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RESUMÉ 
1. Dansk Energi har med brev af 5. december 2001 til Energitilsynet fremsendt 

ELFOR´s "Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det 

kollektive elnet" (Netbenyttelsesaftalen) og anmodet om, at Energitilsynet tager 

vejledningen til efterretning.  

 

2. Vejledningen er udarbejdet med henblik på, at netvirksomhederne har mulighed 

for at benytte disse standardbestemmelser for adgang til tilslutning til og benyttel-

se af det kollektive distributionsnet.  

 

3. Netselskaberne har mulighed for at anvende vejledningen uændret som egne 

leveringsbestemmelser og i medfør af elforsyningslovens § 76 anmelde disse til 

Energitilsynet. For at netselskaberne indtil videre kan påregne, at deres anmeldelse 

ikke giver anledning til indsigelser fra tilsynets side, er tilsynet blevet anmodet om 

at tage vejledningen til efterretning.  

 

4. Bestemmelserne i netbenyttelsesaftalen er den væsentligste del af aftalegrundla-

get mellem netkunden og netvirksomheden og regulerer rettigheder og forpligtel-

ser mellem disse. Herudover er netkunden og netvirksomheden underkastet de til 

enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området som eksempelvis elfor-

syningsloven, stærkstrømsloven og andre, jf. bilagsiderne 5-6. Bestemmelserne 

regulerer ikke retsforholdet mellem netkunden og forsyningspligtsselskabet. Dette 

sker gennem det enkelte forsyningspligtselskabs leveringsbetingelser.  

 

5. Energitilsynet har ikke efter elforsyningsloven hjemmel til at gribe ind over for 

en brancheforenings vejledninger. Tilsynet kan alene gribe ind over for de enkelte 

netvirksomheders leveringsbestemmelser.  

 

6. Da netbenyttelsesaftalen må forventes anvendt af en stor del af netvirksomhe-

derne som egne bestemmelser, er det passende, at Energitilsynet tilkendegiver 

vurderer bestemmelserne. En sådan praksis er også fulgt af de tidligere energipris-

udvalg.  
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7. Efter elforsyningslovens § 6, stk. 1, gælder, at enhver har ret til mod betaling at 

blive forsynet med elektricitet. Endvidere gælder ifølge elforsyningslovens § 6, 

stk. 3, at kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed 

for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår.  

 

8. Endvidere gælder ifølge elforsyningslovens § 24, stk. 1, at enhver har ret til 

mod betaling at benytte det kollektive elforsyningsnet til transport af elektricitet.  

 

9. Endelig følger af elforsyningslovens § 73, at de kollektive elforsyningsvirksom-

heders prisfastsættelse af deres ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkate-

gorier giver anledning til.  

 

10. En vurdering af bestemmelserne i vejledningen må ske med overvejende ud-

gangspunkt i de forannævnte bestemmelser i elforsyningsloven.  

 

AFGØRELSE 
11. Det meddeles ELFOR, at netselskaberne indtil videre kan påregne, at deres 

anmeldelse i medfør af elforsyningslovens § 76 af vejledningen uændret som egne 

leveringsbetingelser ikke vil give anledning til indsigelse fra Tilsynets side, men 

at:  
 

12. det samtidig understreges, at Energitilsynet dermed ikke er afskåret fra i kon-

krete tilfælde at gribe ind over for netvirksomhedernes administration af dette 

regelsæt,  

 

13. at Energitilsynet i lyset af den fulde markedsåbning pr. 1. januar 2003 har 

igangsat et arbejde, der bl.a. skal afdække en række juridiske forhold vedrørende 

regningsudskrivninger og restanceinddrivelse. Disse forhold kan få betydning for 

vejledningens bestemmelser i relation til hæftelse og lukning i forbindelse med 

restancer i det omfang, der købes el fra en anden leverandør end det forsynings-

pligtsselskab eller det handelsselskab, der er knyttet til netselskabet. Når Tilsynets 

arbejde er tilendebragt, skal vejledningens bestemmelser eventuelt efterfølgende 

tilpasses disse nye forhold,  

 

14. at Energitilsynet i mødet den 17. december 2001 har tilkendegivet, at det er 

urimeligt, jf. elforsyningslovens § 6, stk. 3, og § 77, stk. 1, at undersøgelse af en 

måler, der formodes at registrere forbruget forkert, foretages af værket selv, idet 

undersøgelse skal foretages af et uvildigt akkrediteret målerlaboratorium.  

 

SAGSFREMSTILLING 
15. ELFOR har i brev af 5. december 2001 til Energitilsynet fremsendt udkast til 

vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive  

elnet (Netbeskyttelsesaftalen).  

