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Metodeanmeldelse af gebyrer
DONG Energy Eldistribution har i mail af 21. januar 2016 metodeanmeldt 6 gebyrer. Endvidere er anmeldt en forhøjelse af et tidligere anmeldt gebyr, idet tidsforbruget til den opgave, gebyret dækker, er blevet revurderet. Med anmeldelsen er
fremsendt omkostningsberegninger for gebyrerne.
De 6 gebyrer angår følgende:
1. Gebyr for afprøvning af nødstrømsanlæg på 1.650 kr. ekskl. moms
2. Gebyr for afprøvning af nødstrømsanlæg (uden for hverdage 7-15) på
3.300 kr. ekskl. moms
3. Gebyr for åbning af kabelskab i City med lås mærket C eller E6 i øvrig tid
(uden for hverdage 7-15) på 3.300 kr. ekskl. moms
4. Gebyr for trinændring af transformer på 9.950 kr. ekskl. moms
5. Gebyr for midlertidig tilslutning i transformer på 6.500 kr. ekskl. moms
6. Gebyr for montage af PE-leder på 1.850 kr. ekskl. moms
Endelig anmelder DONG Energy Eldistribution, at gebyret for afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation i øvrig tid (uden for hverdag 7-15)
forhøjes fra nuværende 2.085 kr. ekskl. moms til 3.300 kr. ekskl. moms. Baggrunden for denne forhøjelse er en revurdering af tidsforbruget.

Afgørelse
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistributions metoder for fastsættelse af gebyrer
for afprøvning af nødstrømsanlæg, gebyr for åbning af kabelskab i City
med lås mærket C eller E6 i øvrig tid, gebyr for trinændring af transformer,
gebyr for midlertidig tilslutning i transformer samt gebyr for montage af
PE-leder med de begrundelser, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.
Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistributions metode for forhøjelse af
gebyret for afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation
i øvrig tid.
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DONG Energy Eldistribution Net skal være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for DONG Energy
Eldistributions anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i
metodebekendtgørelsen.
 De godkendte metoder skal offentliggøres af DONG Energy Eldistribution med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

Lovgrundlag
Følgende bestemmelser indgår i vurderingen:
Elforsyningsloven:
§ 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.
Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder,
der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.

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 ydel-

ser, 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.
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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.
Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder
timebetaling.
§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fastlæggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, herunder gebyrbetaling, skal godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af:
1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende
betaling eller misligholdelse,
2) vilkår ved flytning og leverandørskift,
3) vilkår for tilslutning til nettet,
4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning
af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og
5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet.
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1
specifikt redegør for afvigelser fra standarden.

Vurdering
Det er en forudsætning for netvirksomheders anvendelse af gebyrer, at
Energitilsynet har godkendt metoderne herfor, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.
Gebyrer er en af de ydelser, som virksomheder ikke kan opkræve uden forudgående metodegodkendelse.
Efter elforsyningslovens § 73 skal de kollektive elforsyningsvirksomheder
prisfastsætte deres ydelser efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende
kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundekategorier giver
anledning til.
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Ud fra dette finder sekretariatet det ikke urimeligt, at der opkræves gebyrer
for afprøvning af nødstrømsanlæg, gebyr for åbning af kabelskab i City
med lås mærket C eller E6 i øvrig tid, gebyr for trinændring af transformer,
gebyr for midlertidig tilslutning i transformer samt gebyr for montage af
PE-leder, idet andre kunder, der ikke fordrer disse ydelser herved holdes
skadesløse.
Sekretariatet har gennemgået det medsendte beregningsgrundlag for gebyrerne med omkostningsarter/tidsforbrug og sammenholdt dette med beskrivelsen af ydelsen og den praktiske håndtering mv. af denne.
Ud fra dette vurderer sekretariatet, at de kalkulerede personaleomkostninger
(administrativt/teknisk personale mv.) samt tidsforbrug og timepriser er
rimelige. Det samme gælder de kalkulerede kørselsomkostninger samt materialeomkostninger. Sekretariatet vurderer endelig, at de kalkulerede øvrige omkostninger til IT og overhead er rimelige.
Samlet vurderer sekretariatet, at de ovennævnte gebyrer er fastsat ud fra de
faktiske omkostninger forbundet med ydelserne.
På denne baggrund godkender Sekretariatet for Energitilsynet metoderne
for disse gebyrer, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.
Sekretariatet for Energitilsynet godkender endelig, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistributions metode for den anmeldte
forhøjelse af gebyret for afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation i øvrig tid (uden for hverdag 7-15).
Sekretariatet vurderer her, at de kalkulerede personaleomkostninger (administrativt/teknisk personale mv.) samt tidsforbrug og timepriser er rimelige.
Det samme gælder de kalkulerede kørselsomkostninger samt materialeomkostninger. Sekretariatet vurderer endelig her, at de kalkulerede øvrige omkostninger til IT og overhead er rimelige.
Sekretariatet for Energitilsynet skal endelig gøre opmærksom på, at de anmeldte gebyrer skal opkræves inden for den udmeldte indtægtsramme for
DONG Energy Eldistribution.

Afgørelse
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistributions metoder for fastsættelse af gebyrer
for afprøvning af nødstrømsanlæg, gebyr for åbning af kabelskab i City
med lås mærket C eller E6 i øvrig tid, gebyr for trinændring af transformer,
gebyr for midlertidig tilslutning i transformer samt gebyr for montage af
PE-leder med de begrundelser, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.
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Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistributions metode for forhøjelse af
gebyret for afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation
i øvrig tid.
DONG Energy Eldistribution Net skal være opmærksom på følgende:
 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for DONG Energy
Eldistributions anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i
metodebekendtgørelsen.
 De godkendte metoder skal offentliggøres af DONG Energy Eldistribution med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
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Specialkonsulent
Tlf. 4171 5355
OTS@energitilsynet.dk

