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Anmeldelse af branchevejledning af tilslutningsbidrag for ladestan-

dere til elbiler opstillet i det offentlige rum 

 

I mail af 21. oktober 2013 har Dansk Energi anmeldt branchevejledning 

vedr. tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentli-

ge rum for 2014 og 2015.  

 

Tilkendegivelse 

Sekretariatet for Energitilsynet tager det anmeldte tilslutningsbidrag for 

ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum til efterretning i med-

før af elforsyningslovens § 73 b.  

 

Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. 

december 2015. Herefter skal Dansk Energi genanmelde tilslutningsbi-

draget på grundlag af et revideret datagrundlag.  

 

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 elforsyningslovens bestemmelser.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden 

på, at de enkelte netselskaber selv skal anmelde de metoder, der anven-

des til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til 

godkendelse hos Energitilsynet, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen. 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virk-

somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under også tariffer, 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. 1 og 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis net-

virksomhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virk-

somhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvi-

gelser, jf. § 4, i metodebekendtgørelsen. 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby   

Tlf. 41 71 54 00 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk 

 

 

27. november  2013 

Sag 13/11638 

/ LBA 

Deres ref. 

 



 2/6 

 

 

Baggrund 

Dansk Energi anmeldte tilbage i 2011 en særlig separat kategori for stan-

dardtilslutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offentlige rum med 

et særskildt tilslutningsbidrag.   

 

Baggrunden for den separate kategori med det lavere tilslutningsbidrag 

var, at antallet af elbiler på daværende tidspunkt var lavt, og også forven-

tedes at være det i de førstkommende år, hvormed benyttelsestiden og 

dermed leveringsomfanget for ladestanderne blev forventet at være lavt 

til at starte med. Hermed krævede tilslutningen af ladestanderne ikke den 

samme netudbygning, som det ville have været tilfældet ved en fuld ud-

nyttelse af leveringsomfanget. Sekretariatet for Energitilsynet vurderede 

på denne baggrund ved tilkendegivelse af 15. december 2011, at et redu-

ceret tilslutningsbidrag ikke ville være urimeligt. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet noterede sig derudover, at tilslutningsbi-

draget blev fastsat med udgangspunkt den eksisterende model for beta-

ling af tilslutningsbidrag for erhvervskunder, jf. Energitilsynets tilkende-

givelse af 24. november 2008 (j.nr. 4/0720-0304-0048)som så blev kor-

rigeret for, at ladestandernes leveringsomfang i hvert fald som udgangs-

punkt ikke blev forventet fuldt udnyttet på samme tid. Korrektionen blev 

foretaget ud fra samtidighedsfaktoren (det samtidige effekttræk) for boli-

ger, og den forventede benyttelsestid for ladestanderne i det offentlige 

rum, sat i forhold til benyttelsestiden for boliger. Sekretariatet noterede 

sig endvidere, at den forventede benyttelsestid for ladestandere blev fast-

sat ud fra et forsigtighedsprincip (worst case princip), hvor det forvente-

de scenario med størst udbredelse af elbiler lægges til grund.  Sekretaria-

tet fandt det dermed rimeligt at antage, at ladestandernes samtidige ef-

fekttræk med boliger var taget retvisende i betragtning ved fastsættelsen 

af tilslutningsbidraget.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet noterede sig endeligt, at det reducerede 

tilslutningsbidrag alene blev anmeldt for en begrænset periode på forelø-

bigt 2 år, og at beregningsmetoden for tilslutningsbidraget ville blive re-

videret, når der i takt med øget udbredelse og anvendelse af ladestandere 

forelå brugbare måledata.  

 

Alt i alt fandt 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 

fandt det hertil ikke urimeligt med en rabat på tilslutningsbidraget på 

godt 50 pct. i forhold til den gennemsnitlige enhedsbetaling for erhverv, 

som modelmæssigt er anvendt som udgangspunkt for beregning af til-

slutningsbidraget for ladestanderne, set i lyset af den forventede besked-

ne udbredelse af elbiler på kort sigt.  

 

Dansk Energi har den 21. oktober 2013 på baggrund af indsamlede data 

fra 2013 anmodet om en forlængelse af den eksisterende kategori for til-

slutningsbidrag for ladestandere i det offentlige rum frem til 31. decem-
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ber 2015 med uændret sats, dog pris og lønkorrigeret. Den anmeldte sats 

udgør i 2013 således 495 kr./ampere  

 

Dansk Energi oplyser, at det indsamlede data viser, at ladestanderne i 

gennemsnit anvendes 2,1 pct. af tiden svarende til en halv time om da-

gen. Til sammenligning blev der i beregningen af tilslutningsbidraget i 

anmeldelsen tilbage i 2011 anvendt en forventet benyttelsestid for lade-

standerne på 5,6 timer. 

 

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-

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. 

 

I henhold til elforsyningslovens
1
 § 73 er der krav til elnetsselskabernes 

prisfastsættelse.  

