere effektiv udnyttelse 
af elnettet er ”Begrænset netadgang for elforbrug”, 
hvor en elforbruger mod en markant reduktion i 
tarifbetalingen, tillader at blive afbrudt ved 
netbegrænsninger. Et andet tariftiltag er 
tidsdifferentiering, som allerede kendes fra flere 
distributionsnet. Her kan en højere energitarif i typiske 
”trængselsperioder” (fx i ”kogespidsen” omkring 18-
tiden) eller lavere energitarif i perioder med god plads i 
nettet (typisk om natten) være en mulighed for at give 
bedre udnyttelse af netkapaciteten. 

4. Prissignal for samplacering af produktion og forbrug
Mere grøn elproduktion fra vind og sol har alt andet lige 
også medvirket, at afstanden mellem elproduktionen og 
elforbruget øges. Længere afstand mellem forbrug og 
produktion medfører mere elnet og dermed højere 
omkostninger.

Geografisk differentieret betaling/tariffer både for 
produktion og forbrug er en måde at give et 
placeringssignal, der afspejler de reducerede 
omkostninger til elnettet, hvis fx nyt elforbrug placeres i 
produktionsoverskudsområder (eller omvendt).

Direkte linjer og egenproduktion giver mulighed for 
samtidig produktion og forbrug ”bag måleren” og har 
derfor en meget høj grad af samplaceringsværdi. Med 
en omkostningsægte kapacitetsbetaling i snitfladen, kan 
aktøren i høj grad selv optimere udvekslingskapaciteten 
med det kollektive elnet og dermed tarifomkostningen. 
Særligt vind og sol i kombination med fleksibelt 
elforbrug kan få stor gavn af ”bag måleren”-
samplaceringsmodeller samtidig med at 
udnyttelsesgraden af det kollektive elnet og 
integrationsevnen af VE øges betydeligt.
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SYSTEMTARIF:

NY OPKRÆVNINGSMODEL

ANMELDT TIL FORSYNINGSTILSYNET

Metoden skal træde i kraft pr. 1. januar 2024 eller snarest muligt 
derefter, under forudsætning af, at Forsyningstilsynets godkendelse 
foreligger og under forudsætning af, at Energinet har gennemført 

de nødvendige tiltag for implementering.

DataHub

Systemansvar

Systemydelser

Systemtariffens 
omkostningsgrupper

Anmeldte ændringer

Opkrævning som abonnement 
pr. forbrugsmåler.

Opkræves fortsat som 
energibetaling, men med 

reduceret takst for forbrug 
over 100 GWh. 

Energinet har siden sin etablering opkrævet alle tariffer som en energibetaling 
(øre/kWh) med samme tarif på alle forbrugte kilowatt-timer. Med den grønne 
omstilling og ændrede forbrugsmønstre i fremtiden er der opstået et behov for at 
gøre denne simple tarifmodel mere omkostningsægte. 

Når Energinet opkræver tariffen som energibetaling, koster det lige meget i 
systemtarif at forbruge den første og den sidste kWh, hvilket ikke har bund i de 
bagvedliggende omkostninger til systemdrift mv. En tarifering, hvor første og sidste 
enhed koster det samme, kan påvirke rentabiliteten i nye investeringsbeslutninger, og 
Energinets tariffer kan dermed forvride beslutninger om at substituere energiforbrug 
baseret på fossil energi med forbrug baseret på vedvarende energi, vel at mærke 
uden reel baggrund i de bagvedliggende omkostningsforhold. 

Samtidig er andre af Energinets omkostninger ikke relateret til størrelsen af forbruget, 
fx administration af målere i DataHub.

1. Derfor indføres et abonnementselement på 180 kr./år for alle 
forbrugsmålepunkter. Samlet set dækker det faste abonnement ca. 25-30 pct. af 
de omkostninger, som systemtariffen opkræves til, og den variable tarif 
(energibetalingen) sænkes derfor med en tilsvarende procentsats. 