16. De nu fremsendte vejledende bestemmelser er en omarbejdning af Danske 

Elværkers Forenings (DEF) tidligere leveringsbestemmelsesvejledning. Bestem-

melserne er nu tilpasset den nye elforsyningslov (lov nr. 375 af 2. juni 1999).  
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17. ELFOR har oplyst, at netselskaberne har mulighed for at anvende vejledningen 

uændret som egne leveringsbestemmelser og i medfør af elforsyningslovens § 76 

anmelde disse til Energitilsynet. For at netselskaberne indtil videre kan påregne, at 

deres anmeldelse ikke giver anledning til indsigelser fra tilsynets side, er tilsynet 

blevet anmodet om at vurdere vejledningen.  

 

18. Netbeskyttelsesaftalen er blevet justeret efter bemærkninger fra Energitilsynets 

sekretariat og efter forelæggelse for ELFORs Prisudvalg og ELFORs Direktørud-

valg.  

 

19. Nedenfor omtales de enkelte paragraffer i vejledningen. Det bemærkes, at de 

enkelte bestemmelser i vejledningen er ledsaget af kommentarer. Disse er tænkt 

som baggrundsvejledning for de medarbejdere i netvirksomhederne, der har kon-

takten til netkunderne.  

 

20. Ad § 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser: Det fremgår af § 1.1, at 

den, der ejer eller bruger (dvs. har rådighed over) en installation, der direkte eller 

indirekte er tilsluttet det kollektive net, ved henvendelse til netvirksomheden kan 

få netadgang i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Efter §1.1 gæl-

der adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet. Efter § 

1.2 følger den fysiske tilslutning af en installation til elnettet netvirksomhedens til 

enhver tid gældende regler for tilslutning. § 1.1 er ny i forhold til den tidligere 

vejledning.  

 

21. Ad § 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelser: § 2 

vedrører forhold omkring overtagelse af installation og oplysningspligt om aftale 

om levering af elektricitet. I henhold til § 2.1 skal netkunden ved overtagelse af 

installation og adgang til elnettet rette henvendelse til netvirksomheden. Nye net-

kunder er, med mindre andet aftales, omfattet af de gældende generelle regler. 

Efter § 2.2 er netkunden pligtig til at oplyse netvirksomheden om enhver aftale om 

levering af elektricitet, som skal transporteres gennem netvirksomhedens net. Net-

kundens oplysninger skal gives pr. leverandør og skal omfatte aftalt energimæng-

de pr. tidsenhed og leveringsomfang samt aftaler om balanceansvar. § 2.2. er ny i 

forhold til den tidligere vejledning.  

 

22. Ad § 3 Netvirksomhedens etablering og ændring af anlæg: Efter § 3.1 er 

tilslutningspunktet skillelinien mellem netvirksomhedens og netkundens anlæg. 

Efter § 3.2 skal tilslutning af ny installation samt ændring af eksisterende ske i 

henhold til netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser. Efter § 3.3. etableres stik-

ledning efter retningslinier fastsat i netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser og 

i stærkstrømsloven. Efter § 3.5 stiller netvirksomheden, efter anmodning fra net-

kunden, kapacitet, svarende til det aftalte leveringsomfang, til rådighed til trans-

port af elektricitet fra/til tilslutningspunktet. I henhold til § 3.6 bestemmer netvirk-

somheden på grundlag af saglige, objektive og rimelige kriterier, hvordan den 

tilgængelige kapacitet skal disponeres, såfremt det kun er muligt at overføre elek-

tricitet i begrænset omfang.  
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Hensigten med § 3.7, 3.8 og 3.9 er at sikre, at forsyningsanlægget kan anbringes så 

hensigtsmæssigt som muligt. Såfremt netkunden ikke vil acceptere placering af 

nødvendige forsyningsanlæg på sin ejendom, indebærer § 3.7 således, at netkun-

den hindrer sig selv i at få den ønskede elforsyning. I den tidligere vejledning er 

leveringsgrænsen skillelinien mellem elleverandørens og forbrugerens anlæg. §§ 

3.5 og 3.6. er også nye i forhold til den tidligere vejledning  

 

23. Ad § 4 Forbrugsstedet: Efter § 4.2 er det netkunden, der har ansvaret for, at 

installationerne holdes i forsvarlig stand. Dette gælder såvel elinstallationer som 

brugsgenstande. Efter § 4.4 skal netkundens installation og dertil hørende brugs-

genstande være i overensstemmelse med "Fællesregulativet for tilslutning af elek-

triske installationer og brugsgenstande". I medfør af § 4.6 er netvirksomheden, 

hvad angår eludstyr, der ikke er fasekompenseret, berettiget til at stille krav om 

fasekompensering. Tilsvarende bestemmelser gjaldt i den tidligere vejledning.  

