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Forsyningstilsynet rolle med 
tarifmetodegodkendelser 

Elforsyningslovens § 73 a, stk. 1 
(udmøntning af elmarkedsdirektivet)

FSTS’ godkender (eller godkender ikke) 
priser og betingelser for anvendelse af 
transmissions- og distributionsnettet, dvs. 
også netvirksomhedernes metoder for 
tariffastsættelse.

Elmarkedsdirektivet artikel 59, stk. 1, litra a: 
Den regulerende myndighed har til at opgave 
bl.a. 
”at fastsætte eller godkende transmissions- eller 
distributionstariffer eller deres metoder eller 
begge dele i overensstemmelse med 
gennemsigtige kriterier”

FSTS’ godkender tarifmetoder. 
FSTS har ikke til opgave at 

- udforme tarifmetoderne
- fastlægge tarifferne 
- godkende tarifferne

FSTS fører tilsyn med, om 
netvirksomhederne agerer inden for en 
godkendt metode

FSTS fører tilsyn med 
branchevejledninger, som kan danne 
baggrund for metodeanmeldelser 
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Evt. vejledning til Energinet, Green Power 
Denmark eller netvirksomhed inden 
anmeldelse 

Forsyningstilsynet sender ofte en anmeldt 
metode eller branchevejledning i offentlig 
høring efter indledende screening 

Forsyningstilsynet sender ofte udkast til 
afgørelse i partshøring og offentlig høring 

Partshøring over modtagne høringssvar 

Partsstatus og klageberettigelse

Proces for Forsyningstilsynets 
vurdering af tarifmetoder (1)
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Forsyningstilsynets sagsbehandling og 
modtagne høringssvar kan føre til, at der 
anmeldes en revideret metode eller 
branchevejledning til tilsynet.

Sagsbehandlingstiderne hos 
Forsyningstilsynet vil typisk være kortere, 
hvis det ud fra anmeldelsen er klart

1) Hvad der anmeldes til tilsynets    
godkendelse og efter hvilke bestemmelser

2) Hvorfor det anmeldte vurderes at være 
i overensstemmelse med de materielle 
kriterier, som tilsynet skal vurdere

Proces for Forsyningstilsynets 
vurdering af tarifmetoder (2)

Løbende fokus på prioritering og på bedre 
tilskæring af sager, bl.a. for at reducere 
sagsbehandlingstid 
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Materielle kriterier afhænger af indholdet 
af den enkelte metode

Kriterierne typisk være fastlagt i  EFL § 6 
d og § 73 og i elmarkedsforordningens
artikel 18

Kriterierne helt overordnet: 
- omkostningsægthed i forhold til de 
enkelte kundegrupper
- gennemsigtighed 
- ikke-diskrimination
- rimelighed

ACERs rapport om bedste praksisser

Materielle godkendelseskriterier

Eventuelle supplerende kriterier 
afhængigt af den konkrete metode

F.eks. Transmissionsafgiftsforordningen 
eller netvirksomhedsbekendtgørelsen

Hvis kriteriet ikke er relevant for FSTS’ 
vurdering af metoden, skal FSTS ikke 
forholde sig dertil. 
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Tarifferne skal afspejle de omkostninger, de 
enkelte kundegrupper giver anledning til 

Hensyn: 
- Undgå krydssubsidiering, 
- Incitamenter affødt af design af tarifmetode

Kompleksitet: 
Øget antal af og forskelle mellem 
kundegrupper vanskeliggør vurderingen af 
omkostningsægthed

Særligt om kravet om omkostningsægthed
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Udmøntning, varighed, evaluering af og evt. vilkår knyttet til godkendelsen af  
tarifmetoder  

Metoden må ikke anvendes, før den er godkendt

De hastige nyudviklinger i tarifmetoder har ført til visse usikkerheder omkring præmisserne 
for godkendelser

Flere af tilsynets godkendelser og tilkendegivelser indeholder tidsbegrænsninger, vilkår og 
evalueringskrav – f.eks. for at sikre omkostningsægthed i praksis
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Tarifmetoder, som kunne være relevante i relation til PtX-anlæg

Systemtarifmetode (anmeldt hos FSTS)

Energinets producenttarifmetode (godkendt af FSTS indtil 31.12.2027)

Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling (taget til 
efterretning indtil 31.12.2026 med supplerende vilkår anmeldt)

Kommende metoder, bl.a. energiøer og for direkte linjer (når lovgivning er på 
plads) 
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Opsamling 

FSTS skal godkende tarifmetoder, inden de benyttes

Godkendelseskriterier i dansk ret og EU-ret

Afvejning af godkendelseskriterier over for hinanden

Hastig udvikling på tarifområdet har til tider affødt 
usikkerheder i vurderingen af metoder og deraf afledte vilkår 
mv. for godkendelserne

Og der er mere på vej – ikke mindst af relevans for PtX