2. Samtidig indføres en reduceret energibetaling (øre/kWh) for forbrug over 100 
GWh (der opkræves 10 pct. af den gældende variable tarif).

En række andre lande i Europa, herunder Norge, Tyskland og Holland, har tilsvarende 
kategorier for storforbrugere med en reduceret tarif betaling.

Balancetariffen for forbrug: Denne har hidtil været opkrævet som en særskilt tarif, 
selvom den vedrører samme omkostninger som systemtariffen. Fra og med 2023 er 
opkrævningen indregnet i systemtariffen for at forenkle tarifdesignet.
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NETTARIF:

BEGRÆNSET NETADGANG

Anmeldte ændringer

Begrænset netadgang

Reduceret tarif til gengæld 
for afbrydelighed giver en 

samlet nettarifreduktion på 
ca. 50 %.

ANMELDT TIL FORSYNINGSTILSYNET

Metoden skal træde i kraft pr. 1. januar 2023 eller snarest muligt 
derefter, under forudsætning af, at Forsyningstilsynets godkendelse 

foreligger og under forudsætning af, at Energinet har gennemført de 
nødvendige tiltag for implementering.

Nettab

Drift og vedligehold 

Forrentning og afskrivning

Nettariffens
omkostningsgrupper

I dag tilsluttes alt forbrug med fuld netadgang og indgår på samme måde i 

dimensioneringen af elnettet. Ved at indføre et netprodukt, hvor fleksible 

forbrugsanlæg i transmissionsnettet får en tarifreduktion til gengæld for at være 

afbrydelige, kan den maksimale effekt, som skal indgå i dimensioneringen af nettet, 

nedbringes. Dermed reduceres udbygningsbehovet og deraf følgende omkostninger 

for Energinet samtidig med at det eksisterende net udnyttes bedre. 

Omkostningsbesparelserne ved kunder med begrænset netadgang bør komme denne 

kundegruppe til gavn og derfor får de en reduktion på nettariffen.

Metoden indebærer, at kunder kan blive nettilsluttet med vilkår om afbrydelighed og 

at afbrydeligheden modsvares af en reduceret betaling til de dele af nettariffen, der 

dækker forrentning og afskrivning samt drift og vedligehold. Kunder med 

afbrydelighed bidrager forholdsmæssigt til disse omkostninger med 1/3 af, hvad 

kunder med fuld netadgang bidrager med. Tarifbetalingen til dækning af nettabet i 

transmissionsnettet forbliver ens for alle forbrugere. 

Med udgangspunkt i regnskabstal for 2020 betyder begrænset netadgang  en 

reduktion på den samlede betaling  til nettariffen på ca. 50 %.

I områder af landet med rigtig meget elproduktion, må kundens risiko for, at 

afbrydeligheden vil blive aktiveret, forventes at være lavere end i områder med stort 

forbrug og lille produktion. Herved giver afbrydeligheden samtidig et geografisk 

incitament til hensigtsmæssig placering af nye, store forbrugere.



NETTARIF:
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KAPACITETSBETALING

Nettariffen opkræves i dag som en flad energibetaling – øre/kWh. Men en væsentlig del af 
Energinets netomkostninger er faste omkostninger til forrentning og afskrivning på 
transmissionsnettet. Disse faste omkostninger følger netkapaciteten, som er påvirket af 
kundens effektbehov. En del af netomkostningerne vil derfor mere omkostningsægte kunne 
opkræves som en fast årlig betaling – DKK/MW/år – ift. kundens effektbehov (MW), da 
omkostningerne ikke varierer med det løbende energiforbrug.

Energinet vil derfor indføre en kapacitetsbetaling (fast betaling), der knytter sig til den enkelte 
kundes effektbehov (DKK/MW/år). En sådan kapacitetsbetaling vil give kunden incitament til 
at interessere sig for effektbehovet og dermed for hvilke omkostninger der drives i 
transmissionsnettet. 

