14. december 2021

Afgørelse om standardgebyrer
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.

RESUMÉ
Thy-Mors Energi Elnet A/S har den 10. december 2021 anmeldt en metode for standardgebyrer.
Thy-Mors Energi Elnet A/S angiver i anmeldelsen, at den pågældende metode følger
Dansk Energis Branchevejledning om standardgebyrer af 27. august 2020, forlænget
ved tilkendegivelse af 1. november 2021, uden afvigelser.

AFGØRELSE
Forsyningstilsynet godkender den af Thy-Mors Energi Elnet A/S den 10. december
2021 anmeldte metode om standardgebyrer uden afvigelser fra Dansk Energis branchevejledning om standardgebyrer med en tidsbegrænsning til 31. december 2023 i
medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING
Ifølge anmeldelsen af 10. december 2021 og det vedlagte ansøgningsskema anmelder
Thy-Mors Energi Elnet A/S metoden for fastsættelse af standardgebyrer uden afvigelser fra Dansk Energis standardiserede vejledning herom, som senest er taget til efterretning af Forsyningstilsynet den 1. november 2021.

SAGENS PARTER
Sagens part er Thy-Mors Energi Elnet A/S, da denne har en individuel og personlig interesse i sagen.
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FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Side 2/4

FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM STANDARDGEBYRER

Da afgørelsen er begunstigende, sendes den ikke i partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 2, nummer 1.

RETSGRUNDLAG

ELFORSYNINGSLOVEN, LOVEBEKENDTGØRELSE NR. 984 AF 12. MAJ 2021
Elforsyningsloven kræver, at prisfastsættelser skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til omkostningerne ved driften af elforsyningen.
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. 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.

De pågældende priser og vilkår skal godkendes af Forsyningstilsynet.
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.
[…]

En brancheorganisation kan lave en standardiseret vejledning.
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.

Priser, samt betingelser og vilkår skal anmeldes til Forsyningstilsynet.
§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til
transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a,
2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse,
[…]

FORVALTNINGSLOVEN, LOVBEKENDTGØRELSE NR. 433 AF 22. APRIL
2014
Såfremt en retsakt er rent begunstigende behøver denne ikke sendes i partshøring.
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§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte
oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes
afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og
givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne
eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens
afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for
ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn
til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v.,
eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet
med væsentlige vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt
med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

METODEBEKENDTGØRELSEN, BEKENDTGØRELSE NR. 1085 AF 20. SEPTEMBER 2010
Netvirksomheder kan anmelde deres metoder i overensstemmelse med en branchevejledning. Såfremt der er afvigelser, skal disse redegøres for.
§ 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.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN
Denne sag drejer sig om, hvorvidt metoden for standardgebyrer, som er anmeldt af
Thy-Mors Energi Elnet A/S den 10. december 2021, kan godkendes.
Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.
Thy-Mors Energi Elnet A/S har den 10. december 2021 anmeldt en metode for standardgebyrer.
Af det indsendte materiale fremgår det, at denne metode følger Dansk Energis branchevejledning uden afvigelser 27. august 2020. Den pågældende branchevejledning
blev forlænget ved tilkendegivelse af 1. november 2021 i medfør af elforsyningslovens
§ 73 b.
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Metodebekendtgørelsens § 4, stk. 1, giver netvirksomheder mulighed for at basere deres anmeldelser på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i en branchevejledning, som er udarbejdet af en interesseorganisation.
Forsyningstilsynet vurderer, på den baggrund at elforsyningslovens krav til en anmeldt
metode er opfyldt.

KLAGEVEJLEDNING
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89,
stk. 1 i lov nr. 984 om Bekendtgørelse af lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig
og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets 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 nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.
Med venlig hilsen
Vejledning: Underskrives i overensstemmelse med retningslinjerne herfor, jf. fvl § 32b.
Gitte Sattrup Rasmussen
Kontorfuldmægtig
Tlf +45 51 71 01 51
gsra@forsyningstilsynet.dk

