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Anmeldelse af ændring i tilslutningsbestemmelser vedrørende deling 

af leveringsomfang  

 

I mail af 30. november 2011 anmeldte Dansk Energi tilslutningsbestem-

melser samt vejledning til model for beregning af tilslutningsbidrag ved-

rørende deling af leveringsomfang ved etablering af separat tilslutning 

for private forbrugere.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet tog i tilkendegivelse af 16. december 

2011 ændringen af modellen til efterretning i medfør af elforsyningslo-

vens § 73 b. Dog fandt Sekretariatet for Energitilsynet det ikke godtgjort, 

at en ekstra måler skulle give anledning til ekstra omkostninger i et om-

fang, der retfærdiggør betaling af to (fulde) netabonnementer. Derfor 

blev der i tilkendegivelsen taget forbehold for, at der ikke blev taget stil-

ling til rimeligheden af fuld betaling af et ekstra netabonnement.  

 

Dansk Energi har herefter fulgt op på spørgsmålet vedr. betaling af to 

fulde netabonnementer, og i mail af 5. juli 2012 fremsendte Dansk Ener-

gi en redegørelse, der gør rede for rimeligheden i betaling af to (fulde) 

netabonnementer.  

 

Dansk Energis redegørelse 

Dansk Energis hidtidige tariferingsmodel forudsatte som hovedregel, at 

omkostninger, der knyttede sig til kundeforholdet (omkostninger til kun-

dekontakt, til måling, afregning samt datavalidering), var indregnet i 

abonnementsbetalingen, mens omkostninger, der er forbrugsafhængige, 

var indregnet i den forbrugsafhængige betaling. Dog var der et særtilfæl-

de vedr. drift- og vedligeholdelsesomkostninger, som for C-kunder ind-

gik i abonnementsbetalingen.  

 

I den nye tariferingsmodel (branchevejledning), som blev taget til efter-

retning af Energitilsynet d. 18. december 2012, anbefales det, at alle om-

kostninger til drift og vedligeholdelse for A-, B- og C-kunder indregnes i 

den forbrugsafhængige betaling. Baggrunden for, at omkostninger til 

drift og vedligeholdelse fremover også for C-kunder indregnes i den for-

brugsafhængige betaling er, at det er vurderet, at disse omkostninger i 

højere grad er drevet af den transporterede energimængde frem for ud-

strækningen af lavspændingsnettet. 

 

Dette betyder, at såfremt selskaberne tager den nye model i anvendelse 

vil det element, som ville kunne give sig udslag i en reduktion i den eks-
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tra abonnementsbetaling ved delt leveringsomfang, nemlig drift- og ved-

ligeholdelsesomkostningerne, dermed udgå af abonnementsbetalingen.  

 

På denne baggrund finder Dansk Energi det rimeligt, at der ved delt leve-

ringsomfang med flere tilslutninger skal betales fulde netabonnementer 

for alle tilslutninger. 

 

Vurdering 

Sekretariatet for Energitilsynet fandt det som nævnt oprindeligt ikke 

godtgjort, at opsætning af en ekstra installation indenfor det eksisterende 

leveringsomfang skulle kunne godtgøre betaling af to (eller flere) fulde 

netabonnementer.  

 

Baggrunden herfor var, at et netabonnement for C-kunder på daværende 

tidspunkt udover at dække omkostninger til bl.a. måling og måleradmini-

stration, også dækkede omkostninger til drift og vedligeholdelse, idet det 

på det tidpunkt var vurderet, at omkostningerne til drift og vedligehol-

delse i stort omfang var drevet af den geografiske udbredelse af nettet. På 

denne måde var omkostningen til drift og vedligeholdelse af nettet fast 

uanset størrelsen af den leverede mængde indenfor et leveringsomfang. 

Dermed fandt Sekretariatet for Energitilsynet det ikke rimeligt, at der 

skulle betales dobbelt til drift og vedligeholdelse, alene fordi man havde 

to installationer, dels fordi man kunne få leveret en lige så stor mængde 

el med én installation som med to installationer, og dels fordi en ekstra 

installation indenfor samme leveringsomfang ikke havde nogen indfly-

delse på den geografiske udbredelse af elnettet.  

 

Imidlertid er der i mellemtiden anmeldt en revideret tariferingsmodel, 

der er taget til efterretning af Energitilsynet d. 18. december 2012. I den-

ne reviderede model er omkostninger til drift og vedligeholdelse for C-

kunder ændret fra at indgå i den faste betaling over abonnementet til at 

indgå i den variable betaling afhængig af forbruget. Når omkostningerne 

til drift og vedligeholdelse tages ud af abonnementsbetalingen, vil denne 

reduceres med den del af omkostningerne, der tidligere var henført til 

drift og vedligeholdelse. Abonnementet falder altså, alt andet lige. 

 

Abonnementsbetalingen i den reviderede model vil således ikke længere 

indeholde det element, som Sekretariatet for Energitilsynet ikke fandt 

godtgjort skulle betales dobbelt. I den reviderede model indeholder 

abonnementsbetalingen alene omkostninger til måler og måleradmini-

stration samt kundeadministration mv.. Sekretariatet for Energitilsynet 

finder det ikke urimeligt, at der betales et netabonnement for hver instal-

lation ved delt leveringsomfang, idet en ekstra måler/installation vil med-

føre tilsvarende ekstra omkostninger til administration mv. af denne må-

ler.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder dermed, at det ved anvendelse af 

den nye tariferingsmodel er retvisende, at der ved deling af leveringsom-

fang betales to (eller flere) fulde netabonnementer.  
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Tilkendegivelse 

Det skal i den anledning meddeles, at Sekretariatet for Energitilsynet i 

henhold til ovenstående vurdering samt tilkendegivelse af 16. december 

2011 tager Dansk Energis branchevejledning vedr. ændring i tilslut-

ningsbestemmelser vedrørende deling af leveringsomfang til efterretning. 

 

Det skal dog understreges, at opkrævning af to fulde netabonnementer 

forudsætter, at netselskaberne anvender den reviderede tariferingsmodel, 

idet det er en forudsætning, at abonnementsbetalingen ikke indeholder 

omkostninger til drift og vedligeholdelse. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden 

på, at netvirksomheder enten kan fastsætte deres egne individuelle meto-

der, eller de kan basere sig på Dansk Energis branchevejledninger. I beg-

ge tilfælde skal metoderne anmeldes til tilsynet til godkendelse af hver 

enkelt netselskab, jf. § 1, stk. 2, og § 4 i metodebekendtgørelsen. God-

kendelse af en forudsætning for at metoderne kan anvendes. Hvis net-

virksomhedernes metoder afviger fra branchevejledningerne, skal virk-

somhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvi-

gelser, 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.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Bank 

Tlf. direkte 4171 5365 

lba@energitilsynet.dk 