 

24. Ad § 5 Kvalitet og drift (netydelsen): Efter § 5.1 er netvirksomheden alene 

ansvarlig for forsyningen med elektricitet, såfremt der er forhold ved netvirksom-

heden, der forårsager den mangelfulde eller manglende forsyning, og netvirksom-

heden skal forud for arbejder på forsyningsnettet meddele netkunderne de planlag-

te afbrydelser. Tilsvarende bestemmelser gjaldt i den tidligere vejledning.  

 

25. Ad § 6 Måling og aflæsning: Efter § 6.1 opsætter, ejer, vedligeholder og kon-

trollerer netvirksomheden udstyr til måling af leveret elektricitet og fastsætter efter 

§ 6. 2 retningslinier for disses placering. Såfremt en måler bliver beskadiget, er 

netkunden, som udgangspunkt, erstatningspligtig, jf. § 6.4. Eventuelle måleresulta-

ter samt de af netvirksomheden udførte kontroller stilles til rådighed for netkun-

derne og de konkrete elleverandører, jf. § 6, stk.10. Netbrugeren skal ifølge § 6, 

stk.11 give mulighed for dataoverførsel gennem netbrugerens installationer. Net-

virksomheden forestår aflæsningen, jf. §6, stk.12. Netvirksomheden har, såfremt 

der ikke opnås aflæsning, retten til at beregne elforbruget, jf. § 6, stk.13, og net-

virksomheden kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning, jf. § 6, stk.14. Netvirk-

somheden kan endvidere fastsætte forbruget efter vurdering, jf. § 6, stk. 15, der-

som det er konstateret, at målerens visning er ukorrekt. Endelig fremgår af § 6, stk. 

16, at netvirksomheden godskriver netkunden for meget erlagte beløb eller kan 

kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning m.v. 

Den tidligere vejledning omtaler ikke muligheden for, at eventuelle måleresultater 

samt de af netvirksomheden udførte kontroller stilles til rådighed for netkunderne 

og de konkrete elleverandører, jf. § 6, stk.10. Endvidere er det nyt, at netbrugeren 

skal give mulighed for dataoverførsel gennem netbrugerens installationer  

 

26. Ad § 7 Ansvar: Efter § 7.1 er netvirksomheden ansvarlig for afbrydelser, 

mangelfuld spændingskvalitet o.lign. efter de almindelige erstatningsretlige regler, 

og netvirksomheden er endvidere efter § 7.2 ansvarlig for den skade, som skyldes 

mangler ved nettet eller ved den leverede elektricitet, som følge af defekt ved net-

tet. Tilsvarende regler for ansvarsfordeling gjaldt i den tidligere vejledning.  
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27. Ad § 8 Tariffer: Efter § 8.1 betaler netkunden for nettilslutning og -benyttelse 

i henhold til netvirksomhedens tariffer. Dette indebærer, at netkunden skal betale 

investeringsbidrag for nettilslutning og abonnement for måling, afregning m.v. 

Efter § 8.2 er netkunden forpligtet til at aftage en fastsat del af sit forbrug som 

prioriteret produktion. Efter § 8.3 er netvirksomheden berettiget til a conto op-

krævning. Den tidligere vejledning omtaler ikke forpligtelsen til at aftage priorite-

ret produktion, ligesom der ikke eksplicit omtales abonnement for måling, afreg-

ning m.v. Det var dog også tidligere muligt at tage gebyr, såfremt aflæsning skulle 

foretages af elleverandørens personale.  

 

28. Ad § 9 Betalingsbetingelser: Efter § 9.2 er netvirksomheden berettiget til at 

opkræve gebyr, såfremt netkunden overskrider betalingsfristen. Gebyret fastlæg-

ges efter "Vejledning om restanceinddrivelse". Der skal være mindst 10 dage mel-

lem rykkerskrivelser. Efter § 9.4 er netvirksomheden berettiget til at forlange de-

positum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig betaling. Såfremt net-

kunder efter påkrav undlader at stille depositum, er netvirksomheden berettiget til 

at afbryde forsyningen. Efter § 9.5 vil genoptagelsen af forsyningen til netkunden 

først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt, eller der er 

stillet sikkerhed for fremtidige betalinger. Disse betingelser gjaldt også i den tidli-

gere vejledning.  

 

29. Ad § 10 Opsigelse, ejerskifte, fraflytning: Efter 10.1 kan netkunden opsige 

netadgangen i netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel. Dette var også 

opsigelsesvarslet i den tidligere vejledning.  

