
 

 
 
Aura El-Net ØE A/S 
 

Afgørelse om anmeldte metoder 
 

Anmeldelsen 

Energitilsynets sekretariat har modtaget Aura El-net ØE’s ansøgning om 
godkendelse af anvendelse af standardtilslutningsbidrag, jf. anmeldelsen 
af 2. december 2014. 
 
Aura El-net ØE’s anmeldelse omfatter standardtilslutningsbidrag, jf. 
Energitilsynets anmeldelsesskema nr. 2 vedrørende metoder for øvrige 
vilkår.  

 
Afgørelse 

Energitilsynets sekretariat godkender Aura El-net ØE’s metoder til fast-
sættelse af tilslutningsbidrag, med de begrundelser og forbehold, der er 
anført i vurderingsafsnittet, idet det lægges til grund, at Dansk Energis 
anbefaling følges uden fravigelse, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørel-
sen.  
 
Aura El-net ØE være opmærksom på, at en godkendelse af metoderne er 
en forudsætning for Aura El-net ØE’s anvendelse af tariffer og øvrige 
vilkår, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen 
 
Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage Aura El-net 
ØE’s anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er anledning 
hertil.  
 
Endelig skal Aura El-net ØE være opmærksom på, at de godkendte me-
toder skal offentliggøres af Aura El-net ØE med angivelse af godkendel-
sesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 

 
Høring 

Udkast til denne afgørelse har været forelagt Aura El-net ØE til udtalel-
se. 
 
Lovgrundlag 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har rele-
vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende 
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 
Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i rets-
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kildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel 
retspraksis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, rets-
kilden har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der an-
vendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangs-
punkt sidst i gennemgangen. 
 

Elforsyningsloven1: 
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser 

efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriteri-

er i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning 

til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i 

særlige tilfælde. 

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

tingelser for brug af elnettet. 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributions-

net fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte 

metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og 

for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders meto-

deudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne meto-

der. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren 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 vejled-

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

virksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardise-

rede 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 virk-

somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder ta-

riffer. 

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

datoen for tilsynets godkendelse. 

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

toderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for 

prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkate-

gorier. 

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

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

omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, 

                                                 
1 Lovbekendtgørørelse nr. 1329. af 25/11/2013 af lov om elforsyning. 
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hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til an-

læg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som 

anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkel-

te køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispare-

omkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de en-

kelte fordelingsnøgler. 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på inve-

steringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, her-

under om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte 

køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, 

herunder timebetaling. 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres an-

meldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i bran-

chevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af meto-

den efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

 

Herudover har Energitilsynet taget Dansk Energis indekseringsmodel til 
regulering af standardtilslutningsbidrag til elnettet til efterretning ved til-
kendegivelse af 24. november 2008: 

”Energitilsynet tilkendegiver, at den nye model for regulering af stan-

dardtilslutningsbidrag samt de udmeldte bidrag for 2009 tages til efter-

retning, jf. elforsyningslovens § 73b. […..]” 

 
I forlængelse heraf har Sekretariatet for Energitilsynet taget Dansk Ener-
gis fastsættelse af standardtilslutningsbidrag for 2015 til efterretning ved 
afgørelse af 25. november 2014: 

”[…..] 

De anmeldte standardtilslutningsbidrag for 2015 er fastsat efter den in-

dekseringsmodel, som Energitilsynet tog til efterretning i mødet den 24. no-

vember 2008.  

  

Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte standardtilslutnings-bidrag 

for 2015 tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. […..]” 

 
Vurdering 

Aura El-net ØE anmelder, at virksomheden følger Dansk Energis anbefa-
linger uden afvigelser. Det vil sige, at Dansk Energis standardtilslut-
ningsbidrag følges uden afvigelser.  
 
Med den nye bekendtgørelse er det blevet præciseret, at virksomhederne 
i deres anmeldelse fortsat kan basere deres metodeanmeldelse på bran-
chevejledninger, jf. § 4 i metodebekendtgørelse nr. 1085.  
 
Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt 
fastlagt i branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken 
af flere muligheder virksomheden har valgt at følge. 
 



 4/5 
 
 

Det lægges således til grund, at selskabet anvender de af Dansk Energi 
fastsatte standardtilslutningsbidrag, som fastsættes og reguleres efter den 
indekseringsmodel, som Energitilsynet tog til efterretning 24. november 
2008.  
 
Når Energitilsynet har taget metoden for fastsættelse af standardtilslut-
ningsbidragene til efterretning betyder det, at disse vurderes som væren-
de i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73. 
 
Da Aura El-net ØE’s tilslutningsbidrag følger branchevejledningens 
standardtilslutningsbidrag, ligger det således implicit, at Aura El-net 
ØE’s tilslutningsbidrag også er i overensstemmelse med elforsyningslo-
vens § 73. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet godkender således Aura El-net ØE’s me-
tode til fastsættelse af tilslutningsbidrag. 
                                                            
Afgørelse 

Energitilsynets sekretariat godkender Aura El-net ØE’s metoder til fast-
sættelse af tilslutningsbidrag, idet det lægges til grund, at Dansk Energis 
anbefaling følges uden fravigelse, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørel-
sen.  
 
Aura El-net ØE være opmærksom på, at en godkendelse af metoderne er 
en forudsætning for Aura El-net ØE’s anvendelse af tariffer og øvrige 
vilkår, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen 
 
Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage Aura El-net 
ØE’s anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis der er anledning 
hertil.  
 
Endelig skal Aura El-net ØE være opmærksom på, at de godkendte me-
toder skal offentliggøres af Aura El-net ØE med angivelse af godkendel-
sesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen. 
 

Klagevejledning   

Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyr-
dende vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-
gen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  
  
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf.: 33 95 57 85 
Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 
 



 5/5 
 
 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indleve-
ring af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, un-
der menuen "Klagebehandling". 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, findes klagenævnets 
forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

• hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
• nævnets sammensætning 
• formandens opgaver 
• indgivelse af klage 
• gebyr 
• oplysninger, der indgår i sagerne 
• afgørelser 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Louise Bank 
Tlf. direkte 41715365 
LBA@energitilsynet.dk 

 
 
 