Kapacitetsbetalingen vil supplere den løbende kWh-betaling (øre/kWh), som samtidig sænkes 
tilsvarende. Det vil alt i alt være en mere omkostningsægte tarifering.

Kapacitetsbetalingen tænkes indført i sammenhæng med overgang til en TSO-DSO-model. 
Dvs. at det vil være de elforbrugere og DSO’er, der er tilsluttet transmissionsnettet, som vil 
blive mødt af kapacitetsbetaling fra Energinet. Der skal dog i forbindelse med indførelsen af 
direkte linjer ses på en tarifmodel herfor, som forventeligt vil indeholde et element af 
kapacitetsbetaling, se herom nedenfor på side 20.

TIDSDIFFERENTIERING

Energinet forventer at indføre tidsdifferentiering af den løbende tarif, som Energinet vil 
opkræve af netselskaberne i en TSO-DSO-model, jf. næste side. 

Energinet har analyseret forbrugsprofilerne for DSO’erne, og der ses en lavere belastning om 
natten. Energinet forventer derfor, at der kan indføres en lavpriszone om natten.

Det vil lægge en større del af tarifbetalingen på de kunder, der bruger nettet, når 
belastningen er størst. Det vil tilgodese de fleksible elforbrugere der har mulighed for at 
lægge deres forbrug, hvor nettet er mindst belastet, og det kan bidrage til en mere effektiv 
udnyttelse af netkapaciteten.



NETTARIF:

TSO-DSO-MODEL – TARIFERING 
AF NETSELSKABERNE

18/02486-201 - Offentlig/Public

14

Nettariffen opkræves i dag hos alle forbrugere i elsystemet
uafhængig af nettilslutningspunkt. 

Det betyder, at Energinet også tariferer den enkelte 
husstand, selvom Energinet ikke etablerer net ud til 
slutkunderne i distributionsnettet. Det Energinet-ejede 
transmissionnet stopper ved DSO’erne, og det er i denne 
snitflade, at Energinet kan give de mest præcise og tydelige 
prissignaler, der relaterer sig til netomkostningerne.

Energinet er derfor i samarbejde med DSO’erne blevet enige 
om at udvikle en model, hvor Energinet tariferer DSO’erne
for nettariffen i stedet for DSO’ernes kunder. Det betyder at 
DSO’erne i fremtiden skal dække disse omkostninger, som 
skal betales til Energinet. DSO’erne vil derfor skulle opkræve 
dette fra deres kunder via deres egne tarifmodeller, i stedet 
for at Energinet selv opkræver det direkte.

Forbrugskunder direkte tilsluttet transmissionsnettet vil 
fortsat blive tariferet af Energinet.

Formålet er at give omkostningsægte prissignaler, der bedst 
muligt understøtter en effektiv udnyttelse og udbygning af 
transmissionsnettet. Overgangen til en TSO-DSO-model 
forudsætter en gennemgang af reguleringen, således at det 
sikres at blandt andet DSO’ernes økonomiske regulering er 
tilpasset en sådan ny tarifering fra Energinets side.

Energinet ser frem til at fortsætte dialogen med DSO’er og 
myndigheder for at arbejde for introduktionen af en sådan 
model.



Dok. nr. og klassifikation
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Producenternes tarifbetaling har historisk dækket en meget 
lille del af Energinets omkostninger (under 5%).

Den ny metode for opkrævning af producentbetaling er en 
udmøntning af Folketingets ændring af el-forsyningsloven 
den 21. december 2021. 

Formålet med lovgivningen er at understøtte, at en større 
andel af de omkostninger i elnettet, som udbygningen af VE 
giver anledning til, betales af elproducenterne selv og dertil 
at der gives incitament til at placere anlæg netmæssigt
hensigtsmæssigt. 

