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ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF-

FENTLIGE RUM FOR PERIODEN 2016-2017 

Dansk Energi anmelder en to-årig forlængelse af sin branchevejledning for tilslut-

ningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum, jf. mail af 23. november 

2015. Dansk Energi henviser til Sekretariatet for Energitilsynets tilkendegivelse 

om samme af 27. november 2013, som udløber den 31. december 2015. 

 

Dansk Energi oplyser, at betaling af tilslutningsbidrag for en ladestander opstillet i 

det offentlige rum som en separat kundekategori ifølge den anmeldte vejledning 

udgør 485 kr./ampere, ekskl. moms (i 2015-priser) for perioden 2016-2017.  

 

Dansk Energi oplyser, at der, grundet få elbiler på vejene, fortsat ikke eksisterer et 

datagrundlag, der direkte kan anvendes til at opgøre betaling af tilslutningsbidrag 

for ladestandere opstillet i det offentlige rum. Dansk Energi har indsamlet nye data 

via Dansk Elbil Alliance. Dataene er fra januar 2015 til og med august 2015 og 

viser for over 1.000 forskellige ladeudtag, at ladestanderne i gennemsnit benyttes 

under 2 % af tiden. De indsamlede data bekræfter dermed, at ladestanderne fortsat 

kun benyttes i meget begrænset omfang. 

 

Den anbefalede metode er derfor en forlængelse i to yderligere år, hvorefter til-

slutningsbidrag for ladestandere i det offentlige rum kan fastsættes med udgangs-

punkt i den eksisterende model for betaling af tilslutningsbidrag for erhvervskun-

der, der efterfølgende korrigeres for, at ladestanderes individuelle tilkøbte leve-

ringsomfang ikke forventes udnyttet fuldt ud på samme tid. For en nærmer beskri-

velse henvises til bilaget til anmeldelsen. 

 

I takt med at udbredelse og anvendelse af ladestandere øges, vil Dansk Energi 

revidere opgørelsen af tilslutningsbidraget, når der foreligger nye måledata, og 

henviser i den sammenhæng til, at et vilkår for reducerede tilslutningsbidrag for 

ladestandere i det offentlige rum er, at der etableres en timeaflæst måler. Branchen 

får dermed i takt med udbredelsen adgang til et datagrundlag for benyttelse af 

ladestandere, som på sigt kan anvendes til at genberegne det fastsatte tilslutnings-

bidrag for ladestandere. 

 

For tiden vurderer Dansk Energi imidlertid, at udbredelsen af elbiler fortsat befin-

der sig i en startfase og foreslår derfor en to-årig fortsættelse af det gældende sær-

skilte tilslutningsbidrag til ladestandere gældende for årene 2016 og 2017, jf. det 
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gældende tidsbegrænsede tilslutningsbidrag for årene 2014-2015, som Sekretaria-

tet for Energitilsynet tog til efterretning ved sin tilkendegivelse af 27. november 

2013. 

 

Det følger videre af anmeldelsen, at betalingen af tilslutningsbidrag afspejler en 

forventning om lav benyttelsestid i de førstkommende år, idet der er en forvent-

ning om få elbiler på vejene. Etablering af flere ladestandere i samme områ-

de/byrum vil indebære, at ladestanderes individuelle tilkøbte leveringsomfang ikke 

bliver udnyttet fuldt ud på samme tid. Dermed belaster de elnettet mindre end 

summen af deres individuelle belastning og bør ifølge Dansk Energi derfor opnå 

en reduceret betaling af tilslutningsbidrag.  

 

Tilkendegivelse 

På den baggrund skal Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegive, at sekretariatet 

tager det anmeldte tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det of-

fentlige rum til efterretning, jf. Elforsyningslovens § 73 b.  

 

Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. december 

2017. Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbidraget på grundlag af 

et revideret datagrundlag.  

 

Sekretariatet har herved særligt lagt vægt på, at det er oplyst, at der fortsat ikke 

eksisterer et datagrundlag, der direkte kan anvendes til at opgøre betaling af til-

slutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum, og at udbredelsen af 

elbiler fortsat befinder sig i en startfase. Endvidere har sekretariatet lagt vægt på, 

at et vilkår for den reducerede tilslutningsbidrag for ladestandere i det offentlige 

rum er, at der etableres en timeaflæst måler. For vurderingen af branchevejlednin-

gens overensstemmelse med elforsyningsloven henvises i øvrigt til sekretariatets 

tilkendegivelse af 27. november 2013, som vedlagt som bilag til denne tilkendegi-

velse. 

 

Energitilsynet er dog ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en 

konkret klage at tage tilslutningsbidraget op til fornyet bedømmelse efter elforsy-

ningslovens bestemmelser.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at de 

enkelte netvirksomheder selv skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne 

eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til godkendelse hos Energi-

tilsynet, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen. Energitilsynets godkendelse af 

metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og 

vilkår for deres ydelser, herunder også tariffer, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgø-

relsen.  

 

Netvirkosmhederne skal anvende Energitilsynets anmeldelsesskema, se: 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/metodeanmeldelse/. Dansk Energi be-

des orientere sine medlemmer herom. 

