
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anmeldelse til Forsyningstilsynet  

Dansk Energi skal hermed i medfør af elforsyningslovens § 73 b anmelde en ændring til 

Dansk Energis Standardiserede vejledning for ”Netselskabets bestemmelser for tilslutning til 

og brug af distributionsnettet” (herefter tilslutningsbestemmelserne). 

 

Anmeldelse sker på baggrund af dialog med Forsyningstilsynet om tilslutningsbestemmel-

sernes punkt 3.1.6 – 3.1.8. 

 

Dansk Energi anmelder følgende ændring til tilslutningsbestemmelserne: 

 

1. Et nyt punkt 3.1.7.1 om tilslutning af andre kunder via Elanlæg på kundes ejendom. 

 

2. Konsekvensændringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.1.8 som følge af det 

nye punkt 3.1.7.1. 

 

Ad 1) Det nye punkt 3.1.7.1 anmeldes med følgende ordlyd: 

 

”Hvor Netselskabet tilslutter andre kunder i Elanlægget, er Kunden, på det tids-

punkt hvor denne tilslutning etableres, berettiget til sædvanlig servituterstatning 

for så vidt angår de ledninger, der etableres i forbindelse med tilslutningen af an-

dre kunder. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse fast-

sættes denne i henhold til elsikkerhedslovens bestemmelser herom. Netselsk-

abet har ret til at lade Elanlæg, til brug for andre kunders tilslutning, tinglyse ser-

vitutstiftende på Kundens ejendom.” 

 

Ad 2) Som konsekvens af det nye punkt 3.1.7.1, anmeldes følgende tilrettet ordlyd af tilslut-

ningsbestemmelsernes punkt 3.1.8: 

 

”Hvis Netselskabets Elanlæg, herunder også yderligere tilslutninger jf. pkt. 3.1.7 

(samt 3.1.7.1), skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt, på grund af forhold 

hos Kunden, skal Kunden betale Netselskabets omkostninger forbundet med 

flytningen. Hvis flytningen skyldes forhold hos Netselskabet, betaler Netselskabet 

de omkostninger, som flytningen måtte påføre Kunden. Indirekte omkostninger, 

herunder driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke.” 
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Sætningen ”herunder også yderligere tilslutninger jf. pkt. 3.1.7 (samt 3.1.7.1),” udgør en tilfø-

jelse i forhold til det punkt 3.1.8, som Forsyningstilsynet tidligere har taget til efterretning. 

 

 

Baggrund  

Forsyningstilsynet har genoptaget sin metodegodkendelse af Radius Elnet A/S’ tilslutnings-

bestemmelser med henblik på en fornyet vurdering af bestemmelsernes punkt 3.1.6 – 3.1.8. 

Bestemmelserne står i Del 3, der vedrører regler for tilslutning til Distributionsnettet. 

 

Radius’ tilslutningsbestemmelser punkt 3.1.6 – 3.1.8 følger uden afvigelser Dansk Energis 

Standardiserede vejledning for ”Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af di-

stributionsnettet”. 

 

Der har været dialog mellem Forsyningstilsynet og Dansk Energi, og Forsyningstilsynet har 

over for Dansk Energi tilkendegivet den umiddelbare vurdering, at en ændring af tilslutnings-

bestemmelsernes punkt 3.1.7 er nødvendig.  

 

Begrundelse for anmeldelsen 

Forsyningstilsynet har over for Dansk Energi tilkendegivet den umiddelbare vurdering af de 

nuværende tilslutningsbestemmelsers punkt 3.1.7 ikke i fornødent omfang sikrer gennemsig-

tighed i den situation, hvor netselskabet benytter sin ret til at tilslutte andre kunder i et Elan-

læg, der er placeret på en kundes ejendom.  

 

Det nye punkt 3.1.7.1 tilbyder kunden kompensation for det forhold, at kundens ejendom 

benyttes til brug for nettilslutning af andre kunder. Det nye punkt 3.1.7.1 udgør en kodifice-

ring af den praksis, som netvirksomhederne allerede i dag gennemfører. Det nye punkt 

3.1.7.1 vil derfor sikre gennemsigtighed med den allerede eksisterende praksis. 