Energinet har i dialog med interessenterne udviklet metoden, 
som i overensstemmelse med intentionen i lovgivningen 
indfører tilslutningsbidrag for produktion og geografisk 
differentierede indfødningstariffer. Det betyder, at nye VE-
producenter i højere grad vil komme til at bidrage til at 
dække Energinets og dermed samfundets omkostninger til 
udbygning af elnettet.

OVERORDNET INDEHOLDER METODEN TRE ELEMENTER:

1. et stationstilslutningsbidrag pr. felt til dækning af 
gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets 
stationer, alternativt et transformerbidrag, hvis 
anlægget er tilsluttet i distributionsnettet.

2. et standardtilslutningsbidrag pr. MW efter tilslutningens 
størrelse til dækning af gennemsnitlige omkostninger i 
det bagvedliggende nære net samt

3. en løbende indfødningstarif pr. kWh til dækning af 
omkostninger i det bagvedliggende dybe net.

Stationstilslutningsbidraget gælder for transmissions-
tilsluttede produktionsanlæg. Tilslutningsbidraget til det 
nære net og den løbende indfødningstarif vil gælde for både 
TSO- og DSO-tilsluttet elproduktion, hvilket skal sikre hensyn 
til, at alle elproducenter fremover kommer til at bidrage til 
de bagvedliggende dele af transmissions-nettet, uanset 
hvilket net-niveau de tilsluttes.

Derudover indebærer Energinets metode for ny 
producentbetaling en opdeling af landet i henholdsvis 
produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede 
områder, som skal give incitamenter til geografisk 
hensigtsmæssig placering af ny VE-produktion, set fra et 
transmissionsnet-perspektiv.

Den geografiske differentiering vil have indflydelse på 
tilslutningsbidrag til det nære net og den løbende 
indfødningstarif, hvor priserne afspejler, at der er færre 
netomkostninger forbundet med indplacering af nye 
produktionsanlæg i forbrugsdominerede områder.

ANMELDT TIL FORSYNINGSTILSYNET

Metoden skal træde i kraft pr. 1. 
januar 2023 eller snarest muligt 
derefter, under forudsætning af, at 
Forsyningstilsynets godkendelse 
foreligger.
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SE AKTUELLE TAKSTER PÅ: WWW.ENERGINET.DK/EL/ELMARKEDET/TARIFFER/AKTUELLE-TARIFFER

DSO

1) Omkostninger 
i stationen

2) Omkostninger til det 
nære net (geografisk 
differentieret)

3) Omkostninger til bagvedliggende net

Standard tilslutningsbidrag (med regel for 
særtilfælde)

Indfødningstarif
(geografisk differentieret)

A

TILSLUTNINGSBIDRAG -
TRANSMISSIONSTILSLUTTEDE ANLÆG: 
DKK / 150 kV-tilslutning
DKK / 220 kV-tilslutning
DKK / 400 kV-tilslutning

TRANSFORMERBIDRAG - DSO-
TILSLUTTEDE ANLÆG: 
I stationer med produktionsoverskud: 
DKK/MW

ALLE ANLÆG – BÅDE TSO- OG 
DSO-TILSLUTTEDE:
Indfødningstarif i 
produktionsoverskudsområder: 9 
DKK/MWh
Indfødningstarif i forbrugsdominerede 
områder: 3 DKK/MWh

ALLE ANLÆG – BÅDE TSO- OG DSO-
TILSLUTTEDE:
Tilslutningsbidrag i 
produktionsoverskudsområder: 
DKK/MW
Tilslutningsbidrag i 
forbrugsdominerede områder: 
DKK/MW

B CA

B C

http://www.energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer/Aktuelle-tariffer
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TARIFERING AF ANLÆG PÅ 
ENERGIØER

Folketinget har i juni 2020 besluttet at sætte gang i forberedelserne til etablering 
af to energiøer i Danmark, én i Nordsøen og én i Østersøen. Energiøen på 
Bornholm skal rumme 2-3 GW, mens Energiøen i Nordsøen skal kunne rumme 3 
GW i 2030 og 10 GW på sigt. 

