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Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE 

Net A/S 

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslut-

ningsbestemmelser gældende fra 1. april 2016.  

 

I anmeldelsen er det oplyst, at SEAS-NVE Net A/S delvist følger Dansk Energis 

bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet pr. 1. april 2016, som 

er taget til efterretning af Energitilsynet den 27. april 2015 i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b.  

 

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 og 2, i metodebekendtgø-

relsen, SEAS-NVE Net A/S´ metoder for Tilslutningsbestemmelser med de be-

grundelser, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.  

 

Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage SEAS-NVE Net A/S´ 

anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning 

hertil.  

 

SEAS-NVE Net A/S skal være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for SEAS-NVE Net A/S´ 

anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgø-

relsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af SEAS-NVE Net A/S´ med 

angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 
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Sagsfremstilling 

 

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslut-

ningsbestemmelser gældende fra 1. april 2016.  

 

I anmeldelsen er det oplyst, at SEAS-NVE Net A/S delvist følger Dansk Energis 

bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet pr. 1. april 2016, som 

er taget til efterretning af Energitilsynet den 27. april 2015 i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b.  

 

Afvigelserne fra Dansk Energis Tilslutningsbestemmelser er nærmere beskrevet i 

medsendt Tillægsblad til disse bestemmelser. Det fremgår heraf, at der er tale om 

følgende afvigelser:  

 

Pkt. 1.2 – Definition af andelshaver, 

 

Pkt. 1.3.1 – Her er indføjet redaktionelle ændringer i form af virksomhedsnavn, 

CVR-nr. mv., således at bestemmelserne specifikt tilrettes SEAS-NVE Net A/S, 

 

Pkt. 1.3.2 – Aftalegrundlaget, hvorefter kunden indtræder som andelshaver ved 

indgåelse af aftale med SEAS-NVE Net A/S. Her er yderligere bestemt, at for 

storkunder og decentrale producenter kan tilslutningsbestemmelserne være supple-

ret med en underskrevet nettilslutningsaftale, som beskriver særlige forhold i for-

bindelse med tilslutning af større produktionsanlæg, 

 

Pkt. 2.2.1 – Netydelsen. Håndtering af manglende transportkapacitet. Her er indsat 

henvisning til elforsyningsloven.  

 

Pkt. 2.3.2 – Fasekompensering af elektriske apparater og eludstyr. Her er henvist 

til reglerne herom i Fælllesregulativet. Endvidere er henvist til SEAS-NVE Net 

A/S´  egne regler herom.  

 

Pkt. 2.3.5 – Kundens pligt til træbeskæring. Som supplement til Dansk Energis 

regler herom er SEAS-NVE Net A/S´ egne regler for træbeskæring indføjet. Heri  

er bl.a. detaljerede retningslinjer om sikkerhedsafstand mv.  

 

Pkt. 2.7.1 – Opsætning af elmåler. Her har SEAS-NVE Net A/S indsat en henvis-

ning til Byggelovens krav om individuel måling.  

 

Pkt. 2.8.1 – hvorefter måleresultater ikke udleveres uden kundens tilladelse, 

 

Pkt. 2.8.3 – Skønnet forbrug ved manglende selvaflæsning mv. Dansk Energis 

bestemmelser tager ikke højde for evt. manglende kommunikation med AMR-

målere. Der er derfor indsat bestemmelse om, at SEAS-NVE Net A/S i denne situ-

ation kan skønne forbruget og afregne kunden på baggrund af det skønnede for-

brug.  

 

Pkt. 3.2.1 – Etablering af stikledning. I forhold til Dansk Energis bestemmelser er 

tilføjet, at tilslutning af stikledning altid skal udføres af kundens installatør.  
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Pkt. 3.4.1 – Henvisningen til Dansk Energis vejledning til beregning af tilslut-

ningsbidrag er fjernet,  

 

Pkt. 3.4.2 - Henvisningen til Dansk Energis vejledning til beregning af tilslut-

ningsbidrag er fjernet,  

 

Pkt. 3.4.8 – Midlertidigt leveringsomfang. SEAS-NVE Net A/S fortsætter her den 

nuværende praksis, hvorefter kunden tilbydes øget leveringsomfang i en begrænset 

periode uden at skulle betale tilslutningsbidrag, 

 

Pkt. 3.4.14 – hvorefter hvilende rettigheder ændres fra ubegrænset til 10 år,  

 

Pkt. 3.4.15 – Ladestandere. SEAS-NVE Net A/S modtager tilmeldinger på lade-

standere. Selskabet beskriver derfor i bestemmelsen den nuværende praksis for 

håndtering af ladestandere,  

 

Pkt. 3.4.16 – Fællesinstallationer. Dansk Energis Tilslutningsbestemmelser for-

holder sig ikke til Fællesinstallationer. Erfaringsmæssigt giver denne type installa-

tioner anledning til spørgsmål fra kunden, og SEAS-NVE Net A/S ønsker derfor 

den nuværende praksis herfor beskrevet,     

 

Pkt. 3.5 -  Henvisningen til Dansk Energis vejledning til beregning af tilslutnings-

bidrag er fjernet,  

 

Bilag 4.3 – Beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag (nye installationer). I ek-

semåelsamlingen er det præciseret, at der skal være én stikledning pr. bolig for at 

give mulighed for afbrydelse.  

 

 

 

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. Prisdifferen-

tiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betin-

gelser 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. 
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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. 