 

Som konsekvens af det nye punkt 3.1.7.1, tilrettes tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.1.8, 

således, at det gøres klart, at når kunden er tilbudt kompensation i medfør af punkt 3.1.7.1. 

har kunden betalingsforpligtigelsen, hvis elanlæg skal flyttes af hensyn til forhold hos kun-

den. 

 

Dansk Energi vurderer, at de anmeldte ændringer til tilslutningsbestemmelserne overholder 

elforsyningslovens § 6 d, ved at sikre gennemsigtighed med netvirksomhedernes praksis på 

området for nettilslutning samt på rimelig vis balancerer netvirksomhedernes forpligtigelser til 

at sikre nettilslutning og varetage hensynet til samfundsøkonomi på den ene side, og den 

enkelte kundes ejendomsret på den anden side.  

 

For at netvirksomhederne kan løfte deres opgaver med at nettilslutte kunder til det kollektive 

elnet, er der brug for, at netvirksomhederne kan etablere Elanlæg og disponere over disse til 

brug for bl.a. nettilslutningsopgaven. I den forbindelse har netvirksomhederne ret til at place-

re Elanlæg på en kundes ejendom, når Elanlæg er nødvendige for at gennemføre den af 

kunden ønskede nettillslutning.  

 

For at netvirksomhederne kan varetage hensynet til en effektiv og samfundsøkonomisk opti-

mal drift og planlægning af det kollektive elnet, skal eventuel ledig kapacitet i etablerede 
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Elanlæg tages i betragtning i forbindelse med nettilslutning af nye kunder. En tilslutning af 

nye kunder i Elanlæg, der er placeret på en eksisterende Kundes ejendom, betyder, at den 

eksisterende Kunde skal respektere, at dennes ejendom benyttes til brug for det kollektive 

elnet.  

 

For at kompensere den eksisterende Kunde for dennes indskrænkning i ejendomsretten yder 

netvirksomhederne kompensation til den eksisterende Kunde, når netvirksomhederne tilslut-

ter nye kunder i Elanlæg, som er placeret på den eksisterende Kundes ejendom.  

 

Det er denne praksis, som Dansk Energi nu ønsker at gøre mere gennemsigtig ved at tilføje 

punkt 3.1.7.1. til tilslutningsbestemmelserne.  

 

Den nævnte praksis hviler på hensynet til netvirksomhedernes opgaver – som fastsat i bl.a. 

elforsyningsloven – og hensynet til den enkelte kundes private ejendomsret. Dansk Energi 

vurderer, at når netvirksomhederne tilbyder kunden kompensation for indskrænkningen i 

dennes ejendomsret, har netvirksomhederne på rimelig, ikkediskriminerende og gennemsig-

tig vis afvejet hensynet til på den ene side netvirksomhedernes opgaver omkring nettilslut-

ning og hensynet til at udnytte det eksisterende elnet optimalt, og på den anden side hensy-

net til den enkelte Kundes ejendomsret. 

 

Når Kunden er tilbudt en kompensation for indskrænkningen i dennes ejendomsret, medfører 

tilbuddet, at de nødvendige Elanlæg til brug for nettilslutning af andre kunder ikke ligger på 

det såkaldte gæstevilkår. Netvirksomheden opnår ved tilbuddet en berettiget tilstedeværelse 

til de omtalte Elanlæg, og såfremt disse skal flyttes af hensyn til Kunden, vil det påhvile Kun-

den at betale herfor. Idet Kunden er tilbudt kompensation, vurderer Dansk Energi, at det er 

rimeligt, at Kunden betaler for en flytning, som sker af hensyn til Kunden.  

 

Såfremt der opstår uenighed om kompensationens størrelse, vil reglerne i elsikkerhedsloven 

blive benyttet som grundlag for udmålingen af kompensationen.  

 

På lige fod med hvad der i punkt 3.1.6 gælder for tinglysning af Elanlæg på Kundens ejen-

dom, skal de Elanlæg som benyttes til at nettilslutte andre kunder kunne tinglyses servitutstif-

tende på Kundens ejendom. Hermed kan netvirksomheden iagttage sin sikringsakt. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 

 

Regitze Prahl 

 

 

 
 


