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RESUMÉ 
1. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 5. februar 2001 ophævet og hjemvist en 

af Elprisudvalgets sekretariat truffet afgørelse af 6. december 1999 til ny behand-

ling i 1. instans ved Energitilsynet.  

 

2. Sekretariat fandt, at det i medfør af den dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 

4 (lov nr. 54 af 25. februar 1976) ikke var urimeligt, at Aalborg kommunale elfor-

syning opkrævede yderligere investeringsbidrag i forbindelse med, at en erhvervs-

ejendom i Aalborg, blev ombygget til beboelse.  

 

3. Energiklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling især m.h.t. betydnin-

gen af § 4.3.3 i tilslutningsbestemmelserne for den kommunale elforsyning. Be-

stemmelsen vedrører betaling af investeringsbidrag i byfornyelsessituationer.  

 

4. Bestemmelsen i § 4.3.3 har følgende ordlyd:  

 
"BYFORNYELSE" 

I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parceller, 

eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må det eksi-

sterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt investeringsbidrag - 

stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindelse 

med flytning af tilslutningspunkt eller ændring af teknisk karakter kan dog opkræ-

ves inden for rammerne af anmeldte investeringsbidrag".  

 

5. Bestemmelsen har ikke været inddraget i sekretariatets afgørelse af 6. december 

1999, idet sekretariatet - da afgørelsen blev truffet - var af den fejlagtige opfattel-

se, at leveringsbestemmelserne (og dermed den citerede bestemmelse) ikke var 

anmeldt til det offentligt tilgængelige register, jf. bestemmelserne i den gamle 

elforsyningslovs §§ 10, stk. 1, hvorefter priser og andre betingelser skal anmeldes 

til registeret og 10. stk. 3, hvorefter priser og andre betingelser, der ikke er behø-

rigt anmeldt, er ugyldige.  

 

6. Det er senere konstateret og dokumenteret af den kommunale elforsyning, at 

rettidig anmeldelse til registeret er sket i overensstemmelse med lovens krav.  
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7. Investeringsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning til nettet samt 

ved forøgelse af et leveringsomfang. Investeringsbidraget dækker de gennemsnit-

lige omkostninger ved etablering af elforsyning.  

 

8. Investeringsbidraget har til formål - over en årrække - at dække de gennemsnit-

lige anlægsomkostninger, distributionsselskabet har ved at etablere det nødvendige 

forsyningsnet til nye forbrugere samt ved udvidelse af eksisterende forsyninger.  

 

9. Når en ny installation skal tilsluttes eller en eksisterende installation udvides, 

stilles der øgede krav til elforsyningsanlæggene fra det sted, hvor forbrugeren 

aftager el, og helt frem til og med kraftværket. Disse krav om større kapacitet i net 

og transformerstationer nødvendiggør en række investeringer, som imidlertid ikke 

alle på enkel måde kan sættes i relation til den enkelte nytilslutning. Flere forbru-

gere vil normalt udnytte den enkelte anlægsdel i fællesskab. Det er ikke muligt 

med rimelig grad af sikkerhed at fastslå, hvilken betydning konkrete tilslutninger 

eller installationers udvidelser har på investeringerne i kraftværksanlæg og trans-

missionsanlæg.  

 

10. Investeringerne i kraftværker og transmissionsanlæg indregnes i produktions-

prisen og skal derfor ikke medregnes ved fastsættelsen af investeringsbidraget. De 

investeringer, som medregnes ved fastsættelsen af investeringsbidraget, vil derfor 

være investeringer til lavspændings- og højspændingsanlæg til og med liniefeltet i 

en hovedstation.  

 

11. Afgørende for hvor meget, der skal betales yderligere i investeringsbidrag i 

den foreliggende situation, er ikke den konkrete stiklednings størrelse, og heller 

ikke hvad den aktuelle aftager kan trække, men derimod det antal ampere, der af 

forsyningsvirksomheden samlet stilles til rådighed, ud fra hvilken type forbruger, 

der skal aftage strømmen - i det foreliggende tilfælde lejligheder.  

 

12. Klageren har, som begrundelse for ikke at ville betale yderligere investerings-

bidrag i forbindelse med ombygningens gennemførelse, påberåbt sig i § 4.3.3 i 

elforsyningens tilslutningsbestemmelser og finder, at bestemmelsens bemærkning 

om, at "det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt inve-

steringsbidrag - (skal) stilles til rådighed uden supplerende betaling", i det forelig-

gende tilfælde afskærer den kommunale elforsyning fra at opkræve yderligere 

investeringsbidrag i forbindelse med, at industriejendommen ombygges til boliger. 

En naturlig læsemåde at denne bestemmelse må efter klagerens opfattelse føre til 

dette resultat, og en uklarhed i teksten må fortolkes til ugunst for koncipisten  

 

13. Klageren har endvidere anført, at "leveringsomfanget" ikke forøges i forbin-

delse med ombygningen.  

 

14. Den kommunale elforsyning har påberåbt sig anvendelsen af standardinveste-

ringsbidrag, hvorefter der tages udgangspunkt i hvilken kundekategori de aktuelle 

forbrugere (her lejere) tilhører. Anvendelse af standardinvesteringsbidrag er en 

praktisk måde at opkræve de pågældende forbrugeres bidrag til anlægsudgifter på, 

uden at det er nødvendigt fra forbruger til forbruger at tage stilling til, hvor stort en 

trækningsret netop denne forbruger har behov for.  
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15. Læses i § 4.3.3 isoleret kunne bygherren muligvis få den opfattelse, at der ikke 

i forbindelse med ombygningen skulle betales yderligere investeringsbidrag, men 

bestemmelsen kan ikke læses isoleret. Den må ses i sammenhæng med forsy-

ningsvirksomhedens øvrige anmeldte leveringsbetingelser, herunder standardinve-

steringsbidrag samt takstblad. Det fremgår således af den umiddelbart foregående 

§ 4.3.2. i tilslutningsbestemmelserne, at investeringsbidraget knytter sig til leve-

ringsomfanget, og at der skal betales yderligere bidrag ved udvidelse af leverings-

omfanget. Af takstbladet fremgår, at der skal betales investeringsbidrag pr. lejlig-

hed samt i øvrigt for yderligere ampere.  

 

16. Klageren kan således ikke - på baggrund af bestemmelsen - have en berettiget 

forventning om, at kunne slippe for at betale yderligere investeringsbidrag i for-

bindelse med ombygningens gennemførelse.  

 

17. Den nu ombyggede industriejendom har oprindeligt til brug for erhvervsaktivi-

teten fået stillet 630 ampere til rådighed, men i forbindelse med etablering af 88 

lejligheder (omfattet af elforsyningens tilbud af 18. september 2000) med en træk-

ningsret på 12½ ampere pr lejlighed samt 175 ampere til fællesfaciliteter stilles der 

i alt 1275 (1100 + 175) ampere til rådighed. Dvs. godt en fordobling af det allere-

de etablerede leveringsomfang på 630 ampere.  

 

18. Også denne kraftige forøgelse af leveringsomfanget peger i retning af, at byg-

herrens forventning om at kunne slippe for at betale yderligere investeringsbidrag, 

ikke forekommer realistisk.  

 

19. Hertil kommer, at der på industriområdet tillige er etableret 54 ungdomsboliger 

og kollegieværelser, der forudsætter yderligere udvidelse af leveringsomfanget. 

Det nødvendige leveringsomfang til disse ungdomsboliger og kollegieværelser er 

ikke omfattet af den kommunale elforsynings tilbud af 18. september 2000.  

