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Birgitte Farre (SET)

Fra: Otto Skrubbeltrang (SET)

Sendt: 25. oktober 2013 13:48

Til: Søren Holme (sorho@dongenergy.dk)

Emne: SV: Anmeldelse af ændrede leveringsbetingelser for DONG Energy Eldistribution 

A/S

Til Søren Holme, DONG Energy Distribution A/S. 

 

I mailen nedenfor af 27. august 2013 har DONG Energy Eldistribution A/S metodeanmeldt en mindre ændring i 

”Almindelige Betingelser”´  pkt. 6.10, om Fjernaflæsning.  

 

Der er tale om en følgeændring af metodegodkendelsen af 22. maj 2013 af DONG Energy Eldistribution A/S´ brug af 

Dansk Energis reviderede tariferingsmodel. Konkret vedrører ændringen i pkt. 6.10, at betalingen for timeaflæsning 

og tilhørende afregning fremover bliver indeholdt i abonnementet, hvor betalingen tidligere blev opkrævet som et 

gebyr.  

 

I mailen af 27. august 2013 bekræfter DONG Energy Eldistribution A/S også, jf. formandsafgørelsen af 30. september 

2011 om godkendelse af DONG Energy Eldistributions A/S´ metoder for tariffer, vilkår og gebyrer, at de godkendte 

metoder fortsat anvendes, i det omfang der ikke efterfølgende er opnået separat metodegodkendelse.  

 

Det skal i den anledning meddeles, at Sekretariatet for Energitilsynet godkender den anmeldte ændring i pkt. 6.10 i 

”Almindelige Betingelser”, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.  Sekretariatet lægger herved vægt på, at der er 

tale om en nødvendig præcisering i bestemmelsen som følge af godkendelsen af brugen af Dansk Energis reviderede 

tariferingsmodel.  

 

Formandsafgørelsen af 30. september 2011 om godkendelse af DONG Eldistribution A/S´ anmeldte metoder var 

betinget af, at DONG Energy Eldistribution A/S senest 2 år efter be- eller afkræftede, at metoderne fortsat anvendes, 

idet det samtidig bemærkedes, , at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som DONG Energy Eldistribution 

A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, stk. 4, i 

metodebekendtgørelsen.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har herved samtidig modtaget denne bekræftelse.   

 

 

 
Med venlig hilsen 
  
Otto Skrubbeltrang 
Specialkonsulent 
Tlf.     +45 4171 5355 
Mail   ots@energitilsynet.dk 
 

 
 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web                     www.energitilsynet.dk 
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Fra: Søren Holme [mailto:sorho@dongenergy.dk]  

Sendt: 27. august 2013 11:16 
Til: 1 - Energitilsynet (SET) 

Emne: Anmeldelse af ændrede leveringsbetingelser for DONG Energy Eldistribution A/S 

 

Til rette vedkommende 

  

  

Som følge af metodegodkendelsen i maj 2013 af vores brug af Dansk Energis tariferingsmodel, anmelder vi hermed 

en mindre følge-effekt i vores leveringsbetingelser, idet betaling for timeaflæsning og tilhørende afregning fremover er 

indeholdt i abonnementet, hvor betalingen tidligere var via et gebyr. 

  

I pkt. 6.10 er der lavet en mindre sproglig 

Vi skal endvidere bekræfte - jævnfør metodegodkendelsen september 2011, at DONG Energy Eldistribution fortsat 

anvender de godkendte metoder, i det omfang, der ikke efterfølgende er opnået separat metodegodkendelse. 

  

  

Hermed anmeldes ændrede leveringsbetingelser for DONG Energy Eldistribution A/S. 

  

Ændringerne ift. senest anmeldte version er afstedkommet af lovændringer ift. forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. 

  

Vedhæftet findes: 

- Dokument med markering af ændringer 

  

Det forudsættes ifølge aftale med Linda Aaberg, Kristine Bak og Otto Skrubbeltrang, at ændringerne ikke kræver godkendelse, da 

der alene er tale om ændringer, som ikke er metoderelevante. Ændringen af betingelserne træder i kraft 1. marts 2013. 

  

  

  
Med venlig hilsen 
Søren Holme 
Chief Business Developer 
Distribution A/S: Forretningsudvikling 
 
DONG Energy 
Tlf. +45 99 55 46 42 

  