Etableringen af Energiøer er helt nyt, og ikke tænkt ind i det eksisterende 
tarifdesign. Derfor har Energinet igangsat udviklingen af en tarifmetode for 
energiøer, der netop tager højde for kompleksiteten på området:

• Én ø - flere forbindelser: Med energiøer kan strømmen fra mange 
havmølleparker samles og føres direkte fra energiøen til flere lande. Det er 
nyt, for indtil nu har man bygget efter devisen én havmøllepark med én 
strømforbindelse til ét land.  

• Flere konstruktionstyper: En kunstigt skabt energiø langt ude på havet vil alt 
efter forholdene kunne anlægges som en opfyldt sand-ø, som stålplatforme 
eller som en inddæmmet ø med sænkekasser af beton eller stål, der fyldes op 
med fx stenmateriale. Energiøen i Nordsøen skal konstrueres som en 
inddæmmet ø. Energiøen i Østersøen udnytter en allerede eksisterende ø, 
nemlig Bornholm, som samlingssted for strømmen. 

Udviklingen af en ny tarifmetode igangsættes i løbet af 2. halvår 2022 og der vil i 
den forbindelse blive inviteret til et aktørmøde.

Følg med i Energinets arbejde med Energiøer her: https://energinet.dk/Anlaeg-
og-projekter/Energioer

METODEUDVIKLING I 2. HALVÅR 2022

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Energioer


SAMPLACERINGSTILTAG OG 
ØJEBLIKSTARIFERING
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En højere grad af samplacering af elproduktion og 
samtidigt elforbrug har potentiale til at reducere 
behovet for fremtidige netudbygninger. Rammevilkår 
med mere omkostningsægte tarifering for aktørerne i 
den grønne omstilling vil kunne give incitamenter, så 
aktørerne selv foretager den samfundsmæssige 
afvejning imellem samplacering og investeringer i 
elinfrastruktur ifm. deres investeringsbeslutninger.

Den politiske aftale om en national PtX-strategi fra 
15.marts 2022 fremhæver a) direkte linjer, b) geografisk 
differentierede forbrugstariffer og c) lokal kollektiv 
tarifering som tre initiativer, der kan bidrage til at sikre 
en bedre udnyttelse af elnettet og reducere behovet for 
investeringer i elnettet.

a) Direkte linjer handler om at muliggøre samtidigt 
produktion og forbrug af el ”bag måleren” som 
skitseret på figuren til højre,  således at behovet for 
adgang til transmissionsnettet bliver mindre end 
den samlede produktions- eller forbrugskapacitet. 
Konceptet forventes anvendt af nye PtX-projekter 
og i forbindelse med i-land-føring af nye 
havvindmølleparker, hvilket skal give mulighed for 
at etablere flere GW havvind uden fuld udvekslings-
kapacitet med det kollektive transmissionsnet. 

b) Med den nye metode for geografisk differentieret 
producentbetaling sender Energinet et signal om 
net-teknisk hensigtsmæssig lokalisering af nye 
elproduktionsanlæg. Det vil ligeledes være 
hensigtsmæssigt at nye store elforbrugende anlæg 

får et signal om at flytte nærmere produktionen 
gennem geografisk differentierede forbrugstariffer 
og ikke kun omvendt. 

c) Lokal kollektiv tarifering vedrører tilfælde, hvor  
forbrug og produktion er geografisk adskilt, og der 
således sker en benyttelse af det kollektive net, 
men at det dog er placeret så nært, at der 
potentielt kan være tale om en 
samplaceringseffekt. 