 

20. Landets elforsyningsvirksomheder har - med tiltrædelse af det tidligere elpris-

udvalg - anvendt standardinvesteringsbidrag siden begyndelsen af 1980erne.  

 

21. På anmodning af- og på grundlag af beregninger udarbejdet af DEF regule-

res/forhøjes standardinvesteringsbidragene løbende.  

 

22. Standardinvesteringsbidragenes størrelse fastsættes for nærmere let identifi-

cerbare kundekategorier samt for yderligere ampere, der stilles til rådighed for en 

forbruger, uanset hvad forbrugeren anvender disse yderligere ampere til.  

 

23. Når standardinvesteringsbidrag anvendes defineres leveringsomfanget ud fra 

kundekategorien og ikke ud fra hvad forbrugeren/kunden konkret har brug for. 

Betaling af standardinvesteringsbidrag for en forbruger, der er omfattet af kunde-

kategorien "lejere", indebærer, at forbrugeren med den p.t. fastsatte betaling på 

5.100 kr. får stillet et leveringsomfang på 12½ ampere til rådighed. For yderligere 

ampere er standardinvesteringsbidraget p.t. sat til 600 kr. pr. ampere.  

 

24. Et givet leveringsomfang er ikke udtryk for forbrugerens konstante aftag af el, 

men afspejler forbrugerens maksimale trækningsret, og det er denne trækningsret, 

der betales for gennem investeringsbidraget.  
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25. Udgangspunktet for en forsyningsvirksomheds krav på betaling må naturligt 

være den trækningsret/leveringsomfang (målt i ampere), som forbrugeren får stil-

let til rådighed.  

 

26. For at lette administrationen og for på forhånd at orientere forbrugerne om, 

hvilke omkostninger, der vil være forbundet med at blive tilsluttet nettet, er be-

stemte forbrugerkategorier, der er lette at identificere - nemlig parcelhuse og lej-

ligheder blevet "udskilt" således, at der for disse forbrugerkategorier ikke fra til-

fælde til tilfælde tages stilling til hvor stort et leveringsomfang, den enkelte kon-

krete kunde har behov for, men der opkræves et bidrag, der gennemsnitligt hono-

rerer denne type kundes trækningsbehov, nemlig 25 ampere for parcelhuse og det 

halve for lejligheder.  

 

27. Standardinvesteringsbidragene, der ligger i underkanten af de gennemsnitlige 

faktiske omkostninger i forbindelse med etablering af et leveringsomfang, kan 

opkræves af forsyningsvirksomheden uden fremlæggelse af dokumentation for 

afholdte omkostninger. Mod at fremlægge dokumentation for højere omkostninger 

kan forsyningsvirksomheden opkræve betaling for disse faktiske højere omkost-

ninger.  

 

28. Når investeringsbidraget for en lejlighed kun er sat til det halve af investe-

ringsbidraget for et parcelhus, er baggrunden den, at der i forbindelse med tilslut-

ning af lejligheder typisk installeres fællesfaciliteter, der er til gavn for alle lejlig-

heder, og som der betales særskilt for, for det antal ampere, som er nødvendige for 

at fællesfaciliteternes kan fungere. Betalingssatsen for disse yderligere ampere er 

godkendt som et standardinvesteringsbidrag og anmeldt med 600 kr. pr. ampere.  

 

29. Ved at anvende standardinvesteringsbidrag vil nogle forbrugere komme til at 

betale for et større trækningsbehov og andre forbrugere for et mindre træningsbe-

hov end den konkrete kunde i denne kategori har behov for, men ordningen er 

praktisk, gennemskuelig og administrerbar og samlet set billigere for langt de fle-

ste forbrugerne, end en individuel vurdering fra kunde til kunde.  

 

30. Der er således ikke konflikt mellem den kommunale elforsynings anvendelse 

af standardinvesteringsbidrag for parcelhuse og lejligheder på den ene side og 

standardbetaling pr. ampere for erhvervsvirksomheder på den anden side.  

 

31. Erhvervsvirksomheders konkrete trækningsbehov kan ikke på forhånd rubrice-

res, men der foretages en konkret opgørelse over det antal ampere, en virksomhed 

har behov for at få stillet til rådighed. Virksomheder betaler for det antal ampere, 

der stilles til rådighed, med en standardsats pr. ampere. Denne standardsats er, som 

anført på 600 kr. pr. ampere.  

 

32. Sekretariatets afgørelse er truffet i overensstemmelse med de retningslinier, 

som Elprisudvalget og Konkurrenceankenævnet tidligere har afstukket, hvorefter 

anvendelse af standardinvesteringsbidrag, herunder bidrag for yderligere ampere, 

ikke er urimelig i elforsyningslovens forstand og et allerede betalt investeringsbi-

drag modregnes i det krav på betaling af investeringsbidrag, der er aktuelt, efter at 

en ejendom er blevet ombygget til anden anvendelse.  
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AFGØRELSE 
33. I medfør af § 103 i den nugældende elforsyningslov, jf. lbk. nr. 767 af 28. au-

gust 2001 - hvorefter sager, som er under behandling af Elprisudvalget ved elfor-

syningslovens ikrafttræden overføres til Energitilsynet - har Energitilsynet den af 

29. oktober 2001 behandlet sagen vedrørende "Aalborg kommunale elforsyning - 

Byfornyelse - ny behandling i Eneregitilsynet".  

 

34. Energitilsynet vedtog, at meddele Aalborg kommunale elforsyning, bygherren 

Bill Nielsen v/ advokat Niels Kaiser, Aalborg samt Energiklagenævnet,  

 

35. at det i forbindelse med en fornyet behandling af sagen er konstateret, at be-

stemmelsen i § 4.3.3. i den kommunale elforsynings tilslutningsbestemmelser er 

behørigt anmeldt, og at Tilsynet beklager, at det fejlagtigt under sagens behandling 

i Energiklagenævnet er oplyst, at anmeldelse ikke har fundet sted,  

 

36. at Tilsynet herefter har vurderet, om § 4.3.3 i tilslutningsbestemmelserne kan 

føre til et andet resultat end den afgørelse, der oprindeligt blev truffet af sekretaria-

tet den 6. december 99,  

 

37. at Tilsynet i overensstemmelse med hidtidig praksis finder, at elforsyningens 

krav om betaling af yderligere investeringsbidrag i forbindelse med, at en er-

hvervsejendom i Aalborg er blevet ombygget til beboelse, er fremsat på baggrund 

af det leveringsomfang, som bygherren har ønsket at få stillet til rådighed, og op-

gjort i overensstemmelse med den kommunale elforsynings almindelige praksis 

samt de retningslinier Energitilsynet har afstukket, idet "leveringsomfang" - i 

overensstemmelse med den gældende tariferingsstrukturs fastsættelse af standard-

investeringsbidrag - er defineret gennem den relevante forbrugskategori og ikke 

bestemt af den konkrete forbrugers faktiske eller forventede aftag af el, og  

 

38. at Tilsynet derfor i medfør af § 10, stk. 4, i lov om elforsyning, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 632 af 1. juli 1996 og § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. de-

cember 1999, ikke finder det urimeligt, at den kommunale elforsyning har opgjort 

betalingskravet, som anført i tilbud af 18. september 2000.  

 
SAGSFREMSTILLING 
FORHISTORIEN 

39. Den 6. december 1999 traf Elprisudvalgets sekretariat en afgørelse, hvorefter 

det i medfør af den dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 4 (lov nr. 54 af 25. 

februar 1976) ikke fandtes urimeligt, at Aalborg kommunale elforsyning opkræve-

de yderligere investeringsbidrag i forbindelse med, at en erhvervsejendom, belig-

gende Jyllandsgade 21, Aalborg, blev ombygget til beboelse.  

