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Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbi-
ler opstillet i det offentlige rum 
 
I mail af 26. september 2011 har Dansk Energi anmeldt betaling af til-
slutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum.  
 
 
Tilkendegivelse 
Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte tilslutningsbidrag for 
ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum tages til efterretning i 
medfør af elforsyningslovens § 73 b.  
 
Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. 
december 2013. Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbi-
draget, når et bedre datagrundlag foreligger.  
 
Energitilsynet er dog ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde 
af en konkret klage at tage bidraget op til bedømmelse efter elforsynings-
lovens bestemmelser.  
 
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. 
 
 
Baggrund 
I henhold til elforsyningslovens § 73 b fører Energitilsynet tilsyn med 
standardiserede vejledninger udarbejdet af Energibranchens organisatio-
ner. 
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§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde stan-
dardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og be-
tingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes 
ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardi-
serede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 
Energitilsynet har senest taget den nuværende model for tilslutningsbi-
drag til efterretning ved et møde den 24. november 2008. Dansk Energis 
anmeldelse af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det 
offentlige rum vurderes at ligge indenfor rammerne af den nuværende 
model. 
 
 
Høring 
Sekretariatet for Energitilsynet har haft anmeldelsen i høring hos DI 
Energibranchen, Energi- og Olieforum samt Foreningen for Slutbrugere 
af Energi (FSE). 
 
Høringen gav anledning til en række bemærkninger, som Dansk Energi 
efterfølgende har kommenteret på. 
 
DI Energibranchen bakker op omkring Dansk Energis anmeldelse af la-
vere tilslutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum. 
 
Energi- og Olieforum og FSE har en række bemærkninger, der minder 
meget om hinanden, og de behandles derfor sammen. Som udgangspunkt 
er begge parter modstandere af en særlig kategori for tilslutningsbidrag 
for ladestandere opstillet i det offentlige rum. 
 
Som en del af årsagen hertil anfører begge parter, at Dansk Energis ar-
gumentation for, at ladestandere opstillet i det offentlige rum bør have 
sin egen særlige kategori for tilslutningsbidrag tilsvarende kunne anven-
des for en række andre forbrugere/erhverv. 
 
Dansk Energi bemærker hertil, at der til ladestandere opstillet i det of-
fentlige rum er knyttet en række særlige karakteristika, der berettiger, at 
der etableres en separat kundekategori med særskilt betaling af tilslut-
ningsbidrag. For det første forventes der lav benyttelsestid af ladestande-
re i de førstkommende år pga. få elbiler på vejene, og etablering af flere 
ladestandere i samme område vil indebære, at ladestanderes individuelle 
tilkøbte leveringsomfang ikke udnyttes fuldt ud på samme tid. Dansk 
Energi har indhentet data for benyttelsestid for eksisterende offentlige 
ladestandere opstillet i Berlin af RWE, der viser, at ladestandere i de se-
neste 12 måneders periode gennemsnitligt er blevet benyttet 96 timer om 
året svarende til 15 minutter om dagen. Dette betyder, for det andet, at de 
belaster elnettet mindre end summen af deres individuelle belastning og 
bør opnå reduceret tilslutningsbidrag. Betalingen vil dermed modsvare 
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de omkostninger som ladestanderne reelt giver anledning til ved net-
tilslutning. 
 
Herudover anfører Energi- og Olieforum, at flere uafhængige analyser 
har vist, at el-biler og en deraf følgende massiv udbygning af ladein-
frastruktur på nuværende tidspunkt er en samfundsøkonomisk dårlig for-
retning, og at yderligere favorisering gennem lavere tilslutningspris vil 
forværre dette regnskab. 
 
Dansk Energi bemærker hertil, at Elforsyningslovens § 73 fastlægger, at 
prisfastsættelse af tilslutning skal ske efter rimelige, objektive og ikke-
diskriminerende kriterier i forhold til de omkostninger de enkelte køber-
kategorier giver anledning til. Energi- og Olieforums synspunkt om at 
lægge samfundsøkonomiske betragtninger til grund for vurderingen af 
tilslutningsbidragets størrelse for ladestandere i det offentlige rum er af 
denne årsag ikke relevant. 
 