 

BEGRUNDELSE 
30. Den fremsendte vejledning er en omarbejdning og tilpasning af Danske Elvær-

kers Forenings (DEF) tidligere leveringsbestemmelsesvejledning fra 1997 til den 

nye elforsyningslov fra juni 1999. Bestemmelserne vedrører nu kun selve netydel-

sen og ikke som den tidligere både netydelsen og salg af energi salg. Den tidligere 

vejledning blev taget til efterretning af Elprisudvalget. En række af bestemmelser-

ne fra den tidligere vejledning videreføres i uændret form.  

 

31. De nye bestemmelser er behandlet og godkendt i ELFOR´s Prisudvalg og Di-

rektørudvalg.  

 

32. Efter elforsyningslovens § 6, stk. 1, gælder, at enhver har ret til mod betaling 

at blive forsynet med elektricitet. Endvidere gælder ifølge elforsyningslovens § 6, 

stk. 3, at kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed 

for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Specielt 

sidstnævnte bestemmelse er vigtig ved vurderingen af vejledningen.  

 

33. Endvidere gælder, at enhver har ret til mod betaling at benytte det kollektive 

elforsyningsnet til transport af elektricitet, og at de kollektive elforsyningsvirk-

somheders prisfastsættelse af deres ydelser skal ske efter rimelige, objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køber-

kategorier giver anledning til, jf. elforsyningslovens § 24, stk. 1, og § 73.  
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34. Bestemmelserne i vejledningen er den væsentligste del af retsgrundlaget mel-

lem kunden og netselskabet. Det er derfor vigtigt, at bestemmelserne er klare og 

forståelige for kunden.  

 

35. Herudover er kunden og netselskabet underkastet de til enhver tid gældende 

love og bekendtgørelser mv. på området.  

 

36. Den udgave af vejledningen, der foreligger til bedømmelse er 28. udkast, og 

der er således tale om gennemarbejdede bestemmelser fra ELFOR´s side.  

 

37. Sekretariatet har gennem hele processen været med på sidelinien og kommen-

teret flere udgaver af vejledningen. De forslag til rettelser og tilføjelser, sekretaria-

tet i dette forløb er kommet med for at gøre bestemmelserne så gennemsigtige, 

objektive og rimelige, som muligt, er i det store hele blevet fulgt.  

 

38. De ændringer, der er foretaget har bl.a. vedrørt definitionsafsnittet, bilagsside 

7-8, hvor der er foretaget tilføjelser og præciseringer i overensstemmelse med 

elforsyningslovens bestemmelser. Af væsentlige ændringer kan også nævnes, at de 

tidligere udkast stillede krav om, at netejers bygninger og forsyningsanlæg anbragt 

på kundens ejendom skulle omfattes af kundens brandforsikring. Disse bestem-

melser er nu udgået. Herudover er der foretaget en række sproglige korektioner og 

præciseringer, der har været medvirkende til, at vejledningen på flere punkter er 

strammet op.  

 

39. Sekretariatet har under processen gjort opmærksom på, at der i sekretariatet er 

igangsat et arbejde, der skal afdække en række juridiske forhold omkring reg-

ningsudskrivninger og bestemmelserne omkring restanceinddrivelse mv. Dette 

skal ses i lyset af, at den fulde markedsåbning finder sted 1. januar 2003. Disse 

forhold kan få betydning for bestemmelserne i relation til eksempelvis hæftelse og 

lukning i forbindelse med restancer i det omfang, der købes el fra en anden elleve-

randør end det forsyningspligtselskab eller det handelsselskab, der er knyttet til 

netselskabet Der er derfor gjort opmærksom på, at vejledningens bestemmelser 

herom eventuelt efterfølgende skal tilpasses disse nye forhold.  

 

40. Vejledningens bestemmelser i § 6.8 om målernøjagtighed og -undersøgelser er 

under drøftelserne ændret efter sekretariatets anvisninger. Bl.a. er det indføjet en 

anbefaling i kommentarerne til bestemmelsen om, at kontrolmåling finder sted på 

forbrugsstedet inden måleren nedtages med henblik på undersøgelse af målernøj-

agtighed. Endvidere er i kommentaren indføjet henvisning til gældende regler om 

kontrol af elmålere.  

 

41. Vejledningen er fremsendt til Tilsynet med brev af 5. december 2001. Energi-

tilsynet fik i mødet den 17. december 2001 en redegørelse om Energiprisudvalge-

nes praksis vedrørende måler- og funktionsfejl. Energitilsynet vedtog her at tilken-

degive, at det er urimeligt, jf. elforsyningslovens § 6, stk. 3, og § 77, stk. 1, at un-

dersøgelse af en måler, der formodes at registrere forbruget forkert, foretages af 

værket selv, idet undersøgelse skal foretages af et uvildigt akkrediteret målerlabo-

ratorium. Vejledningens § 6.8 må derfor tilpasses denne vedtagelse fra Tilsynet.   

 