 

40. Den 24. august 2000 har bygherren ved sin advokat indbragt Elprisudvalgets 

afgørelse for Energiklagenævnet.  

 

41. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 5. februar 2001 ophævet og hjemvist 

Elprisudvalgets afgørelse af 6. december 1999 til ny behandling i 1. instans ved 

Energitilsynet.  
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SEKRETARIATETS AFGØRELSE 
42. Ifølge sekretariatets afgørelse af 6. december 1999 er det, som anført, ikke 

fundet urimeligt, at Aalborg kommunale elforsyning opkrævede yderligere inve-

steringsbidrag i forbindelse med, at en erhvervsejendom i Aalborg blev ombygget 

til beboelse.  

 

43. Såfremt de 143 aktuelle boliger, der omfatter dels 88 (89) almindelige lejlig-

heder dels 54 ungdomsboliger og kollegieværelser, var blevet etableret i sin tid, 

skulle der have været betalt investeringsbidrag for den enkelte bolig i overens-

stemmelse med det, der på dette tidspunkt var anmeldt til det offentligt tilgængeli-

ge register.  

 
ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE 

44. Energiklagenævnet har knyttet følgende bemærkninger til ophævelsen og 

hjemvisningen af sekretariatets afgørelse af 6. december 1999:  

 

45. "1) Af § 103, jf. § 89, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning følger, at 

den foreliggende klage skal behandles af Energiklagenævnet. Nævnet skal i sagen 

træffe afgørelse om et påkrav, der er fremsat i 1999 før ikrafttrædelsen af den nu-

gældende elforsyningslov på grundlag af de tidligere gældende regler i elforsy-

ningsloven af 1976.  

 

46. 2) Klagen til Elprisudvalget var navnlig begrundet i, at elforsyningen havde 

krævet investeringsbidrag uden hensyn til § 4.3.3. i de tilslutningsbestemmelser, 

der var fastsat af Ålborg Kommune, og som var klageren bekendt. Den påklagede 

afgørelse tager ikke stilling til den pågældende tilslutningsbestemmelses betydning 

i parternes retsforhold. Efter den dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 4, var det 

Elprisudvalgets opgave og beføjelse at vurdere elselskabers priser, betingelser og 

aktiviteter. Nævnet finder derfor, at det påhvilede Elprisudvalget at belyse og vur-

dere den af klageren påberåbte tilslutningsbestemmelse uagtet, at den ikke sås at 

være anmeldt til udvalgets register.  

 

47. 3) Klagen er indgivet efter udløbet af den (ovenfor nævnte) ordinære klage-

frist. Imidlertid finder nævnet, at der i dette tilfælde bør ses bort fra overskridel-

sen, idet den påklagede afgørelse muligvis lider af en væsentlig mangel, og idet 

der ikke foreligger omstændigheder, der taler afgørende imod, at klagen behand-

les.  

 

48. 4) Ålborg Kommunes påpegning af, at Elforsyningens tilslutningsbestemmel-

ser er udarbejdet i henhold til DEF´s vejledende bestemmelser og i samarbejde 

med de øvrige elforsyninger i Nordjylland gør det ønskeligt, at Elprisudvalget, nu 

Energitilsynet, undergiver sagen en fornyet vurdering. Hertil kommer, at den påbe-

råbte manglende anmeldelse af det omhandlede vilkår ikke bør stille forsynings-

virksomheden bedre end om anmeldelse var sket. Elprisudvalgets afgørelse må 

herefter ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på en 

afgørelse, der tager stilling til betydningen i parternes retsforhold af § 4.3.3. i til-

slutningsbestemmelserne af 14. december 1995. Der hjemvises til Energitilsynet, 

som efter den nugældende elforsyningslov varetager de opgaver, der tidligere på-

hvilede Elprisudvalget, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999."  
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HØRING 

49. På baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning af sekretariatet afgørelse af 6. 

december 1999, er såvel bygherren ved dennes advokat som Ålborg kommunale 

elforsyning blevet anmodet om at fremkomme med eventuelle bemærkninger.  

 

50. Inden høringen blev iværksat rettede bygherrens advokat ved skrivelse af 8. 

februar 2001 henvendelse til sekretariatet under vedlæggelse af 2 stk. processkrif-

ter af henholdsvis 24. august (med bilag) og 14 november 2000 indgivet til Ener-

giklagenævnet i forbindelse med nævnets behandling af "hjemvisningssagen".  

 

51. Med brev af 28. februar 2001 der er advokatens svar på sekretariatets anmod-

ning til parten om at fremkomme med eventuelle bemærkninger, henviser advoka-

ten til de tidligere udfærdigede processkrifter indgivet til Energiklagenævnet.  

 

52. Advokaten anfører i indlæg af 24. august 2000, at den kommunale elforsyning 

ikke har udgifter i forbindelse med byfornyelsen, herunder i forbindelse med den 

ombygning af ejendommen fra industriejendom til boligejendom, der er foretaget, 

idet de nødvendige kabler m.v. allerede er etableret.  

 

53. I den oprindelige klageskrivelse af 14. oktober 1999, indsendt af bygherren 

anføres blandt andet, at ejendommen er erhvervet som erhvervsejendom, hvor der 

tidligere er betalt for investeringsbidrag svarende til 630 A.  

 

54. Bygherren kan ikke acceptere, at elforsyningen kræver et investeringsbidrag 

pr. bolig, idet leveringsomfanget ikke er ændret (sekretariatets fremhævelse) efter 

bygherrens opfattelse, og leveringsomfanget vil efter hans opfattelse sandsynligvis 

være lavere end de omtalte 630 A.  

 

55. I indlæg af 14. november 2000 anfører advokaten, at det leveringsomfang, som 

den nye boligbebyggelse har behov for (sekretariatets fremhævning), efter hans 

opfattelse ikke overstiger det eksisterende leveringsomfang,.  

 

56. Advokaten er med brev af 20. april 2001 fremkommet med yderligere be-

mærkninger i anledning af Ålborg kommunale elforsynings brev af 27. februar 

2001.  

 

57. Advokaten anfører, at det efter hans opfattelse er irrelevant for den afgørelse, 

som Energitilsynet skal træffe, om bestemmelsen i § 4.3.3, i den kommunale elfor-

synings tilslutningsbestemmelser var anmeldt til det offentligt tilgængelige register 

eller ej. Energitilsynets afgørelse skal efter advokatens opfattelse træffes på grund-

lag af bestemmelsen i § 4.3.3 i tilslutningsbestemmelserne.  

 

58. Advokatens fremsætter i brev af 2. maj 2001 bemærkninger til sagsfremstilling 

fremsendt herfra den 25. april 2001:  
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59. Advokaten finder, at problemstillingen i den foreliggende sag adskiller sig 

væsentligt fra problemstillingen i den nedenfor omtalte ankesag vedrørende NESA 

A/S, idet problemstillingen i ankesagen vedrørte spørgsmålet om rimeligheden i at 

opkræve investeringsbidrag i forbindelse med, at en række boliger blev opdelt i 

mindre enheder, mens den foreliggende sag skal afgøres ud fra en fortolkning af § 

4.3.3 i den kommunale elforsynings leveringsbestemmelser. Advokaten finder at 

ankesagen vedrørende NESA A/S er uden relevans for den foreliggende problem-

stilling.  

 

60. Ålborg kommunale elforsyning er med brev af 27. februar 2001 med underlig-

gende bilag fremkommet med bemærkninger.  

 

61. Kommunen anfører og dokumenterer, at "Tilslutningsbestemmelserne for AKE 

- Aalborg kommunale elforsyning" - i modstrid med hvad der er anført i sekretari-

atets klageindlæg af 18. september 2000 - er anmeldt til det offentlige register i 

overensstemmelse med lovens krav.  