 

Netvirksomheder kan enten fastsætte deres egne individuelle metoder, eller de kan 

basere sig på Dansk Energis branchevejledning uden fravigelse. I begge tilfælde 

skal metoderne anmeldes til tilsynet til godkendelse af hver enkelt netselskab, jf. § 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/metodeanmeldelse/
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1, stk. 1 og 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirksomhedernes metoder 

afviger fra branchevejledningerne, skal virksomhederne endvidere i anmeldelses-

skemaet specifikt redegøre for og begrunde disse afvigelser, jf. § 4, i metodebe-

kendtgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Linda Aaberg (SET) 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5356 

laa@energitilsynet.dk 
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BILAG til  
tilkendegivelse af 11. december 2015  

om tilslutningsbidrag for ladestandere 

Lovgrundlag  

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de 

betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sags-

fremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrette-

lagt kronologisk og med udgangspunkt i rets-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 anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som ud-

gangs-punkt sidst i gennemgangen.  

I henhold til elforsyningslovens1 § 73 er der krav til elnetsselskabernes prisfast-

sættelse.  

 
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter 

§§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i for-

hold til de omkostninger de enkelte kø-berkategorier giver anledning til. [....]  

 

I henhold til elforsyningslovens § 73 b fører Energitilsynet tilsyn med standar-

diserede vejledninger udarbejdet af Energibranchens organisationer. Jf. lovbe-

kendtgøerlse 1329/2013: 

 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger 

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

dernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger 

efter regler fastsat af tilsynet.  

 
De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde metoder til fastsættelse af 

priser og vilkår til Energitilsynets godkendelse i medfør af § 1 i metodebekendtgø-

relsen, jf. nr. 1085/2010 

 
 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energi-
net.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 
virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, her-
under tariffer.  
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse 
af datoen for tilsynets godkendelse.  
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i 
metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.  
[…] 
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branche-
vej-ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af meto-
den efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.  
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Sekretariatets vurdering af 27. november 2015 for midlertidige anvendelse af sær-

ligt tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler i det offentlige rum, j. nr. 

13/11638: 

 
Vurdering  
Sekretariatet for Energitilsynet hæfter sig ved, at Dansk Energi oplyser, at antallet 

af elbiler på nuværende tidspunkt fortsat er lavt. Dette har bl.a. givet sig udslag i, at 

data fra januar til september 2013 viser, at ladestanderne alene anvendes 2,1 pct. af 

tiden, svarende til en halv time dagligt. Sekretariatet for Energitilsynet hæfter sig 

ved, at dette ligger markant under den forventede benyttelsestid, som tilbage i 2011 

blev anvendt ved fastsættelsen af tilslutningsbidraget.  

 

Dansk Energi oplyser, at antallet af elbiler fortsat forventes at være lavt i de først-

kommende år. Det forventes derfor, at benyttelsestiden for lade-standerne også fort-

sat vil være lav i de kommende år.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at et reduceret tilslutningsbidrag 

fortsat ikke vil være urimeligt, da omkostningerne herved bl.a. til netudbygning 

fortsat også er lavere.  

 
Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at tilslutningsbidraget fortsat fastsættes 

ved anvendelse af den model, som Energitilsynet tog til efterretning i sin tilkende-

givelse af 15. december 2011. Da antallet af elbiler forventes at stige i de kommen-

de år, hvormed benyttelsestiden også forventes at være stigende, finder Sekretariatet 

for Energitilsynet det rimeligt, at den forventede benyttelsestid på 5,6 timer dagligt 

fra den oprindelige anmeldelse fortsat anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af 

til-slutningsbidraget.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig endeligt, at det reducerede tilslutningsbi-

drag alene genanmeldes for en begrænset periode på foreløbigt 2 år med udløb pr. 

31. december 2015. Herefter kan beregningsme-toden for tilslutningsbidraget revi-

deres igen, når der i takt med øget udbredelse og anvendelse af ladestandere fore-

ligger yderligere måledata.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at Dansk Energis grundlag for en sær-

lig kategori for tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige 

rum med et lavere tilslutningsbidrag fortsat er i overensstemmelse med Elforsy-

ningslovens § 73, idet tilslutningsbidraget dels er rimeligt og i forhold til de om-

kostninger som ladestanderne giver anledning til, idet der henvises til Energitilsy-

nets afgørelse af 15. december 2011. Derudover er betingelserne objektive og ikke-

diskriminerende, da det er klart defineret hvad den særlige kategori for tilslutnings-

bidrag dækker over, nemlig ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum og 

fordi den særlige kategori gælder for alle ladestandere opstillet i det offentlige rum.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det hertil fortsat ikke urimeligt en rabat på til-

slutningsbidraget på godt 50 pct. i forhold til den gennemsnit-lige enhedsbetaling 

for erhverv, som modelmæssigt er anvendt som ud-gangspunkt for beregning af til-

slutningsbidraget for ladestanderne, set i lyset af den forventede beskedne omend 

stigende udbredelse af elbiler på kort sigt.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det desuden rimeligt, at tilslutningsbidraget 

for ladestandere i det offentlige rum, i overensstemmelse med modellen for fastsæt-

telse af tilslutningsbidrag, pris- og lønkorrige-res på lige fod med de øvrige tilslut-

ningsbidrag, idet tilslutningsbidraget ellers ville falde relativt til de øvrige tilslut-

ningsbidrag, hvormed rabatten ville øges relativt set. 


