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Godkendelse af Sunds Elforsynings 
metode for fastsættelse af standard-
gebyrer 
 
 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Sunds Elforsyning, cvr nr. 26319528 metode for fastsæt-

telse af standardgebyrer, som Sunds Elforsyning har anmeldt til tilsynets godkendelse 

den 23. september 2022. 

 

Afgørelsen om metodegodkendelse er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets 

tilkendegivelse af den 27. august 2020 og er tidsbegrænset, således at godkendelsen 

alene gælder til og med den 31. december 2022.  

 

Denne afgørelse er truffet i medfør elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, og § 1, stk. 1, og 

§ 4, i metodebekendtgørelsen. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Sunds Elforsyning har ansøgt Forsyningstilsynet om godkendelse af sin metode for 

fastsættelse af standardgebyrer. Den ansøgte metode følger ifølge det ansøgte Dansk 

Energis (nu Green Power Denmark) standardiserede vejledning ”Dansk Energis vejle-

dende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser”, som med visse forbehold er ta-

get til efterretning af Forsyningstilsynet den 27. august 2020 (j.nr. 19/03403), uden af-

vigelser.  

 

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet anser Sunds Elforsyning for at være part i sagen i forvaltningslo-

vens forstand. 

 

RETSGRUNDLAG 

FORSYNINGSTILSYNETS TILSYN MED BRANCHEVEJLEDNINGER  
 
Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger. En stan-
dardiseret vejledning er brancheorganisationens anbefaling til retningslinjer på et gi-
vent område. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejlednin-
ger (branchevejledninger), jf. § 73 b, stk. 1, i Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 
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nr. 984 af 12. maj 2021, som senest ændret ved lov nr. 2605 af 28. december 2021 
(herefter benævnt elforsyningsloven), der er sålydende:  
 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsæt-

telse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsynings-

tilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.  

 

Forsyningstilsynets tilsyn med branchevejledninger om fastsættelse af tariffer sker for 

at sikre, at netvirksomhedernes anvendelse af branchevejledningerne vil føre til tarif-

fer/priser, der er i overensstemmelse med elforsyningslovens og elmarkedsforordnin-

gens regler om prisfastsættelse for netvirksomhedernes ydelser. 

 
Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) har ikke fastsat nærmere regler for sit tilsyn 
efter § 73 b. Efter langvarig og fast administrativ praksis har Forsyningstilsynet udmøn-
tet sit tilsyn med energibranchens standardiserede vejledninger (branchevejledninger) 
om netvirksomheders tarifering i form af en tilkendegivelse om, hvorvidt Forsyningstil-
synet vurderer, at netvirksomhedernes korrekte anvendelse af branchevejledningen vil 
føre til fastsættelse af tariffer (priser), der er i overensstemmelse med lovgivningens 
regler om prisfastsættelse. I givet fald afsluttes tilsynet ved, at Forsyningstilsynet tager 
branchevejledningen til efterretning.  
 
Forsyningstilsynet har til enhver tid mulighed for på eget initiativ eller i tilfælde af klage 
at tage anvendelsen og indholdet af en branchevejledning op til vurdering efter § 3, 
stk. 2, i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet, jf. § 73 b, stk. 2, i Elforsy-
ningsloven. § 3, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet har følgende ordlyd:  

 

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initiativ 

eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. 

 
Netvirksomhederne skal udarbejde og offentliggøre metoder for prisfastsættelsen af 
deres ydelser. Metoderne skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, inden 
metoderne tages i brug af netvirksomhederne. Formålet med Forsyningstilsynets god-
kendelse er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elmarkedsforordnin-
gens og elforsyninglovens bestemmelser om prisfastsættelse 
 
Af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, fremgår følgende:  
 

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

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-

tilsynet.  

[…]  

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 

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

 

METODEBEKENDTGØRELSEN  
Efter § 73 a, stk. 3, i elforsyningsloven kan klima-, energi- og forsyningsministeren fast-
sætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte 
betingelser og vilkår, herunder tariffer. Ministerens beføjelser efter § 73 a, stk. 3, er de-
legeret til Energistyrelsen, der har udmøntet bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 1085 
af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders 
og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgø-
relsen).  
 
Metodebekendtgørelsen bestemmer i § 1, stk. 1 og 2, at netvirksomhederne skal an-
melde deres prismetoder til Forsyningstilsynet, der skal godkende metoderne forud for, 
at netvirksomhederne må anvende metoderne. Af § 4 fremgår endvidere, at netvirk-
somhederne kan basere sine metoder på branchevejledninger:  
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§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under tariffer, til Energitilsynets godkendelse.  

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

delse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.  

[…]  

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig 

på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den.  

 
De enkelte netvirksomheder skal således anmelde de metoder, der anvendes til at be-
regne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser til godkendelse hos Forsy-
ningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, og metodebekendtgørelsens § 1, stk. 
2.  
 
Netvirksomhederne kan enten anmelde egne, individuelle metoder, eller de kan basere  

sig på branchevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes til Forsyningstil-

synet til godkendelse og offentliggøres af hver enkelt netvirksomhed, jf. elforsyningslo-

vens § 73 a, og § 1, stk. 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. 
 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Netvirksomheden har i ansøgningen angivet, at den anmeldte metode for fastsættelse 

af standardgebyrer følger Green Power Denmarks branchevejledning ”Dansk Energis 

vejledende standardgebyrer for netvirksomheders ydelser” uden afvigelser. 

 

Tilsynet har i medfør af elforsyningslovens § 73 b og med visse forbehold ved tilkende-

givelse af 27. august 2020 taget den omtalte branchevejledning til efterretning.  

 

Netvirksomhederne skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fast-

sætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder standardgebyrer, til Forsynings-

tilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. 

 

Af metodebekendtgørelsen fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan basere 

deres metodeanmeldelse på branchevejledninger i overensstemmelse med Forsy-

ningstilsynets tilkendegivelse, jf. § 4.  

 

Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i 

branchevejledningen, og at virksomhederne i deres anmeldelse af metoden specifikt 

redegør for eventuelle afvigelser fra standarden. 

 

Da Sunds Elforsyning ansøger om godkendelse af en metode for fastsættelse af stan-

dardgebyrer, der følger branchevejledningen uden afvigelser, godkender tilsynet meto-

den i overensstemmelse med Forsyningstilsynet tilkendegivelse af den 27. august 

2020 om Dansk Energis branchevejledning ”Dansk Energis vejledende standardgeby-

rer for netvirksomheders ydelser”. 
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Afgørelsen om metodegodkendelsen er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets 

tilkendegivelse af den 27. august 2020 og er tidsbegrænset, således at godkendelsen 

alene gælder til og med den 31. december 2022.  

 

Forsyningstilsynets metodegodkendelser er en forudsætning for selskabets anven-

delse af standardgebyrer, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 

Eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Sunds Elforsyning måtte fastsætte, 

skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4, i 

metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke an-

meldes til godkendelse. 

 

Sunds Elforsyning skal være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentlig-

gøres af netvirksomheden med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i me-

tode. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

elforsyningsloven. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-

syningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Viola Aabank 

Kontorfuldmægtig 

Tlf. +45 41714325 

beaa@forsyningstilsynet.dk  
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