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Energinet sender hermed en ny metode fortarifering af nettoafregnede egenproducenter i hø-

ring.
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1. Baggrund og formål

For at sikre den mest gennemskuelige afregning overfor slutkunden, har Energinet historisk set

valgt at tariferingen af nettoafregnede egenproducenter skulle følge modellen for opkrævning

af PSO-afgiften. Det betød, at tariferingsgrundlaget er beregnet ud fra egenproducentens net-

toforbrug og ikke det faktiske forbrug leveret fra elnettet.

Denne nettoficeringsmodel betyder, at egenproducenterne ikke bidrager til Energinets om-

kostninger på lige fod med de øvrige elforbrugere, hvilket Energinet ønsker at ændre med ind-

førelse af en såkaldt øjeblikstarifering.

Med den forventede ændring bringer Energinet også tariferingen af de nettoafregnede egen-

producenter på linje med de principper, der fremgår af både EU-retslige og nationale regler,

samt den tariferingsmetode som netselskaberne har fået godkendt hos Forsyningstilsynet.

2. Retsgrundlag

Ved gennemførelsen af Elmarkedsdirektivet1 i national lovgivning2 blev principper for tarifering

berørt i de almindelige bemærkninger3 til elforsyningsloven. Under afsnittet om ”afregnings-

metoder”4 blev der angivet følgende:

” [….] Lov om elforsyning § 73, stk. 1, 1. pkt., angiver, at de kollektive elforsyningsvirksomheders

prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskrimi-

nerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Ministeriet fortolker denne bestemmelse således, at kravet om, at tarifferne skal være omkost-

ningsægte bevirker, at ydelserne som udgangspunkt skal bruttoafregnes. Bruttoafregning bevir-

ker i denne forbindelse, at der sker en særskilt opgørelse for den elektricitet, der leveres til net-

tet, og den elektricitet, der forbruges fra nettet. Ministeriet vurderer, at dette er i overensstem-

melse med kravet i elmarkedsdirektivets artikel 15, stk. 2, litra e.

I dansk ret er der dog to ordninger, der ikke har særskilt opgørelse af den elektricitet, der leve-

res til nettet, og den elektricitet, der forbruges fra nettet for så vidt angår elafgiften og PSO-

tariffen. De to ordninger med afgiftsfritagelse indebærer frem til og med den 19. november

2032 henholdsvis en timebaseret nettoopgørelse og en årsbaseret nettoopgørelse.

Regler om nettoafregning af PSO-tariffen ligger i nettoafregningsbekendtgørelsen. Det fremgår

af nettoafregningsbekendtgørelsen §§ 20-23, at reglerne om årsnettoafregning er lukket for til-

gang.

1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og

om ændring af direktiv 2012/27/EU
2 LOV nr. 2196 af 29. december 2020om ændring af lov om elforsyning
3 2020/1 LSF 67 Forslagtil lovom ændringaflovom elforsyning(Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretningafudløbsda-

toer fornetbevillinger m.v.), afsnit 3.1.4. Aktive kunder
4 2020/1 LSF 67 Forslagtil lovom ændringaflovom elforsyning(Gennemførelse af elmarkedsdirektivet,ensretningafudløbsda-

toer fornetbevillinger m.v.), afsnit 3.1.4.3.2. Afregningsmetoder
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Nettoafregning af elafgiften er reguleret i elafgiftsloven. Både den årsbaserede og den timeba-

serede afgiftsfritagelse for elafgift af elektricitet kan ikke længere opnås af nye anlæg. Ændrin-

gen til øjebliksafregning af alle nye anlæg er sket fra 1. april 2018, hvor Energinet.dk har udar-

bejdet det nødvendige register for at kunne administrere ordningen.

Ministeriet bemærker desuden, at den tidsmæssige detaljeringsgrad af den bruttoafregning,

der finder sted i overensstemmelse med lov om elforsyning § 73 øges ved udrulning af fjernaf-

læste elmålere.”