Lovændringerne forventes gennemført i efteråret 2022. 
Der er i lovforslaget (høringsversion juni 2022) lagt op 
til, at det skal være muligt at ansøge om etablering af en 
direkte linje fra 1. januar 2023. Energinet er derfor gået 
i gang med udviklingen af en model for tariferingen af 
direkte linjer og forventer at gå i dialog med aktørerne 
på området i efteråret 2022. Energinet ønsker hermed 
at sikre, at tarifvilkårene er tydelige, inden der åbnes for 
muligheden for at etablere direkte linjer. Særligt 
forventer Energinet, at tariferingen af direkte linjer, skal 
indeholde et element af kapacitetsbetaling, der skal 
sikre en omkostningsægte tarifering. I samme 
forbindelse vil der blive set på om tariferingen af 
egenproducenter også skal justeres.

Energinet vil efterfølgende, når de endelige 
lovændringer er på plads, undersøge mulighederne for 
geografisk differentiering af forbrugstarifferne samt 
lokal kollektiv tarifering.

Ex på forbrug og produktion ”bag måleren” 
enten som egenproducent eller direkte linje.
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ØJEBLIKSTARIFERING

HARMONISERING AF 
TARIFERINGSMETODE

Historisk set har Energinet valgt, at tariferingen af nettoafregnede 

egenproducenter af el skulle følge modellen for opkrævning af PSO-

afgiften. Det betød, at tariferingsgrundlaget blev beregnet ud fra 

egenproducentens nettoforbrug og ikke det faktiske forbrug leveret fra 

elnettet.

Med indførelsen af øjeblikstarifering skal egenproducenterne betale ud fra 

den faktiske leverance fra nettet uden en nettoficering med den del af 

deres produktion, der på et andet tidspunkt er leveret til nettet. Dette 

betyder, at Energinet harmoniserer egenproducenternes tarifbetaling 

med de øvrige elkunders betaling, så alt elforbrug leveret fra nettet 

tariferes efter de samme principper og diskriminering af forskellige 

forbrugstyper dermed fjernes. 

Med den forventede ændring bringer Energinet tariferingen af de 

nettoafregnede egenproducenter på linje med de principper, der fremgår 

af både EU-retlige og nationale regler, samt den tariferingsmetode som 

netselskaberne har fået godkendt hos Forsyningstilsynet.

ANMELDT TIL FORSYNINGSTILSYNET

Metoden skal træde i kraft pr. 1. januar 2024 eller snarest muligt derefter, 
under forudsætning af, at Forsyningstilsynets godkendelse foreligger og 

under forudsætning af, at Energinet har gennemført de nødvendige tiltag 
for implementering.
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2022 2023

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

PRODUCENTBETALING

Ny generel model for producentbetaling

Begrænset netadgang for produktion

Tarifmodel for Energiøer

SYSTEMTARIF 

Systemtariffens opkrævningsmodel

NETTARIF

Begrænset netadgang

Kapacitetsbetaling

Tidsdifferentiering

TSO-DSO-model

DIVERSE

Øjeblikstarifering af egenproducenter

UDMØNTNING AF PTX-AFTALE

Tarifering af direkte linjer og egenforbrugere

Geografisk diff. forbrugstarif

Lokal kollektiv tarifering

Energinets metodeudvikling

Tilsynets sagsbehandling og 
implementering i Energinets systemer

TIDSPLAN
TIL ILLUSTRATION OG MED FORBEHOLD FOR UDVIKLINGSTID HOS 
ENERGINET OG FORSYNINGSTILSYNETS GODKENDELSE OG 
SAGSBEHANDLINGSTID MV.

Stop/go
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Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af staten. 

Det betyder, at de publikationer m.v., som Energinet udgiver, alene er udtryk for Energinets faglige vurderinger. Disse vurderinger deles ikke nødvendigvis af klima-, energi- og 
forsyningsministeren, der varetager ejerskabet af Energinet på statens vegne.

Energinet bestræber sig på at være en åben og transparent virksomhed, hvor vurderinger og analyser gøres tilgængelige for alle.


