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Anmeldelse af ændring i tilslutningsbestemmelser vedrørende deling 
af leveringsomfang  
 
I mail af 30. november 2011 har Dansk Energi anmeldt tilslutningsbe-
stemmelser samt vejledning til model for beregning af tilslutningsbidrag 
vedrørende deling af leveringsomfang ved etablering af separat tilslut-
ning for private forbrugere.  
 
Den anmeldte ændring medfører, at private kunder, der ønsker en ekstra, 
separat målertilslutning på deres matrikel, fritages for at betale tilslut-
ningsbidrag, hvis der blot er tale om at det i forvejen installerede leve-
ringsomfang på matriklen deles mellem den i forvejen installerede måler 
og den nye/ekstra måler. Der er dermed tale om fælles udnyttelse af det 
eksisterende leveringsomfang, og fritagelsen for betaling af tilslutnings-
bidrag gælder uanset anvendelsen af den ekstra installation, det kan f.eks. 
være til en elbil. Medfører den ekstra installation derimod at leverings-
omfanget øges, betales der tilslutningsbidrag, jf. de respektive anmeldte 
og godkendte betingelser for forøgelse af leveringsomfang. Kunden af-
holder selv alle omkostningerne til etablering af den ekstra installation. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at den anmeldte ændring under-
støtter udviklingen i elsektoren og i markedet. Dette dels i relation til en 
mere effektiv udnyttelse af elektricitet, bl.a.  ved Smart Grid, og dels i re-
lation til en mere udbredt anvendelse af el, herunder produktudvikling 
hos leverandører dels af elprodukter, og dels af eldrevne produkter. 
 
Dog finder Sekretariatet for Energitilsynet det ikke godtgjort, at en ekstra 
måler skulle give anledning til ekstra omkostninger i et omfang, der ret-
færdiggør betaling af to (fulde) netabonnementer.  
 
Herudover skal det bemærkes, at den administrerbare løsning, som net-
selskaberne selv fastlægger, kan give anledning til metodeændringer, der 
skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet. 
 
Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte tilslutningsbestem-
melser samt vejledning til model for beregning af tilslutningsbidrag ved-
rørende deling af leveringsomfang ved etablering af separat tilslutning 
for private forbrugere tages til efterretning i medfør af elforsyningslo-
vens § 73 b. Dog tages der forbehold for, at der ikke er taget stilling til 
rimeligheden af fuld betaling af et ekstra netabonnement. 
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Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden 
på, at de enkelte netselskaber skal anmelde de metoder, der anvendes til 
at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til god-
kendelse hos Energitilsynet, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 
 
Netvirksomheder kan enten fastsætte deres egne individuelle metoder, el-
ler de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge til-
fælde skal metoderne anmeldes til tilsynet til godkendelse af hver enkelt 
netselskab, jf. § 1, stk. 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirk-
somhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virksom-
hederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, 
jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 
 
Energitilsynet er herudover ikke herved afskåret fra af egen drift eller i 
tilfælde af en konkret klage at tage bidraget op til bedømmelse efter el-
forsyningslovens bestemmelser.  
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