 

62. Tilslutningsbestemmelserne af november 1995 er sammen med en række andre 

bilag modtaget i registeret den 2. januar 1996 og modtagelsen er herfra blevet 

bekræftet den 17. januar 1996.  

 

63. Bekræftelsen fra registeret af 17. januar 1996 vedrørende modtagelsen angiver 

dog ikke specifikt, at tilslutningsbestemmelserne er modtaget.  

 

64. Senere tilføjelser af 1. maj 1997 til tilslutningsbestemmelserne er anmeldt til 

(modtaget i) registeret den 27. oktober 2000 og anerkendt herfra den 31. oktober 

2000.  

 

65. Den kommunale elforsyning har under telefonsamtale den 8. maj 2001 oplyst, 

at man for indeværende ikke har overblik over, hvor mange boliger, der samlet vil 

blive etableret på adressen i forbindelse med ombygningsprojektet.  

 

66. Det oplyses, at en del af de nyetablerede lejligheder allerede er beboede, og at 

elforsyningen til disse sker gennem de i forbindelse med ombygningen etablerede 

byggepladsinstallationer. Der er ikke p.t. betalt investeringsbidrag.  

 

67. Elforsyningen har den 18. september 2000 fremsendt kopi af "tilbuds-

pris/overslagspris" vedrørende elforsyning af 88 lejligheder.  

 

68. I tilbudet, der indeholder oplysning om, at "Tilbud er gældende i 3 mdr. fra 

tilbudsdato", lægges der op til, at der for hver af de anførte lejligheder betales et 

standardinvesteringsbidrag på 5.100 kr. som anmeldt, samt 600 kr. pr yderligere 

ampere til fællesinstallationer, ligeledes som anmeldt. 
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"Elforsyning til Jyllandsgade/Niels Ebbesensgade, blok 1 og 2:  

Investeringsbidrag for:  

88 stk. lejligheder á kr. 5.100 kr. 448.800 

Fællesinstallationer: 175 A á kr. 600 - 105.000 

 kr. 553.800 

Refusion for:  

630 A á kr. 6000 - 378.000 

 kr. 175.800 

+ 25 % moms - 43.950 

 kr. 219.750" 

 

70. Den kommunale elforsyning har under telefonsamtale den 16. maj 2001 end-

videre oplyst, at tilbudets angivelse af betaling for fællesinstallationer på 175 am-

pere hviler på indberetning fra bygherrens autoriserede elinstallatør, der overfor 

elforsyningen, har oplyst hvor mange ampere, der er nødvendig til bebyggelsens 

fællesfaciliteter eksempelvis fællesvaskeri, elevator, udendørs belysning etc.  

 

71. Der er ikke fra hovedkablet ført særskilt stikledning til fællesinstallationerne, 

men ved bebyggelsens hovedtavle er indsat særskilt sikring vedrørende fællesfaci-

liteterne, samt opsat særskilt måler til registrering af hvor meget el, fællesfacilite-

terne anvender.  

 

72. Kommunen fremsætter bemærkninger i brev af 1. maj 2001 til sagsfremstilling 

fremsendt herfra den 25. april 2001:  

 

73. Det tilkendegives af kommunen, at det "klart fremgår af § 4 i tilslutningsbe-

stemmelserne, at der skal betales investeringsbidrag for nye installationer og udvi-

delser af leveringsomfanget for eksisterende installationer og at investeringsbidra-

get beregnes efter boligtype og installationstype".  

 

74. Det fremgår af § 4.3.3. "at det leveringsomfang, for hvilket der allerede er 

betalt investeringsbidrag, stilles til rådighed uden supplerende sikkerhed", hvoraf 

der efter kommunens opfattelse kan udledes, "at der for yderligere eller ny leve-

ring (sekretariatets fremhævelse) skal betales investeringsbidrag herudover".  

Tilslutningsbestemmelser for AKE - Aalborg kommunale elforsyning samt 

"Takstoversigt" pr. 1. januar 2000  

 

75. De anmeldte tilslutningsbestemmelserne for Aalborg kommune, dateret 14. 

december 1995, der er udfærdiget i samarbejde med en række andre nordjyske 

forsyningsvirksomheder, er modtaget her den 2. januar 1996.  
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76. Tilslutningsbestemmelserne for Aalborg kommune er ifølge telefonisk oplys-

ning fra kommunen udfærdiget på grundlag af dels DEF´s "Vejledning i Tarifering 

af Investeringsbidrag" dateret 16. november 1993, dels DEF´s "Vejledende tilslut-

ningsbestemmelser/stikledningsregulativ", dateret 11. oktober 1993.  

 

77. Tilslutningsbestemmelserne for Aalborg kommune indeholder blandt andet 

følgende bestemmelser: 

2.1 Leveringsomfang 

Ved leveringsomfang forstås den abonnerede A-/kVA-kW-værdi eller stik-

ledningstværsnit, der er betalt investeringsbidrag for. 

----- 

4.1.1 Standardinvesteringsbidrag 

Standardinvesteringsbidrag dækker et leveringsomfang på 25 A, beregnet 

efter Danske Elværkers Model. 

----- 

4.2 Investeringsbidragets størrelse 

Investeringsbidraget betales i henhold til Elforsyningens takstoversigt. 

4.3 Beregning af investeringsbidrag 

4.3.1 I investeringsbidraget indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsan-

læg, herunder tilslutning af stikledning, hvis Elforsyningen foretager denne 

tilslutning. 

4.3.2 Det takstfastsatte investeringsbidrag omfatter etablering af forsyningsanlæg 

frem til leveringsgrænsen. 

Ved udvidelse af leveringsomfanget betales investeringsbidrag for det for-

øgede leveringsomfang. 

4.3.3 Byfornyelse 

I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parcel-

ler, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må 

det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt investe-

ringsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkost-

ninger i forbindelse med flytning af tilslutningspunkt eller ændring af teknisk 

karakter kan dog opkræves inden for rammerne af anmeldte investeringsbi-

drag. 

 

Forsyningsvirksomhedens "Takstoversigt", pr. 1. januar 2000, der er modtaget her 

den 13. december 1999, indeholder blandt andet følgende:  

Investeringsbidrag  

Enfasede installationer 3.000 kr. 

Pr. lejlighed 5.100 kr 

Pr. rækkehus 7.600 kr. 

Pr. parcelhus 9.300 kr. 

Øvrige kunder (pr. ampere.) 600 kr." 
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78. I november 2000 anmodede Danske Energiselskabers Forening Energitilsynet 

om at godkende forhøjede standardinvesteringsbidrag for 2001 blandt andet for 

lejligheder, der blev forhøjet fra 5.000 kr. til 5.100 kr.  

 

79. Forhøjelsen blev nævnt på tilsynets møde den 20. november 2000 under med-

delelser fra sekretariatet. Forhøjelsen blev taget til efterretning.  

 
SEKRETARIATETS KLAGEINDLÆG AF 18. SEPTEMBER 2000 

80. I sekretariatets klageindlæg af 18. september 2000 er side 4 under "Tilsynets 

bemærkninger" blandt andet anført følgende:  

 

81. "Når det i ankekendelsen af 31. januar 1991 anføres, at et eksisterende leve-

ringsomfang skal stilles til rådighed "uden supplerende betaling", må dette forstås 

således, at den faktiske omstændighed, at en tidligere eksisterende ejendom - for 

hvis forsyning, der i sin tid er betalt investeringsbidrag - er blevet nedrevet og 

gamle stikledninger fjernet og den faktiske forsyning til det pågældende matrikel 

således har været afbrudt i en kortere eller længere periode, ikke i sig selv kan 

udløse, at der skal betales nyt bidrag.  