FSE anfører, at der i alle grupperinger af forbrugere er en betydelig ud-
ligning af belastningerne. Det afgørende er derfor ikke samtidighedsfak-
toren for ladestandere som gruppe, men i højere grad samtidigheden med 
andet forbrug på samme lokale ledningsnet. I den forbindelse finder FSE, 
at opladningen af elbiler stiller uforholdsmæssigt store krav til udbyg-
ningen af de lokale net, og at det kan undre at kategorien for ladestandere 
opnår et lavere og ikke et højere investeringsbidrag. 
 
Dansk Energi henviser til, at det i anmeldelsen fremgår, at Dansk Energis 
model for opgørelse af tilslutningsbidrag anvender en samtidighedsfaktor 
på 0,5 for forbrug på 0,4 kV-niveau, mens samtidighedsfaktoren for for-
brug på 10 kV-niveau er fastsat indirekte og er bestemt i henhold til di-
mensioneringen af elnettet. Den anvendte model for beregning af tilslut-
ningsbidrag for ladestandere i det offentlige rum tager udgangspunkt i en 
lineær interpolation af samtidighedsfaktoren for boligkunder på 0,4 kV-
niveau og inkluderer dermed samtidigheden med andet forbrug på sam-
me ledningsnet. 
 
Endeligt mener FSE ikke, at subsidiering af infrastrukturudbygningen til 
elbiler bør finansieres via netselskabernes tariffer. 
 
Vurdering 
Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at der for ladestandere til elbi-
ler opstillet i det offentlige rum etableres en separat kundekategori for til-
slutningsbidrag.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet hæfter sig ved, at antallet af elbiler på 
nuværende tidspunkt er lavt, og også forventes at være det i de først-
kommende år. Derfor forventes benyttelsestiden for ladestanderne også 
at være lav til at starte med, hvormed et reduceret tilslutningsbidrag ikke 
synes at være urimeligt, da omkostningerne herved også er lavere.   
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Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig endvidere, at tilslutningsbi-
draget fastsættes med udgangspunkt den eksisterende model for betaling 
af tilslutningsbidrag for erhvervskunder, som så korrigeres for, at la-
destandernes leveringsomfang i hvert fald som udgangspunkt ikke for-
ventes fuldt udnyttet på samme tid. Korrektionen foretages ud fra samti-
dighedsfaktoren (det samtidige effekttræk) for boliger, og den forventede 
benyttelsestid for ladestanderne i det offentlige rum, sat i forhold til be-
nyttelsestiden for boliger. Sekretariatet noterer sig endvidere, at den for-
ventede benyttelsestid for ladestandere fastsættes ud fra et forsigtigheds-
princip (worst case princip), hvor det forventede scenario med størst ud-
bredelse af elbiler lægges til grund.  Sekretariatet finder det dermed ri-
meligt at antage, at ladestandernes samtidige effekttræk med boliger er 
taget retvisende i betragtning ved fastsættelsen af tilslutningsbidraget.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig endeligt, at det reducerede til-
slutningsbidrag alene anmeldes for en begrænset periode på foreløbigt 2 
år. Herefter revideres beregningsmetoden for tilslutningsbidraget, når der 
i takt med øget udbredelse og anvendelse af ladestandere foreligger 
brugbare måledata.  
 
Alt i alt finder Sekretariatet for Energitilsynet ikke Dansk Energis grund-
lag for en særlig kategori for tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler 
opstillet i det offentlige rum urimelig. Sekretariatet for Energitilsynet 
finder hertil ikke en rabat på tilslutningsbidraget på godt 50 pct. urime-
ligt i lyset af den forventede beskedne udbredelse af elbiler på kort sigt.  
 
 
Tilkendegivelse 
Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte tilslutningsbidrag for 
ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum tages til efterretning i 
medfør af elforsyningslovens § 73 b.  
 
Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. 
december 2013. Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbi-
draget, når et bedre datagrundlag foreligger.  
 
Energitilsynet er dog ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde 
af en konkret klage at tage bidraget op til bedømmelse efter elforsynings-
lovens bestemmelser.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet skal henlede opmærksomheden på, at de 
enkelte netselskaber skal anmelde de metoder, der anvendes til at bereg-
ne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til godkendelse 
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-



 5/5 
 
 

somhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virksom-
hederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, 
jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Louise Bank 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 4171 5365 
lba@energitilsynet.dk 