I ovenstående gennemgang af bemærkningerne fremgår det, at ministeriets fortolkning af §

73, stk. 1, 1. pkt. betyder, at tariffer som udgangspunkt skal bruttoafregnes, dog med den und-

tagelse, at der allerede i dansk ret er to ordninger, som ikke har en særskilt opgørelse af den

elektricitet, der leveres til nettet, og den elektricitet, der forbruges fra nettet for så vidt angår

elafgiften og PSO-tariffen.

Endelig vil øjeblikstarifering lægge sig op ad det bruttotariferingsprincip som netselskaberne

har anvendt for deres nettarif siden 2014-20155,hvor de nettoafregnede egenproducenter har

betalt nettarif af den målte leverede mængde elektricitet fra nettet.

Samlet set betyder det, at der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for at fastholde og/eller

etablere en særordning af tariferingsgrundlaget for de nettoafregnede egenproducenter.

3. Indførelse af begrebet ”øjeblikstarifering”

Ved en øjeblikstarifering skal egenproducenten betale ud fra den faktiske leverance fra nettet

uden en nettoficering med den del af deres produktion, der leveres til nettet.

Hidtil er der for dette princip anvendt termen ”bruttotarifering”6, men med udgangspunkt i

BEK 1007 ønsker Energinet i stedet at anvende termen ”øjeblikstarifering”, der læner sig op ad

begrebet ”øjebliksforbrug”, som er defineret ved:

”Elforbrug som sker samtidig med at elektriciteten produceres på elproduktionsanlægget”.

Herved undgås misforståelser om, hvorvidt ”brutto” ligesom nettobegrebet evt. kunne dække

over tidsopløsninger som pr time eller pr år.

5 Det daværende Energitilsyn tilkendegav i hhv. 2014 (kun små solcelleanlæg) og 2015 (Tarifmodel 2.0, alle små egenproducenter), at

Dansk Energis anmeldelser om, atalle små egenproducenter skulle betale nettarif på baggrund af den målte leverede mængde

elektricitet (bruttoafregning),var i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser.
6 Netselskaberne anvender termen ”bruttotarifering”.
7 Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øje-

bliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten.

https://docplayer.dk/3850562-Dansk-energis-anmeldelse-af-tariferingsmetode-for-kunder-med-solcelleanlaeg.html
https://docplayer.dk/11983400-Dansk-energis-tariferingsmodel-2-0.html
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4. Metodevalg og konsekvenser

4.1 Metode

I dag sker der en nettotarifering af de egenproducenter, der er godkendt i nettoafregnings-

gruppe 1, 2 og 6, hvilket betyder, at den elmængde egenproducenterne leverer til nettet mod-

regnes i den leverede elmængde fra nettet, inden tariffen beregnes. Nettoficeringen sker hhv.

på timebasis for nettoafregningsgruppe 1 og 2 og på årsbasis for nettoafregningsgruppe 6.

Konsekvensen af nettoficeringen er, at egenproducenterne ikke på lige fod med de øvrige el-

forbrugere bidrager til de omkostninger Energinet har til transmissionsnettet og systemdriften,

hvilket udmøntes i hhv. transmissions- og systemtariffen.

Ved en øjeblikstarifering skal egenproducenterne betale ud fra den faktiske leverance fra net-

tet uden en nettoficering med den del af deres produktion, der leveres til nettet. Dette bety-

der, at Energinet harmoniserer egenproducenters tarifbetaling med de øvrige elforbrugere, så

alt forbrug leveret fra nettet tariferes efter de samme principper og alle dermed bidrager til at

dække omkostningerne til det kollektive net.

4.2 Konsekvenser

Overgangen til øjeblikstarifering vil have konsekvenser for de egenproducenter som er nettoaf-

regnet (gruppe 1, 2 og 6). Altså de egenproducenter, der er helt eller delvist fritaget for at be-

tale beløb til dækning af offentlige forpligtelser (PSO), herunder betaling til dækning af pristil-

læg til miljøvenlig elektricitet for den del af deres elforbrug, som egenproducenten selv produ-

cerer (egetforbrug) inden for hhv. en time (timebaseret nettoafregning) eller et år (årsbaseret

nettoafregning).