 

82. Det anførte om, at et eksisterende leveringsomfang skal stilles til rådighed 

"uden supplerende betaling" kan ikke i medfør af elforsyningsloven tolkes således, 

at der ikke skal betales investeringsbidrag for nye boliger, blot fordi der på et tidli-

gere tidspunkt, er betalt for et leveringsomfang af en eller anden størrelse.  

 

83. Værdien af det allerede betalte investeringsbidrag skal blot modregnes i det/de 

investeringsbidrag, som de nye investeringer udløser.  

 

84. Der er ikke i medfør af elforsyningsloven uoverensstemmelser mellem anke-

kendelsen af 31. januar 1991, hvorefter et eksisterende leveringsomfang skal stil-

les til rådighed uden supplerende betaling og kravet i medfør af ankekendelsen af 

22. december 1997, hvorefter forsyningsvirksomheden er berettiget til at opkræve 

betaling for investeringsbidrag for hver enkelt bolig efter opdeling.  

 

85. Det tilføjes, at de i klageskrivelsen af 24. august 2000 anførte tilslutningsbe-

stemmelser for Ålborg Kommunale Elforsyning ikke ses at have været anmeldt til 

udvalgets register, og bestemmelserne har ikke været inddraget i grundlaget for 

Elprisudvalgets afgørelse af 6. december 1999".  

 

BEGRUNDELSE 
86. Som anført ovenfor finder Energiklagenævnet, at det påhvilede Elprisudvalget, 

det vil sige nu Energitilsynet, at belyse og vurdere den af klageren påberåbte til-

slutningsbestemmelse uagtet, at den ikke sås at være anmeldt til udvalgets register.  

 

87. Der skal tages stilling til om leveringsbestemmelsernes bemærkning om at "et 

eksisterende leveringsomfang skal stilles til rådighed uden supplerende betaling" i 

det foreliggende tilfælde afskærer den kommunale elforsyning fra at opkræve 

yderligere investeringsbidrag i forbindelse med, at industriejendommen ombygges 

til boliger eller om bygherren med rette har kunne opfatte bestemmelsen sådan, at 

der ikke i forbindelse med projektets gennemførelse skulle betales yderligere inve-

steringsbidrag, under forudsætning af at "leveringsomfanget ikke udvides".  
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88. Investeringsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning til nettet samt 

ved forøgelse af et leveringsomfang. Investeringsbidraget dækker de gennemsnit-

lige omkostninger ved etablering af elforsyning.  

 

89. Investeringsbidraget har til formål - over en årrække - at dække de gennem-

snitlige anlægsomkostninger, distributionsselskabet har ved at etablere det nød-

vendige forsyningsnet til nye forbrugere samt ved udvidelse af eksisterende forsy-

ninger.  

 

90. Når en ny installation skal tilsluttes eller en eksisterende installation udvides, 

stilles der øgede krav til elforsyningsanlæggene fra det sted, hvor forbrugeren 

aftager el, og helt frem til og med kraftværket. Disse krav om større kapacitet i net 

og transformerstationer nødvendiggør en række investeringer, som imidlertid ikke 

alle på enkel måde kan sættes i relation til den enkelte nytilslutning. Flere forbru-

gere vil normalt udnytte den enkelte anlægsdel i fællesskab. Det er ikke muligt 

med rimelig grad af sikkerhed at fastslå, hvilken betydning konkrete tilslutninger 

eller installationers udvidelser har på investeringerne i kraftværksanlæg og trans-

missionsanlæg.  

 

91. Investeringerne i kraftværker og transmissionsanlæg indregnes i produktions-

prisen og skal derfor ikke medregnes ved fastsættelsen af investeringsbidraget. De 

investeringer, som medregnes ved fastsættelsen af investeringsbidraget, vil derfor 

være investeringer til lavspændings- og højspændingsanlæg til og med liniefeltet i 

en hovedstation.  

 

92. Afgørende for hvor meget, der skal betales yderligere i investeringsbidrag i 

den foreliggende situation, er ikke den konkrete stiklednings størrelse, og heller 

ikke hvad den aktuelle aftager kan trække, men derimod det antal ampere, der af 

forsyningsvirksomheden stilles til rådighed, ud fra hvilken type forbruger, der skal 

aftage strømmen - i det foreliggende tilfælde lejligheder.  

 

93. Såfremt bestemmelsen, der specifikt vedrører "Byfornyelse" og som "udtaler": 

"I byfornyelsessituationer, hvor ----- en industriejendom --- udlægges til boligbe-

byggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt 

investeringsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling" fortolkes såle-

des at den kommunale elforsyning ikke i forbindelse med projektets gennemførel-

se kan opkræve yderligere betaling, vil resultatet af denne fortolkning samtidig 

indebære at "systemet" mod opkrævning af standardinvesteringsbidrag, der i ad-

skillige år har været generelt anvendt, og som er tiltrådt af det tidligere Elprisud-

valg, i det foreliggende tilfælde sættes ud af funktion.  

 

94. Læses bestemmelsen i § 4.3.3 isoleret kunne bygherren muligvis få den opfat-

telse, at der ikke i forbindelse med ombygningen skulle betales yderligere investe-

ringsbidrag. Men bestemmelsen kan ikke læses isoleret. Den må ses i sammen-

hæng med forsyningsvirksomhedens øvrige anmeldte leveringsbetingelser, herun-

der standardinvesteringsbidrag samt takstblad. Således fremgår det af den umid-

delbart foregående § 4.3.2., at leveringsomfanget knytter sig til leveringsomfanget, 

og at der skal betales yderligere bidrag ved udvidelse af leveringsomfanget. Af 

takstbladet fremgår, at der skal betales investeringsbidrag pr. lejlighed samt i øv-

rigt for yderligere ampere.  
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95. Investeringsbidraget er betaling for det leveringsomfang, der stilles til rådig-

hed, og den nu ombyggede industriejendom har oprindeligt til brug for erhvervs-

aktiviteten fået stillet 630 ampere til rådighed. I forbindelse med etablering af 88 

lejligheder med en trækningsret på 12½ ampere pr lejlighed samt 175 ampere til 

fællesfaciliteter stilles der i alt 1275 (1100 + 175) ampere til rådighed. Dvs. godt 

en fordobling af det allerede etablerede leveringsomfang på 630 ampere.  

 

96. Klageren kan således ikke - på baggrund af bestemmelsen - have en berettiget 

forventning om, ikke at skulle betale yderligere investeringsbidrag i forbindelse 

med ombygningens gennemførelse.  

 

97. Udgangspunktet for forsyningsvirksomhedens betalingskrav må naturligvis 

være de priser, tariffer og leveringsbetingelser som forsyningsvirksomheden har 

anmeldt til Energitilsynets register.  

 

98. Det må medgives klageren, at bestemmelsen i § 4.3.3 i Tilslutningsbestemmel-

serne for Aalborg kommune, hvorefter "det eksisterende leveringsomfang - for 

hvilket der allerede er betalt investeringsbidrag - må stilles til rådighed uden sup-

plerende betaling." ikke er glasklart formuleret - og en "ulden" formulering af en 

tekst skal, som også anført af klagerens advokat, fortolket imod koncipisten, men 

bestemmelsen kan ikke betragtes isoleret. Den må se i sammenhæng med forsy-

ningsvirksomhedens anvendelse af standardinvesteringsbidrag, samt de af forsy-

ningsvirksomheden i øvrigt anmeldte takster anført i takstbladet.  