 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger 

om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhe-

dernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger 

efter regler fastsat af tilsynet.  

 

 

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 ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhe-

dernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af dato-

en for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for pris-

fastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres 

til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostnin-

ger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkost-

ninger 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 anven-

des til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberka-

tegorier, 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 investe-

ringsbidrag, 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 kø-

berkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder 

timebetaling. 

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fast-

læggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, her-

under 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 anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 
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Vurdering 
 

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslut-

ningsbestemmelser gældende fra 1. april 2016.  

 

I anmeldelsen er det oplyst, at SEAS-NVE Net A/S delvist følger Dansk Energis 

bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet pr. 1. april 2016, som 

er taget til efterretning af Energitilsynet den 27. april 2015 i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 b.  

 

Afvigelserne fra Dansk Energis Tilslutningsbestemmelser er nærmere beskrevet i 

medsendt Tillægsblad til disse bestemmelser. 

 

Indledningsvis bemærkes, at bestemmelsen i pkt. 3.4.14, hvorefter hvilende ret-

tigheder ændres fra ubegrænset til 10 år, ikke afviger fra den tilsvarende i Dansk 

Energis Tilslutningsbestemmelser, som er taget til efterretning af Energitilsynet. 

Bestemmelsen i pkt. 3.4.14 kan derfor umiddelbart godkendes.  

 

Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at flere af de beskrevne afvigel-

ser ikke indeholder metoder til fastsættelse af priser og vilkår, der kræver godken-

delse. Det gælder eksempelvis definitioner, redaktionelle ændringer, henvisninger 

til lovgivning samt fjernelse af henvisninger til øvrige vejledninger. Sekretariatet 

vurderer, at det drejer sig om følgende af de beskrevne afvigelser: 

 

 

Pkt. 1.2 - Definition af andelshaver 

Pkt. 1.3.1 - Redaktionelle ændringer, navn, CVR-nr. mv. 

Pkt. 2.2.1 - Henvisning til elforsyningsloven  

Pkt. 2.7.1 - Henvisning til byggelovens krav 

Pkt  3.4.1 - Fjernelse af henvisning 

Pkt  3.4.2 - Fjernelse af henvisning 

P Pkt. 3.5 - Fjernelse af henvisning 

 

 

 

 I pkt. 2.3.2 om fasekompensering af elektriske apparater og eludstyr er henvist til 

Fællesregulativet og SEAS-NVE Net A/S´ egne regler herom. Angående Fælles-

regulativet bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at regulativet ikke anses for 

en metode til fastsættelse priser og vilkår, idet kravene heri er rettet til elinstallatø-

rer. Bestemmelsen i pkt. 2.3.2 kræver derfor ikke godkendelse.  

 

For så vidt angår bestemmelsen i pkt. 1.3.2, hvorefter kunden indtræder som an-

delshaver ved indgåelse af tilslutningsaftale indtræder som andelshaver i SEAS-

NVE, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at der her ikke er tale om en be-

stemmelser, der skal metodegodkendes. Det er sekretariatet for Energitilsynets  

vurdering, at spørgsmål om andelshaverstatus reguleres i vedtægterne for SEAS-

NVE A.m.b.A. 
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Med hensyn til de resterende afvigelser konstaterer Sekretariatet for Energitilsy-

net,  at flere af disse indholdsmæssigt svarer til tilsvarende bestemmelser i Dansk 

Energis Netbenyttelsesaftale samt Dansk Energis Model til beregning af Tilslut-

ninmgsbidrag. Begge disse vejledninger er tidligere taget til efterretning af Energi-

tilsynet. Flere af bestemmelserne er suppleret med beskrivelse af SEAS-NVE Net 

A/S´ nuværende praksis mv.  

 

Samlet vurderer Sekretariatet for Energitilsynet på denne baggrund, at disse reste-

rende afvigelser fremstår som sagligt begrundede og rimelige og dermed i sin hel-

hed kan godkendes. Det drejer sig om afvigelserne i følgende bestemmelser: 

 

 

Pkt. 2.3.5 - Kundens pligt til træbeskæring 

Pkt. 2.8.1 - Måleresultater udleveres ikke uden kundens 

tilladelse 

Pkt. 2.8.3 - Skønnet forbrug  

Pkt. 3.2.1 - Etablering af stikledning 

Pkt. 3.4.8   - Midlertidigt leveringsbestemmelser 

Pkt. 3.4.15   - Ladestandere 

P Pkt. 3.4.16 - Fællesinstallationer 

B      Bilag 4.3 - Beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag (nye 

installationer) 

 

 

Samlet godkender Sekretariatet for Energitilsynet herefter, § 1, stk. 1 og 2, i meto-

debekendtgørelsen, SEAS-NVE Net A/S´ metoder for Tilslutningsbestemmelser. 

 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 og 2, i metodebekendtgø-

relsen, SEAS-NVE Net A/S´ metoder for Tilslutningsbestemmelser med de be-

grundelser, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.  

 

Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage SEAS-NVE Net A/S´ 

anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning 

hertil.  

 

SEAS-NVE Net A/S skal være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for SEAS-NVE Net A/S´ 

anvendelse af tariffer og øvrige vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgø-

relsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af SEAS-NVE Net A/S´ med 

angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Otto Skrubbeltrang (SET) 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5355 

OTS@energitilsynet.dk 
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