Energi Fyn Net

Afgørelse om anmeldte metoder
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter
Energi Fyn) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af tariffer, jf. anmeldelse af 2. oktober 2014.
Energi Fyn oplyser, at de ønsker at indføre en særlig A0-tarif for kunder tilsluttet i transmissionsnettet på 60-kV eller højere niveau, og anmelder derfor metode til fastsættelse af denne tarifering.
Afgørelse
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, Energi Fyns metode for fastsættelse af en A0-tarif med de begrundelser, der er anført i vurderingsafsnittet.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende nye eller ændrede metoder, som
Energi Fyn 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 Energi
Fyns anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver
anledning hertil.
Endelig skal Energi Fyn bl.a. være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Energi Fyns
anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
 De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.
Sagsfremstilling
Energi Fyn har ved afgørelse af 19. december 2013 fået Energitilsynets
godkendelse af deres metoder til tarifering.
Af afgørelsen fremgår det at efterfølgende ændringer i metoderne skal godkendes af Energitilsynet inden de bringes i anvendelse.
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Energi Fyn har nu ved anmeldelse af 2. oktober 2014 anmeldt metode til
fastsættelse af en ny tarif (A0-tarif).
A0-tariffen skal gælde for kunder, der er tilsluttet direkte i transmissonsnettet, ejet af Energinet.dk, men hvor kundeforholdet varetages af Energi Fyn.
Et eksempel på en sådan kunde er Banedanmark.
Hovedprincippet i branchevejledning om tarifering er, at omkostninger der
kan henføres til kundeforholdet indregnes i den faste abonnementsbetaling,
hvorimod omkostninger der afhænger af forbruget indregnes i den variable
betaling, dvs. i nettariffen.
Det fremgår af Energi Fyns anmeldelse, at A0-kunder alene skal betale en
nettarif til Energi Fyn, der indeholder betaling af omkostninger til energispareindsatsen, som omfatter Energi Fyns omkostninger til realisering af
netvirksomhedens energispareforpligtelse.
Energi Fyn har oplyst, at omkostningerne til realisering af energispareforpligtelserne for A0-kunderne er således, at omkostningerne henføres som
variable omkostninger, og opkræves via den variable betaling, dvs. kWhbetalingen. Dette er princip følger den tidligere branchevejledning for tarifering, efter hvilken Energi Fyns øvrige tariferingsmetoder er godkendt af
Energitilsynet.
A0-kunder hos Energi Fyn vil dermed ifølge den anmeldte tariferingsmetode komme til at betale en nettarif, der alene indeholder omkostninger til realisering af energispareforpligtelsen.
Udover nettariffen betaler A0-kunderne samme abonnementet som alle andre A-kunder, idet de faste omkostninger til håndtering af kundeforholdet
plus den faste omkostning til realisering af energispareforpligtelsen er den
samme.
Den særlige tarifering for A0-kunder er ny, og indføres nu fordi Energi Fyn
står overfor at skulle tarifere sin første A0-kunde.
Høring
Udkast til denne afgørelse blev den 7. oktober 2014 sendt i høring hos
Energi Fyn med frist d. 28. oktober 2014. Energi Fyn meddelte d. 10. oktober 2014, at de ikke havde bemærkninger, og der er derfor truffet afgørelse i
overensstemmelse med høringsudkastet.
Lovgrundlag
I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans
for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel,
hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet,
således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede
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vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere
underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen.
Elforsyningsloven1:
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i
forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.
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 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet
fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder,
som er godkendt af Energitilsynet.

[………]

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010
§ 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 Energitilsynets godkendelse.
Stk. 2. Energitilsynets 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 tilsynets godkendelse.
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 indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.
Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres
til de enkelte køberkategorier, 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.
Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger.
Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler.
Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder
om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier.
[…………]

Hertil kommer, at Sekretariatet for Energitilsynet tidligere har truffet afgørelser om godkendelse af metoder til tarifering af A0-kunder for Trefor og
SE net ved afgørelser af hhv. 10. oktober 2013 og 25. august 2014.
Vurdering
1

Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 af lov om elforsyning.
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Energi Fyn har ved afgørelse af af 19. december 2013 fået Energitilsynets
godkendelse af deres metoder til tarifering, og har som nævnt nu anmeldt en
ny metode til tarifering af A0-kunder, hvori der indgår fastsættelse af nettarif samt abonnement.
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at nettarif og abonnementet bør vurderes hver for sig, og forudsætter i nedenstående vurdering, at fastsættelsen
af tarifferne sker i overensstemmelse med de godkendte tariferingsmetoder i
afgørelsen af 14. december 2013.
Nettarif
Energi Fyn anmelder, at A0-kunder skal betale en nettarif, der alene dækker
selskabets omkostninger til realisering af energispareforpligtelsen, der som
forudsat fastsættes i overensstemmelse med Energi Fyns øvrige godkendte
tariferingsmetoder.
Sekretariatet for Energitilsynet finder det for det første rimeligt, at A0kunderne ikke betaler til Energi Fyns drift og vedligeholdelse mv. af distributionsnettet, idet de ikke belaster dette net, og det dermed ikke vil være rimeligt, at de skal bidrage til betaling af omkostningerne hertil.
Herudover bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at A0-kunderne skal
bidrage til omkostninger til realisering af Energi Fyns energispareforpligtelse, der i Energi Fyns tilfælde alle kategoriseres som variable. Baggrunden
herfor er, at det følger af Energiaftalen2, afsnit 14.2, at omkostninger til opfyldelse af selskabernes energispareforpligtelse skal betales af slutbrugerne
(husholdninger, den offentlige sektor og erhvervsvirksomheder). Hvorvidt
en slutbruger skal bidrage til realisering af energispareforpligtelsen skal derfor ikke afhænge af, hvor i elnettet man er tilsluttet. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i øvrigt, at regulering af netvirksomhedernes energispareydelser er reguleret i medfør af bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december
2013.
Endeligt vurderer Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af anmeldelsen, at tariffen for A0-kunder er både objektiv og ikke-diskriminerende, idet
der er lagt særlig vægt på, at der er tale om et entydigt tilslutningspunkt,
nemlig transmissionsnettet, og fordi den gælder for alle kunder tilsluttet i
transmissionsnettet, hvis kundeforhold håndteres af Energi Fyn.
Alt i alt finder Sekretariatet for Energitilsynet, at Energi Fyns nettarif for
A0-kunder er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73 om rimelige,
objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger
de enkelte køberkategorier giver anledning til.

2

Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-,
energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas,
fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker
samt Energi- og olieforum.

5/6

Netabonnement
Energi Fyn anmelder, at A0-kunder vil komme til at betale samme netabonnement som netselskabets øvrige A-kunder, som fastsættes i overensstemmelse med de godkendte tariferingsmetoder.
Energi Fyn har oplyst, at baggrunden herfor er, at de omkostninger, der
knytter sig til kundeforholdet, er de samme som for alle andre A-kunder.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at et abonnement for A0-kunder
svarende til det gældende for de øvrige A-kunder ikke er urimeligt, idet det
lægges til grund, at omkostningerne knyttet til et A0-kundeforhold ikke afviger fra de omkostninger, der er forbundet med et almindeligt Akundeforhold.
Sekretariatet for Energitilsynet finder dermed Energi Fyns abonnement for
A0-kunder i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73, idet der er lagt
særlig vægt på at omkostningerne både er rimelige, idet der betales for de
omkostninger der gives anledning til, objektive, idet betalingen afhænger af
tilslutningspunkt, 60 kV-net eller højere, og ikke-diskriminerende, fordi alle
A-kunder betaler det samme.
Sekretariatet for Energitilsynet finder således alt i alt Energi Fyns metode til
tarifering af A0-kunder i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73,
og metoden kan herefter godkendes, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen.
Afgørelse
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, Energi Fyns metode for fastsættelse af en A0-tarif med de begrundelser, der er anført i vurderingsafsnittet.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende nye eller ændrede metoder, som
Energi Fyn 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 Energi Fyns
anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.
Endelig skal Energi Fyn bl.a. være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for Energi Fyns
anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
 De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.
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Klagevejledning
Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyrdende
vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal
inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:
Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 85
Fax: 33 95 57 99
E-mail: ekn@ekn.dk
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af
klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen
"Klagebehandling".
På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om:
 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet
 nævnets sammensætning
 formandens opgaver
 indgivelse af klage
 gebyr
 oplysninger, der indgår i sagerne
 afgørelser
Med venlig hilsen
Louise Bank
Fuldmægtig
Tlf. direkte 41 71 53 65
lba@energitilsynet.dk