 

99. Anvendelse af standardinvesteringsbidrag, der ligger i underkanten af de gen-

nemsnitlige omkostninger i forbindelse med etablering af et leveringsomfang, 

indebærer, at en forsyningsvirksomhed - uanset de faktiske omkostninger ved at 

etablere forsyningen - kan opkræve bidraget for den pågældende kundekategori 

uden at fremlægge dokumentation for de underliggende omkostninger ved at til-

slutte kunden. Betaling af 600 kr. for yderligere ampere er ligeledes anmeldt som 

et standardbidrag og beløbets størrelse er ligeledes sammen med de øvrige stan-

dardinvesteringsbidrag tiltrådt af Energitilsynet den 20. november 2000.  

 

100. Når yderligere ampere stilles til rådighed, skal der naturligvis betales herfor.  

 

101. I den foreliggende situation anvendes de yderligere 175 ampere til bebyggel-

sens fællesfaciliteter, men det er i princippet set med forsyningsvirksomhedens 

øjne helt uden betydning, hvad forbrugeren anvender disse yderligere ampere til. 

Der skal blot betales for det leveringsomfang, der stilles til rådighed, og når den 

samlede betalingsforpligtelse skal opgøres, skal det allerede etablerede antal am-

pere blot modregnes.  

 

102. Afgørende for betalingskravets størrelse og berettigelse kan ikke - som af 

bygherrens advokat anført - være, at elforsyningen ikke har udgifter i forbindelse 

med projektets gennemførelse fordi de nødvendige kabler m.v. allerede er etablere, 

og at leveringsomfanget ikke er ændret eller sandsynligvis vil være lavere end de 

installerede 630 ampere. Ej heller, at det leveringsomfang, som den nye boligbe-

byggelse "har behov for" ikke overstiger de allerede installerede leveringsomfang.  
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103. Hvilket leveringsomfang en given forbruger "har behov for" "defineres" i det 

foreliggende tilfælde ud fra forbrugskategorien og ikke ud fra forbrugerens fakti-

ske aftag af elektricitet.  

 

104. Betaling af standardinvesteringsbidrag fra en kunde af en given kategori in-

debærer at forsyningsvirksomheden skal stille det nødvendige antal ampere, som 

betalingen giver krav på, til rådighed. Betalingen af standardinvesteringsbidraget 

giver kunden en nærmere angiven "trækningsret", som kunden typisk ikke til sta-

dighed udnytter maximalt.  

 

105. Udgangspunktet for fastsættelse at standardinvesteringsbidrag er det antal 

ampere, der stilles til rådighed for et parcelhus, nemlig 25 ampere, og træknings-

retten for en lejlighed er sat til det halve, dvs. 12 ½ ampere.  

 

106. Fastsættelse af standardinvesteringsbidraget for en lejlighed til halvdelen af 

bidraget for et parcelhus, må ses på baggrund af, at der i en lejlighed almindeligvis 

ikke installeres de samme effektkrævende faciliteter, som i et parcelhus. Derimod 

løses visse opgaver i fælles regi, som forudsætter installering af yderligere ampere, 

for hvilke der betales i fællesskab med et standard-investeringsbidrag på 600 kr. 

for hver yderligere ampere, der er nødvendig.  

 

107. Den nu ombyggede industriejendom har oprindeligt fået stillet 630 ampere til 

rådighed.  

 

108. Der er allerede etableret 88 lejligheder, hvilket - med en trækningsret på 12½ 

ampere pr lejlighed - indebærer, at der til disse lejligheder stilles 1100 ampere til 

rådighed, hvortil kommer 175 ampere til fællesfaciliteter eller i alt 1275 ampere.  

 

109. Der er altså tale om godt en fordobling af det allerede etablerede leverings-

omfang på 630 ampere.  

 

110. Hertil kommer at der på arealet tillige er etableret 54 ungdomsboliger og 

kollegieværelser, der forudsætter yderligere udvidelse af leveringsomfanget.  

 

111. Leveringsbestemmelsernes angivelse af, at et eksisterende leveringsomfang 

skal stilles til rådighed uden supplerende betaling skal ikke forstås således, at for-

syningsvirksomheden er afskåret fra at opkræve yderligere investeringsbidrag, 

hvis de tilsluttede kundekategorier i øvrigt peger herpå.  

 

112. Betalingen for det eksisterende leveringsomfang skal blot - med aktuel værdi 

- , som anført, modregnes i det investeringsbidrag, som den/de nu etablerede kate-

gorier af aftagere peger på.  

 

113. Elforsyningen anvender og har anmeldt standardinvesteringsbidrag for enfa-

sede installationer/ lejligheder/ rækkehuse, tæt-lav bebyggelse/ parcelhuse og øv-

rige kunder (pr. amp.).  
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114. På baggrund af det anmeldte må forsyningen være berettiget til at opkræve 

investeringsbidrag overensstemmende med de tilsluttede aftagekategorier, uanset, 

den "historiske" omstændighed, at der på adressen tidligere har været etableret 

forsyning til en (nu ombygget) erhvervsejendom, og uanset formuleringen af de 

for forsyningsvirksomheden gældende tilslutningsbestemmelser.  

 

115. Såfremt de nu etablerede boliger var blevet opført som selvstændige enheder 

fra starten, ville byggeriet have udløst investeringsbidrag i overensstemmelse med 

det anmeldte standardinvesteringsbidrag for lejligheder.  

 
BAGGRUNDSMATERIALE 

Lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning  

116. § 10, stk. 1 i den gamle elforsyningslov (lov nr. 54 af 25. februar 1976 om 

elforsyning), jf. bekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996 af lov om elforsyning, hav-

de følgende ordlyd:  

 

117. "Priser og andre betingelser ----- skal med angivelsen af grundlaget for pris-

fastsættelsen anmeldes til ----- Elprisudvalget efter regler fastsat af udvalget."  

 

118. § 10, stk.3: "Priser og andre betingelser, der ikke er behørigt anmeldt, er 

ugyldige."  

 

119. § 10, stk. 4: "Finder udvalget, at priser, betingelser eller aktiviteter er urime-

lig eller i strid med bestemmelserne i §§ 9-9c, giver udvalget, såfremt forholdet 

ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af priser, betin-

gelser eller aktiviteter.--------"  

 
BEKENDTGØRELSE NR. 1126 AF 29. DECEMBER 1999 

120. § 7 i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999 om ikrafttræden af lov 

om elforsyning, lov om ændring af lov om ----- har følgende ordlyd:  

 

121. "Sager, som er under behandling i Elprisudvalget ----- på tidspunktet for be-

kendtgørelsens ikrafttræden samt sager vedrørende §§ 9a, 9e og 9f i lov nr. 54 af 

25. februar 1976 om elforsyning, som senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 

1998, behandles af Energitilsynet, jf. § 78, stk. 3 og §§ 103 og 106 i lov nr. 375 af  

2. juni m1999 om elforsyning -----"  
 
ELPRISUDVALGETS TILTRÆDELSE AF DEF´S VEJLEDNINGER 

122. Spørgsmålet om, hvorledes der skal forholdes med et allerede betalt investe-

ringsbidrag, i tilfælde af, at der foretages ændringer på en ejendom, har tidligere 

været behandlet af Elprisudvalget i forbindelse med, at udvalget har tiltrådt vej-

ledninger vedrørende investeringsbidrag udfærdiget af DFF (Danske Elværkers 

Forening, nu Danske Energiselskabers Forening).  