4.2.1 Gruppe 1 og 2

Disse ca. 4.500 nettotimeafregnede anlæg består både af virksomhedsejede og privatejede an-

læg. 46 af disse anlæg er tilsluttet direkte til nettet med egen måler, mens resten er såkaldt in-

stallationstilsluttede bag ved den eksisterende nettilsluttede måler (Figur 1).

Overgangen fra nettotarifering til øjeblikstarifering vil for de direkte tilsluttede produktionsan-

læg betyde en merbetaling fra få til over én mio. kroner, hvor det vurderes at 10-20 anlæg vil

blive berørt i væsentlig grad. Årsagen til denne mulige væsentlige effekt er at produktionen så-

ledes ikke nettoficeres med forbruget og alt forbrug trækkes direkte fra nettet. Anlægsejer kan

hvis relevant undersøge mulighederne for at ombygge installationen og derved skabe mulighed

for at udnytte egenproduktionen. En sådan dialog skal tages med den netvirksomhed, der har

tilsluttet ens anlæg.
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A. Installationstilsluttede anlæg B. Direkte tilsluttede anlæg

Figur 1. Skitse af to mulige fysiske opsætninger anlæg hos egenproducenter. Begge typeraf an-

læg er alle tilsluttet på distributionsniveau og fordeler sig både i DK1 og DK2.

4.2.2 Gruppe 6

Denne gruppe består af nettoårsafregnede små VE-anlæg som husstandssolceller og -vindmøl-

ler og tæller næsten 85.000 installationstilsluttede anlæg.

Overgangen fra nettotarifering til øjeblikstarifering vil betyde en gennemsnitlig merbetaling på

ca. 475 kr./år inkl. moms.

4.3 Letter overgangen til en DSO-model for Energinets nettarif

Energinet er sammen med netsselskaberne i gang med at udvikle en model for, hvordan Ener-

ginet kan tarifere netselskaberne for netomkostningerne (nettariffen) i stedet for slutkun-

derne, som det er for nuværende. Denne udviklingsmulighed var en af anbefalingerne i den så-

kaldte tværministerielle tarifarbejdsgruppe8, der blev nedsat ifm. energiaftalen fra 2018.

Derudover fik netselskaberne i 2014 og 2015 godkendt af Forsyningstilsynet, hvad der svarer til

en øjeblikstarifering af egenproducenterne.

Samlet set betyder det, at der med indførelse af øjeblikstarifering for det første sikres en ens-

artet afregning af egenproducenterne på tværs af hhv. transmissions- og distributionsniveau

og for det andet vil den forventede overgang til Energinets nye model for nettariffen lettes.

5. Ikrafttrædelse

Metoden for øjeblikstarifering planlægges at blive anmeldt til Forsyningstilsynet oktober 2021
og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 forudsatForsyningstilsynets godkendelse.

8 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/El/tarifanalysen.pdf

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/El/tarifanalysen.pdf
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6. Høringsperioden

Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til den ændrede tarifmetode.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Jeannette Møller Jørgensen detailmarkedsudvik-

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

fredag den 2. juli 2021, kl.12.00.

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 øjebliksta-

rifering. 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 Jeannette Møller Jørgensen,

detailmarkedsudvikling@energinet.dk.

Med venlig hilsen

Jeannette Møller Jørgensen
Energinet Systemansvar

mailto:detailmarkedsudvikling@energinet.dk
mailto:detailmarkedsudvikling@energinet.dk
mailto:myndighed@energinet.dk
http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Horinger/Horinger-rammer-og-regler
http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter-metodeanmeldt
mailto:detailmarkedsudvikling@energinet.dk
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Bilag 1 – Høringsparter

Ankenævnet på Energiområdet

Balanceansvarlige

Danmarks Vindmølleforening

Dansk Byggeri

Dansk Energi

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Dansk Solcelleforening

Danske Solcelleejere

Datatilsynet

De frie energiselskaber

Digitaliseringsstyrelsen

Elleverandører

Energiklagenævnet

Energisammenslutningen

Energistyrelsen

Forbrugerrådet

Foreningen for Slutbrugere af Energi

Forsyningstilsynet

Håndværkerrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Landbrug & Fødevarer

Netvirksomheder

Skatteministeriet

Vindmølleindustrien

Virksomheder med direkte tilsluttede anlæg
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