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TILEKNDEGIVELSE OM DANSK ENERGIS ANMELDTE METODEÆN-

DRING FOR STANDARDINVESTERINGSBIDRAG 

 Med mail af 17. oktober 2016 anmeldte Dansk Energi en ændret metode for in-
deksfremskrivning af årets standardtilslutningsbidrag. Samtidig anmeldte Dansk 
Energi følgende standardtilslutningsbidrag for 2017: 
 

 Kategori  2015  2016  2017  

Prisindeks (3. kvartal året før)  113,8  113,2  112,1  

Parcelhus/fritidshus (kr)  13.750  13.700  13.550  

Tæt-lav-byggeri (kr)  10.900  10.850  10.750  

Lejlighed (kr)  9.100  9.050  8.950  

Ungdoms-, ældre-,plejebolig (kr)  4.780  4.750  4.710  

En-fasede tilslutninger (kr)  1.595  1.585  1.570  

Enhedstarif for erhverv (kr/A)  1.025  1.020  1.010  

Ladestandere (kr/A)  490  485  480  
 

Metodeændringen indebærer, at indeks for 2017 beregnes som gennemsnit af 
pristalsindeks for en periode på et år (2. halvår 2016 og 1. halvår 2017) mod tidli-
gere for en periode, der omfatter 9. måned og 3. kvartal.  
 
Som begrundelse for metodeændringen anføres, at fremrykningen sker for at 
give mulighed for en tidligere anmeldelse af standardtilslutningsbidragene, da 
pristalsindeks for M9 og K3 typisk først offentliggøres i november måned. Ved 
anvendelse af gennemsnit for et år sikres mod at standardtilslutningsbidragene 
påvirkes af månedlige udsving i pristalsindeks. 
 
 
TILKENDEGIVELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte: 
 

 at metodeændringen tages til efterretning, jf. elforsyningslovens § 73 og  
§ 73 b, og i fortsættelse heraf 

 at de beregnede standardtilslutningsbidrag for 2017 tages til efterret-
ning. 
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Energitilsynet er dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en 
konkret klage at tage bidragene op til bedømmelse efter elforsyningslovens be-
stemmelser. 
 
Sekretariatet skal samtidig minde om, at branchevejledninger, indeholdende 
metodeændringer, bør anmeldes i god tid, før den ventede ikraftsættelse. Den 
normale sagsbehandlingstid for sekretariatssager er op til 5 måneder, og for mere 
væsentlige metodeændringer må der forventes en egentlig tilsynssag. For tilsyns-
sager er sagsbehandlingstiden på ca. 9 måneder. 
 
Dansk Energis årlige indberetning af det kommende års beregnede standardtil-
slutningsbidrag i henhold til gældende metode, som måtte være taget til efter-
retning af tilsynet, skal imidlertid ikke vurderes i henhold elforsyningslovens § 73 
b, og skal derfor ikke sagsbehandles, men blot registreres. Da beløbene således 
alene skal registreres, medgår der ved sådanne anmeldelser ikke sagsbehand-
lingstid. 
 

DE EFTERFØLGENDE METODEGODKENDELSER TIL NETVIRKSOMHEDERNE 

Særligt bemærkes, at netvirksomheder, der måtte ønske at ændre deres metode 

i overensstemmelse med Dansk Energis anbefaling, hver især skal anmelde dette 

til Energitilsynets metodegodkendelse, jf. § 1 i metodebekendtgørelsen. Tilken-

degivelsen om, at tilsynet tager Dansk Energis metodeændrede fremgangsmåde 

for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag til efterretning, er således IKKE en 

automatisk metodegodkendelse til alle netvirksomheder. 

 

Netvirksomhederne kan imidlertid i deres – efterfølgende - metodeanmeldelse 

basere sig på den standardiserede metode for fastsættelse af investeringsbidrag, 

som er taget til efterretning af tilsynet, jf. metodebekendtgørelsens § 4. Netvirk-
somheden kan endvidere vælge at afvige herfra, men i givet fald må der påregnes 
en længer  - op til 5 måneder. 
 
Samtidig skal netvirksomhederne hvert år - til register -  anmelde det kommende 
års beregnede investeringsbidrag, jf. § 76, stk. 1, nr. 2, i elforsyningsloven. Denne 
anmeldelse sagsbehandles ikke af sekretariatet, og det vil være en fordel, hvis 
netvirksomhederne i deres anmeldelser adskiller metodeanmeldelse til godken-
delse og anmeldelse til register af priser og tariffer (typisk kaldet anmeldelse af 
tarifblad) i hver sit brev. Såfremt begge anmeldelser sker i samme brev, kan der 
opstå tvivl om der alene anmeldes tarifblade til register eller tillige anmeldes til 
metodegodkendelse. 
 

VURDERING 
 
Energitilsynet fører tilsyn med branchens standardiserede vejledninger, herunder 
om fastsættelse af standardinvesteringsbidrag, jf. § 73 b i elforsyningsloven. 
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Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at den årlige regulering af stan-
dardtilslutningsbidragene bliver mere retvisende ved anvendelse af gennemsnit 
for et år, således som anmeldt af Dansk Energi. Således findes metoden fortsat 
Endvidere finder sekretariatet, at det er hensigtsmæssigt med en fremrykning af 
anmeldelsestidspunktet, da det giver alle parter et bedre varsel. 
 