 

123. Der er i vedhæftede appendiks nærmere redegjort for Elprisudvalgets tidlige-

re behandlinger af vejledningerne. Indholdet kan koncentreres til følgende:  

 

124. Den 25. juni 1984 tiltrådte Elprisudvalget en DEF-vejledning, om investe-

ringsbidrag, der blandt andet indeholdt sålydende:  
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125. "I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parcel-

ler, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må det 

eksisterende leveringsomfang - for hvilke der allerede er betalt investeringsbidrag 

- stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindel-

se med ændring af tilslutningspunkt eller ændringer af teknisk karakter kan dog 

opkræves inden for rammerne af anmeldte investeringsbidrag".  

 

126. Den 14. september 1993 tog Elprisudvalget en DEF-vejledning om investe-

ringsbidrag til efterretning. Vejledningen fastslog blandt andet, at der ved leve-

ringsomfang for boliger forstås "Retten til et leveringsomfang svarende til, den 

boligtype, der er betalt investeringsbidrag for" og for erhverv "Den i Ampere an-

meldte eller de i KVA eller KW målte tilslutningsværdier, der er betalt investe-

ringsbidrag for".  

 

127. Endvidere var anført, at der ved beregning af investeringsbidrag principielt 

skelnes mellem boliger og erhverv samt, at opdelingen i boligtyper var valgt ud 

fra, at det normalt er muligt entydigt at henføre en bolig til en given typer. Investe-

ringsbidraget beregnes for den enkelte boligtype, og er et gennemsnit for boligty-

pen. Investeringsbidraget gælder for en stiksikringsstørrelse på 25 A og er en stør-

re stikledningsstørrelse nødvendig, opkræves et yderligere investeringsbidrag 

(kr./A).  

 

128. Overførsel af eksisterende leveringsomfang kan ske f.eks. ved byfornyelser, 

hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været anvendt til én 

eller flere erhvervsvirksomheder. Overførsel sker ved modregning af værdien af 

det overførte leveringsomfang i det beregnede investeringsbidrag for de nye forsy-

ninger.  

 

129. Hvis tilslutning af fællesinstallation medfører, at den tilladte sikring for ejen-

dommen skal forhøjes, betales investeringsbidrag for forhøjelse af stikledningssik-

ringen.  

 
TARIFERING 

130. Ved udformningen af eltariffen bør det i videst muligt omfang tilgodeses, at 

de forskellige omkostningsarter til enhver tid dækkes gennem indtægter fra de led 

i tariffen, som de naturligt kan henføres til, og hver forbruger skal gennem sin 

betaling kun bidrage til den del af anlægget, der er nødvendig for hans forsyning.  
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131. Forbrugerens typiske betaling kan opdeles således: 

a. Fast afgift, der er en løbende betaling, som skal betales, så længe forbrugerens 

ejendom er tilsluttet nettet. Afgiften er betaling for forbrugerens køb af effekt 

hos værket og skal som udgangspunkt dække de omkostninger hos værket, der 

ikke er afhængig af forbruget. 

b. Variabel afgift, der er en løbende betaling, som skal betales på grundlag af det 

målte forbrug. Afgiften skal dække de variable omkostninger ved af producere 

elektriciteten. 

c. Investeringsbidrag, der er en engangs-betaling, som opkræves, ved tilslutning af 

nye forbrugere eller ved udvidelse hos eksisterende forbrugere. Bidraget skal 

dække en del af distributionsselskabets engangsomkostninger til ledningsnet og 

andre anlæg 

d. Stikledningsbidrag, der en engangs-betaling, som ligeledes opkræves ved ejen-

dommens tilslutning, og som er betaling for de direkte omkostninger, der kan 

henføres til, at ejendommen forbindes med ledningsnettet. 

 
STANDARDINVESTERINGSBIDRAG 

132. Ved at anvende standardinvesteringsbidrag giver en forsyningsvirksomhed 

afkald på at opkræve de aktuelle omkostninger for den enkelte tilslutning og væl-

ger i stedet, at opkræve et beløb, der er fastsat ud fra de gennemsnitlige tilslut-

ningsomkostninger, som elforsyningen pådrager sig ved at stille ny eller udvidet 

forsyning til rådighed.  

 

133. Anvendelse af standardinvesteringsbidrag indebærer, at forsyningsselskabet 

kan opkræve et bidrag af den godkendte størrelse for den pågældende kundekate-

gori uden at fremlægge dokumentation for de underliggende omkostninger ved at 

tilslutte den på gældende kunde.  

 

134. Anvendelsen medfører at elforsyningen i nogle tilfælde ikke kan få dækket 

alle de faktiske omkostninger, men i andre tilfælde vil elforsyningen få et over-

skud ved etablering af elforsyning. Totalt set skulle elforsyningen dog kunne få 

dækket omkostningerne i forbindelse med etablering og udvidelse af elforsyningen 

gennem investeringsbidrag.  

 

135. Standardinvesteringsbidragene reguleres (forhøjes) løbende - på anmodning 

af- og på grundlag af beregninger udarbejder af DEF.  

 

136. Udgangspunktet for fastsættelse af et standardinvesteringsbidrag er de gen-

nemsnitlige omkostninger ved etablering af elforsyning til et parcelhus uden el-

varme i en nyudstykning. Et parcelhus uden elvarme antages at benytte en installa-

tion, der ikke overstiger 25 A målt ved stikledningens sikring.  

 
ELPRISUDVALGETS TIDLIGERE BEHANDLING AF SPØRGSMÅL OM STANDARDIN-
VESTERINGSBIDRAG 

137. Elprisudvalget har på møder over årene adskillige gange siden starten af 1980 

drøftet spørgsmålet om indførelse af standardinvesteringsbidrag, og bidragenes 

størrelse.  

 

138. Der er i vedhæftede appendiks nærmere redegjort for Elprisudvalgets tidlige-

re drøftelser og beslutninger vedrørende spørgsmålet om anvendelse af standard-

investeringsbidrag.  
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139. Følgende koncentrat kan uddrages af drøftelserne:  

 

140. Nettet dimensioneres efter en belastning på 6 kVA for et parcelhus, Et sel-

skab får derved - udover de øjeblikkelige tilslutningsomkostninger - også betaling 

for en reserve, der først medfører investeringer senere. Omkostningerne vedrøren-

de lavspændingsnettet kan indregnes i investeringsbidraget. Der er ikke indven-

ding mod investeringsbidrag, på 9.300 kr. for et parcelhus og det halve for en lej-

lighed. Der er tale om maximale beløb, og ønsker et selskab at anvende mindre 

beløb, kan det blot gøre dette. Ved investeringsbidrag over 9.300 kr. skal vedlæg-

ge en beregning. Der kan opkræves et beløb for såvel ejendomsinstallationen fast-

sat på grundlag af stikledningssikringens størrelse som for de enkelte lejligheder, 

fordi der i en lejlighed ikke installeres de samme effektkrævende faciliteter som i 

et parcelhus. Der er en betydelige spredning i de gennemsnitlige omkostninger ved 

tilslutning. For så vidt angår investeringsbidrag ved byfornyelse må leveringsom-

fang - for hvilket der allerede er betalt investeringsbidrag - i en årrække stilles 

gratis til rådighed i forbindelse med yderligere udstykning etc. Faktiske omkost-

ninger ved ændring af tilslutningspunkt eller ved ændringer af teknisk karakter kan 

dog opkræves inden for rammerne af den pågældende elforsyningsvirksomheds 

anmeldte investeringsbidrag.  

 
TIDLIGERE ANKEKENDELSER 

141. Spørgsmålet om, i hvilket omfang et eksisterende leveringsomfang kan/skal 

overføres i forbindelse med udstykning og ombygning samt om betaling af yderli-

gere investeringsomfang har tidligere været forelagt Konkurrenceankenævnet.  