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres 

ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier i forhold til de omkostninger de enkelte kø-

berkategorier giver anledning til. [....] 

 

I henhold til elforsyningslovens § 73 b fører Energitilsynet tilsyn med 

standardiserede vejledninger udarbejdet af Energibranchens organisatio-

ner. 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede 

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

transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med 

sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 

De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde sine metoder til 

fastsættelse af priser og vilkår til Energitilsynets godkendelse i medfør af 

metodebekendtgørelsen
2
 som fastsætter:  

 

Kapitel 1 

Godkendelse og offentliggørelse af metoder 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Ener-

ginet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til 

Energitilsynets godkendelse. 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1275 af 11/11/2013 af lov om elforsyning 

2
 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010 om netvirksomheders, regionale transmissi-

onsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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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 an-

givelse af datoen for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende æn-

dringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndig-

hedskrav. 

… 

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

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 

 

Energitilsynet har taget den nuværende model for fastsættelse af tilslut-

ningsbidrag, hvori der også indgår en årlig pris- og lønkorrektion, til ef-

terretning ved et møde den 24. november 2008. Dansk Energis anmeldel-

se af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige 

rum vurderes at ligge indenfor rammerne af den nuværende model. 

 

Energitilsynets praksis vedr. praksis for særlige kategorier for tilslut-

ningsbidrag fremgår af afgørelse af 15. december 2011, sagsnr. 4/0720-

8901-0211, vedr. tilslutningsbidrag for ladestandere opstillet i det offent-

lige rum, hvor Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegav følgende:  

 

”Det skal i den anledning meddeles, at de anmeldte tilslutningsbidrag 

for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum tages til efter-

retning 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 på grundlag af et revideret datagrundlag.  

[….]” 

  

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 ladestan-

derne 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 førstkommende år. Det forventes derfor, at benyttelsestiden for lade-

standerne også fortsat vil være lav i de kommende år.  
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Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at et reduceret tilslut-

ningsbidrag 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 efter-

retning i sin tilkendegivelse af 15. december 2011. Da antallet af elbiler 

forventes at stige i de kommende år, hvormed benyttelsestiden også for-

ventes at være stigende, finder Sekretariatet for Energitilsynet det rime-

ligt, at den forventede benyttelsestid på 5,6 timer dagligt fra den oprinde-

lige anmeldelse fortsat anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af til-

slutningsbidraget.  

 

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

slutningsbidrag alene genanmeldes for en begrænset periode på forelø-

bigt 2 år med udløb pr. 31. december 2015. Herefter kan beregningsme-

toden for tilslutningsbidraget revideres igen, når der i takt med øget ud-

bredelse og anvendelse af ladestandere foreligger yderligere måledata.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at Dansk Energis grundlag 

for en særlig kategori for tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler 

opstillet i det offentlige rum med et lavere tilslutningsbidrag fortsat er i 

overensstemmelse med Elforsyningslovens § 73, idet tilslutningsbidraget 

dels er rimeligt og i forhold til de omkostninger som ladestanderne giver 

anledning til, idet der henvises til Energitilsynets afgørelse af 15. decem-

ber 2011. Derudover er betingelserne objektive og ikke-diskriminerende, 

da det er klart defineret hvad den særlige kategori for tilslutningsbidrag 

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 tilslutningsbidraget på godt 50 pct. i forhold til den gennemsnit-

lige enhedsbetaling for erhverv, som modelmæssigt er anvendt som ud-

gangspunkt for beregning af tilslutningsbidraget 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 tilslut-

ningsbidraget for ladestandere i det offentlige rum, i overensstemmelse 

med modellen for fastsættelse af tilslutningsbidrag, pris- og lønkorrige-

res på lige fod med de øvrige tilslutningsbidrag, idet tilslutningsbidraget 

ellers ville falde relativt til de øvrige tilslutningsbidrag, hvormed rabatten 

ville øges relativt set. 

 

Høring 

Et udkast til tilkendegivelse er d. 25. november 2013 blevet sendt i hø-

ring hos Dansk Energi med frist d. 16. december 2013. Dansk Energi 
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meddelte d. 26. november 2013, at de ikke havde bemærkninger til udka-

stet. 

 

Tilkendegivelse 

Sekretariatet for Energitilsynet tager det anmeldte tilslutningsbidrag for 

ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige rum til efterretning i med-

før af elforsyningslovens § 73 b.  

 

Det reducerede tilslutningsbidrag tages til efterretning frem til den 31. 

december 2015. 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 tilslutningsbidraget op til fornyet bedømmelse 

efter elforsyningslovens bestemmelser.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden 

på, at de enkelte netselskaber selv skal anmelde de metoder, der anven-

des til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til 

godkendelse hos Energitilsynet, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. 

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virk-

somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under også tariffer, 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. 1 og 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. Hvis net-

virksomhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virk-

somhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvi-

gelser, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Bank 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 4171 5365 

lba@energitilsynet.dk 