På den baggrund finder sekretariatet at metodeændringen kan tages til efterret-
ning, jf. § 73 b i elforsyningsloven. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Linda Aaberg (SET) 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5356 

laa@energitilsynet.dk 
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RETSGRUNDLAG 

 
Elforsyningslovens §§ 73, 73 b og 76: 

 
 § 73 

De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 59-71 skal ske 

efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kø-

berkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering i hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og til 

forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun 

tilladt i særlige tilfælde.  

 § 73 B 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af 

tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomheders ydelser. Energitilsynet fører 

tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.   

 § 76  

De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Energitilsynet anmelde 

1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til 

transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a, 

2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for 

fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse, 

[…] 

 

Metodebekendtgørelsens § 1 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010: 

 
 § 1 

Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de meto-

der, 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 virksomhedernes anvendelse af 

betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

STK. 3 

Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets god-

kendelse. 

STK. 4  

Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder æn-

dringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

 § 2 

Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse skal in-

deholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.  
STK. 2 

Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køber-

kategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne forde-

ling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de 

knytter sig til anlæg, 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 enkelte køberkategorier, eksempelvis administra-

tionsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er om-

fattet af de enkelte fordelingsnøgler. 

STK. 4  

Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast af-

gift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme forde-

lingsprincip for alle køberkategorier. 

STK. 5  
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Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers mulig-

hed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling. 

 

 

 § 4 

Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 

standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

Energitilsynet tog Dansk Energis model for fastsættelse af investeringsbidrag til 

efterretning ved tilkendegivelse af 24. november 2008: 

 
Tilkendegivelse 

Pkt. 53.                Energitilsynet tilkendegiver, at den nye model for regulering af standardtilslutningsbi-

drag samt de udmeldte bidrag for 2009 tages til efterretning, jf. elforsyningslovens § 73b. Tilsynet er 

dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage standardtilslutnings-

bidragene op til bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser.  

 

Med følgende begrundelse (ekstrakt): 

44. Endelig fastslår elforsyningslovens § 73, at de kollektive elforsyningsvirksomheder skal prisfastsæt-

te deres ydelser efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostnin-

ger de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

45.               Energitilsynet behandlede i mødet den 25. marts 2008 Dansk Energi´s udmeldte standard-

tilslutningsbidrag for 2008. I forhold til de udmeldte bidrag for 2007 var der tale om prisstigninger på ca. 

18% for boligkategorierne, 29% for enfasede tilslutninger og 5,5% for erhverv. Tilslutningsbidragene for 

2008 var beregnet på grundlag af indberettede data fra 11 netselskaber. Der var tale om et gennemsnit 

af disse data vægtet med netselskabernes GWh.   

46.               Med udgangspunkt i den prisreguleringsmodel, som netselskabernes reguleringspriser og 

rådighedsbeløb pristalsreguleres efter, anbefalede Energitilsynet i stedet, at et rimeligt niveau for stan-

dardtilslutningsbidragene for 2008 ville være, at de udmeldte tilslutningsbidrag for 2007 forhøjedes med 

5,2% for hver kategori.  

47.               Den foreslåede nye reguleringsmodel indebærer, at der nu tages udgangspunkt i tilgæn-

gelige materiale- og anlægsindeks hos Danmarks Statistik, Statistikbanken. Tidligere var beregningen 

og  reguleringen af standardbidragene baseret på indberettede data fra senest 11 netselskaber mod 14 

selskaber året før. Disse data og beregningsgrundlaget for standardtilslutningsbidragene var meget 

detaljerede og vanskeligt gennemskuelige, såvel økonomisk som teknisk. Ud fra datamaterialet kunne 

det ikke éntydigt afgøres, om omkostningerne var rimelige og dokumenterede og udtryk for den gene-

relle prisudvikling på området. Hertil kom også, at det kunne diskuteres, om de 11 netselskaber var 

repræsentative.  

48.               Standardtilslutningsbidraget er et éngangsbeløb, der betales for at få et bestemt leve-

ringsomfang ved en installations tilslutning til det kollektive elnet samt ved forøgelse af et eksisterende 

leveringsomfang. Standardtilslutningsbidraget dækker de udgifter, netselskabet påføres i forbindelse 

med udbygning og forstærkning af elnettet som følge af nye kunder samt eksisterende kunder, der får 

behov for et større leveringsomfang.  De udgifter netselskabet påføres i forbindelse med udbygning 

dækker således elkomponenter i form af kabler, kabelskabe relæer, mv. samt anlægsarbejde.  

49.               Det er opfattelsen, at de af Dansk Energi valgte indeks (PRIS 11 og BYG 6) er dækkende i 

denne sammenhæng, herunder også den vægtning, der er foreslået af de kategorier, der indgår i 

indeksene.  

 


