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Verdo Randers Elnet A/S 

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF 
STANDARDGEBYR: FORGÆVES KØRSEL 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Verdo Randers Elnet A/S anmeldelse 
af metode for fastsættelse af standardgebyr for forgæves kørsel, jf. § 1, stk. 1 i 

metodebekendtgøresen. 
 
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder Verdo Randers Elnet 

A/S, at metoden for fastsættelsen af standardgebyrerne følger metoden i Dansk 
Energis branchevejledning ”Dansk Energis vejledende standardgebyrer for net-
virksomheders ydelser”, som med visse forbehold er taget til efterretning af Ener-

gitilsynet den 16. marts 2017.  

AFGØRELSE 

På den baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet Verdo Randers Elnet 
A/S 

metode for fastsættelse af standardgebyret for forgæves kørsel, jf. § 1, stk. 1 og § 

4, i metodebekendtgørelsen. 
 
Metodegodkendelsen er tidsbegrænset med udløb 30. juni 2019, jf. Energitilsynets 
afgørelse om Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomheders 
ydelser af 18. maj 2016.  
 
Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets an-
vendelse af standardgebyrer, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Verdo Randers 
Elnet 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 Verdo Randers 
Elnet A/S anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver 
anledning hertil. 
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Verdo Randers Elnet A/S skal være opmærksom på, at de godkendte metoder skal 

offentliggøres af Verdo Randers Elnet A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, 
jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 
 

Endelig skal Verdo Randers Elnet A/S være opmærksom på, at selve standardge-
byret, efter denne godkendelse, tillige skal anmeldes til Energitilsynets register, jf. 
§ 2, stk. 1, nr. 2 i anmeldelsesbekendtgørelsen, nr. 823 af 27/06/2014. 

BEGRUNDELSE 

Verdo Randers Elnet A/S angiver i sin ansøgning, at den anmeldte beregningsme-

tode for fastsættelse af standardgebyrer følger Dansk Energis branchevejledning 
uden afvigelser. 
 

Energitilsynet har med visse forbehold ved tilkendegivelserne af 31. maj 2016 og 
den 16. marts 2017 taget Dansk Energis branchevejledning ”Dansk Energis vejle-
dende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser” til efterretning i medfør af 

elforsyningslovens § 73 b. 
 
Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder standardgebyrer, til 
Energitilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. 
 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan 
basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. § 4. Dette forudsætter 
imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i branchevejled-

ningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt redegør for 
eventuelle afvigelser fra standarden. 
 

Da Verdo Randers Elnet A/S ansøger om godkendelse af en metode for fastsættel-
se af standardgebyrer, der følger branchevejledningen uden afvigelser, kan den 
ansøgte metode således godkendes. 

 
Verdo Randers Elnet A/S skal være opmærksom på, at virksomheden efterfølgen-
de til Energitilsynet skal anmelde til register (Anmeldelse af tarifblad, priser, be-

tingelser for ydelser og lignende) jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2, 
i anmeldelsesbekendtgørelsen, nr. 823 af 27/06/2014. For disse anmeldelser kvitte-
rer sekretariatet, hvorefter de lægges på register uden videre sagsbehandling. 

 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Birgitte Farre 
Kontorfuldmægtig 

Tlf. 4171 5354 

bf@energitilsynet.dk 
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RETSBILAG 

Elforsyningslovens §§ §§ 69, stk. 1, og § 73, stk. 1, om principperne for prisfast-

sættelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 418/ 2016: 

 
§ 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virk-

somhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, ved-

ligeholdelse, andre driftomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til 

de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkost-

ninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik 

på at opretholde en effektiv drift, herunder også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debi-

torer. Ved fastsættelsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksom-

hederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 eller udgifter som følge af, at en net-

virksomhed stiller sikkerhed til fordel for en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirk-

somheden, når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påta-

ger sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april 1999. Priserne for 

ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved 

overdragelse af virksomheder. 

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 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 godkendel-

sen af sådanne metoder. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anven-

des til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 

Elforsyningslovens § 73 b om tilsyn med branchevejledninger: 

 
§ 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. 

 

Metodebekendtgørelsens § 1, § 2 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. sep-

tember 2010 om, at tilsynet skal forudgående godkende metoden til fastsættelse af 

priser, at metoder skal overholde visse principper, og at metoden kan følge en 

branchevejledning: 

 
§ 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 Energitil-

synets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af be-

tingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godken-

delse. 

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 indehol-

de en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køberkate-

gorier, 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. 
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Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af om-

kostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkost-

ninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte for-

delingsnøgler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast af-

gift/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 stan-

dardiserede 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, ge-

byrer 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 distribu-

tionsnet, herunder tariffer, med henblik på Energitilsynets 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 samti-

dig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. nr. 1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 

[…] 

 

Energitilsynet har med visse forbehold taget Dansk Energis branchevejledning 

”Dansk Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser” til ef-

terretning ved tilkendegivelse af 31. maj 2016 jf. også § 4 i metodebekendtgørel-

sen:  

 
Tilkendegivelse 

9. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet, at føl-

gende skal meddeles til Dansk Energi: 

- at de den 28. april 2016 anmeldte vejledende standardgebyrer for netvirksomhe-

ders ydelser – dog ikke lovfastsatte gebyrer fastsat efter anden lovgivning end elfor-

syningsloven – tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b, frem til 

den 31. december 2018, dog: 

- at gebyret for ”Fogedforretning, udkørende” ikke tages til efterretning 

- at gebyret for ”Opstart af fogedforretning” tages til efterretning med det forbehold, 

at det alene kan opkræves i de tilfælde, hvor fogeden ikke fastsætter sagens om-

kostninger 

- at gebyret for ”Forgæves kørsel” ikke tages til efterretning i sin nuværende form, 

men at Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at vurdere og eventuelt tage en 

efterfølgende anmeldelse heraf til efterretning  

- at efterretningen sker på betingelse af, at væsentlige stigninger i gebyrsatserne 

indfases i perioden 2016 – 2018 i overensstemmelse med forslaget i Dansk Energis 

mail af 28. april 2016 

- at den anmeldte model for pristalsregulering af gebyrsatserne fra 2019 og frem ikke 

tages til efterretning 

- at Dansk Energi bør foretage anmeldelse senest den 1. oktober 2018 af eventuelle 

vejledende standardgebyrer, der skal have virkning fra den 1. januar 2019, og 

- at en ny anmeldelse skal basere sig på et bedre datagrundlag, hvor omkostnings-

undersøgelsen er mere repræsentativ, og hvor der tages højde for de ændringer af 

omkostningerne, som en-grosmodellen måtte vise sig at medføre 
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- at de efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte virksomheder, som måtte 

anmelde i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger, vil herefter blive 

meddelt på det vilkår, at godkendelsen er tidsbegrænset med udløb 30. juni 2019 

 

Energitilsynets tilkendegivelse om Dansk Energis branchevejledning ”Dansk 

Energis vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser” er taget til ef-

terretning med visse forbehold, og kan findes her:  

 
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/dansk-energis-vejledende-

standardgebyrer-for-netvirksomhedsydelser/  
 

 