 

142. Ankenævnskendelse af 31. januar 1991 vedr. Næstved kommune ctr. Elpris-

udvalget:  

 

143. Ifølge afgørelse, dateret 8. maj 1990, var det meddelt Næstved kommune og 

Maycon Byg A/S, der var forbruger under den kommunale elforsyning, at det var 

urimeligt, at kommunen ved opkrævning af investeringsbidrag ikke havde korrige-

ret for, at der tidligere var etableret og betalt for elforsyning.  

 

144. Ankenævnet stadfæstede den 31. januar 1991 udvalgets afgørelse og henviste 

til de grunde, som er anført af Elprisudvalget (sekretariatets fremhævelse), med 

tilføjelse om, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at der, som anført af elfor-

syningen, i de vejledende retningslinier fra Danske Elværkers Forening om inve-

steringsbidrag manglede bestemmelser om, at en én gang erlagt tilslutningsafgift 

ikke var til hinder for, at der efter forløbet af en vis periode blev opkrævet ny til-

slutningsafgift.  

 

145. Elprisudvalget havde blandt andet henvist til, at den kommunale elforsyning 

benytter tariferede standardinvesteringsbidrag (sekretariatets fremhævelse), og at 

Danske Elværkers Forening havde udarbejdet vejledende regler for fastsættelse af 

investeringsbidrag ved byfornyelse, i hvilke situationer det eksisterende leverings-

omfang skulle stilles til rådighed uden supplerende betaling. Beregningen af stan-

dardinvesteringsbidragene er foretaget af Danske Elværkers Forening og tiltrådt af 

Elprisudvalget. I denne forbindelse er det bl.a. nøje fastlagt, hvilke investeringer 

der dækkes af investeringsbidraget.  



ENERGITILSYNET |  

 

Side 19/20 

146. I ankekendelsen henvises - i afsnittet hvor indholdet af den oprindelige sekre-

tariatsafgørelse af 8. maj 1990 er citeret - til, at "Elprisudvalget på mødet den 25. 

juni 1984 tog en række vejledende retningslinier fra Danske Elværkers Forening 

til efterretning. I vejledningen er vedrørende byfornyelse anført:  

 

147. "I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parcel-

ler, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må det 

eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt investeringsbidrag 

- stilles til rådighed uden supplerende betaling."  

 

148. Baggrunden for bestemmelsen er, at elforsyningen allerede har stillet det 

pågældende leveringsomfang til rådighed, og at forbrugeren i den forbindelse har 

betalt de beløb, som elforsyningen har krævet for tilslutning. Det vil således inde-

bære en dobbeltbetaling at kræve investeringsbidrag for et leveringsomfang, som 

allerede er etableret. En sådan dobbeltbetaling må anses for urimelig og i strid med 

bestemmelser om omkostningsmæssig prisfastsættelse, som er fastsat i elforsy-

ningsloven.  

 

149. Ankenævnet har - i forbindelse med afsigelse af kendelsen af 31. januar 1991 

- ikke fundet grundlag for at gribe ind overfor den pågældende vejledende be-

stemmelse, som er en del af baggrunden for sekretariatets afgørelse af sagen med 

Aalborg kommunale elforsyning.  

 

150. Under ankesagen, har Elprisudvalget bl.a. anført at investeringsbidrag er et 

engangsbeløb, som opkræves i forbindelse med tilslutning af en ny installation til 

el-nettet eller i forbindelse med udvidelse af leveringsomfanget for en installation, 

der allerede er tilsluttet el-nettet. Hensigten med at opkræve et investeringsbidrag 

er at opnå dækning for de investeringsomkostninger, som distributionsselskabet 

pådrager sig ved at stille elforsyning til rådighed.  

 

151. Det forhold, at installationen har været afmeldt i en periode, er efter udvalgets 

opfattelse uden betydning for spørgsmålet om refusion (sekretariatets fremhævel-

se) for det leveringsomfang, som var etableret før ombygningen".  

 

152. Næstved kommunale værkers "Almindelige bestemmelser for Elforsyning", 

indeholdt følgende:  

 

153. "Betaling ved tilslutning og udvidelse: 2.6 Ved etablering af forsyning og ved 

udvidelse af en bestående opkræves bidrag til forsyningsanlægget efter de til en-

hver tid gældende regler."  

 

154. Ankenævnskendelse af 22. december 1997 vedr. NESA A/S ctr. Elprisudval-

get:  

 

155. Ifølge afgørelse, dateret 24. januar 1997, var det meddelt NESA A/S og Vrid-

sløselille Andelsboligforening, der var forbruger under selskabet, at det var urime-

ligt, at elselskabet opkrævede investeringsbidrag i forbindelse med, at en række 

boliger blev opdelt i mindre enheder.  
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156. Der var for disse boliger, i forbindelse med at boligerne blev tilkoblet led-

ningsnettet, i sin tid blevet betalt investeringsbidrag i overensstemmelse med det 

anmeldte, og opdelingen i mindre enheder havde ikke udløst øgede investeringer 

hos elselskabet eller ændringer af stikledningerne.  

 

157. Konkurrenceankenævnet ophævede den 22. december 1997 afgørelsen, og 

anførte i bemærkningerne til kendelsen blandt andet følgende:  

 

158. Elselskabets investeringsbidrag er tarifferet ud fra gennemsnitsbetragtninger. 

Investeringsbidraget er differentieret efter boligtype i overensstemmelse med prak-

tisk skønnede variationer i forhold til de relevante udgiftsposter på en måde, som i 

øvrigt gør indplaceringen af den enkelte bolig simpel og dermed billig at admini-

strere. Efter det, der var oplyst om baggrunden for dette, og det der i øvrigt forelå 

oplyst, fandt ankenævnet intet urimeligt heri.  

 

159. Det var ubestridt, at der ved ibrugtagningen var betalt det den gang anmeldte 

standardinvesteringsbidrag for det antal boliger, der var indrettet, og at der den-

gang skulle have været betalt for yderligere 55 boliger, hvis de havde været udskilt 

som selvstændige boliger fra starten. Da det med hensyn til de udgifter, som inve-

steringsbidraget vedrørte, var uden betydning, om de 55 boliger blev etableret 

oprindeligt eller udskilt senere, fandt ankenævnet intet urimeligt i, at der ved en 

senere opdeling af en bolig i flere enheder, skulle betales yderligere investerings-

bidrag.  

 

160. Elselskabets tariferingssystem indebar, at der skulle betales efter boligtype 

uanset størrelse og anvendelse, Efter det foreliggende havde ankenævnet ikke 

grundlag for at fastslå, at dette princip medførte urimelige konsekvenser ved ind-

retning af særlige, små boliger, og det havde da heller ikke indgået i grundlaget for 

den påklagede afgørelse, om der ved indretning af sådanne boligtyper forelå særli-

ge forhold, som kunne indebære en yderligere differentiering (ungdomsboliger, 

ældreboliger m.v.).  

 

161. NESA A/S` bestemmelser om "Investeringsbidrag for elforsyning", indehol-

der følgende:  

 

162. "Investeringsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny 

forsyning samt ved udvidelse af eksisterende forsyning eller forhøjelse af aftalt 

leveringsomfang. -----  

 

163. Overførsel af eksisterende leveringsomfang for en ejendom kan ske til nye 

forsyninger på ejendommen.  

 

164. Overførsel kan ske til en enkelt installation eller til flere installationer (fx ved 

byfornyelse, hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været 

anvendt til en eller flere erhvervsvirksomheder). -----  

 

165. Overførsel sker ved modregning (sekretariatets fremhævelse) af værdien af 

det overførte leveringsomfang i det beregnede investeringsbidrag for den/de nye 

forsyning/er". 


