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Anmeldelse af vejledning om elkedler 

Dansk Energi har den 4. juni 2014 i medfør af elforsyningslovens § 73 b anmeldt 

Vejledning om nettilslutning af elkedler – herunder varmepumper der opfylder 

betingelserne i elpatron-ordningen til Sekretariatet for Energitilsynet (herefter 

Sekretariatet). Vejledningen giver forslag til, hvordan netselskaber kan håndtere 

nettilslutning af elkedler og varmepumper i distributionsnettene. 

 

Afgørelse  

Det meddeles Dansk Energi, på baggrund af de begrundelser anført i vurderingsaf-

snittet, at Vejledning om nettilslutning af elkedler – herunder varmepumper der 

opfylder betingelserne i elpatron-ordningen tages til efterretning i medfør af elfor-

syningslovens § 73 b.  

 

Sekretariatet kan til enhver tid tage den anmeldte vejledning op til fornyet vurde-

ring, hvis situationen giver anledning hertil.  

 

Sagsfremstilling  

Dansk Energi anmeldte den 6. maj 2008 Vejledning om elkedler til Sekretariatet. 

En ny version af vejledningen blev genanmeldt til Sekretariatet den 14. april 2011.  

 

Baggrunden for udarbejdelsen af vejledningen var, at Folketinget med finansloven 

for 2006 vedtog en nedsættelse af energiafgifterne for elkedler i en forsøgsperiode 

på 4 år. Denne afgiftslempelse blev gjort permanent ved lov om ændring af lov om 

afgift af elektricitet m.v. af 26. juni 2010.  

 

Vejledningen giver forslag til nettilslutning af elkedler til opvarmning af fjernvar-

mevand i decentrale kraftvarmeværker ved at opstillede måder, hvorpå elkedler 

kan nettilsluttes på særlige favorable vilkår uden at omvælte omkostninger på de 

øvrige kundekategorier. Forslagene indbefatter, at elkedler kan blive nettilsluttet 

med en begrænset netadgang, som muliggør et lavere tilslutningsbidrag, fordi el-

kedlernes adgang til nettet begrænses af den til enhver tid ledige kapacitet i nettet. 

 

Dansk Energi’ vejledning af 4. juni 2014 er en opdatering af den anmeldte version 

fra 14. april 2011. Den opdaterede vejledning muliggør nettilslutning af varme-

pumper i kraftvarmeværker med begrænset netadgang på samme vilkår som tradi-

tionelle elkedler. 
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Vejledningens indhold  

Det fremgår af det anmeldte, at vejledningen er inddelt i 5 hovedafsnit med 4 bi-

lag. 

 

Vejledningens afsnit 1  

Vejledningens første del indeholder en overordnet indledning, hvor vejledningens 

formål gennemgås. Herudover gives der en definition på elkedler og en kort rede-

gørelse for, hvilke varmepumper der kan opnå nettilslutning med begrænset netad-

gang. 

 

Afsnittet indeholder også et uddrag af gældende lovgivning om afgiftsfritagelse 

for elkedler og fritagelse for betaling af offentlige forpligtelser. Ydermere henvises 

der til gældende forskrifter og litteratur.   

 

Vejledningens afsnit 2 

I vejledningens anden del gennemgås to måder, hvorpå elkedler kan nettilsluttes:  

 

 Nettilslutning med fuld netadgang  

 Nettilslutning med begrænset netadgang  

 

Tilslutning af en elkedel med fuld netadgang behandles som nettilslutning af andre 

nye elforbrugere, dvs. der opkræves normal netbetaling og tilslutningsbidrag. Ved 

nettilslutning med fuld netadgang gennemgår vejledningen, hvordan tilslutnings-

bidraget og rådighedsbetalingen til 50/60 kV-nettet kan udregnes.   

 

Tilslutning af en elkedel med begrænset netadgang er betinget af, at nettilslutnin-

gen ikke medfører meromkostninger for nettets øvrige kundegrupper. Vejlednin-

gen beskriver de krav og virkninger, der er forbundet med selve nettilslutningen, 

og de pligter og rettigheder, der kan være mellem ejeren af elkedlen og netselsk-

abet. Herudover beskriver vejledningen særlige forhold ved elkedler anvendt til 

reguleringsreserve. 

 

Vejledningens afsnit 3  

I vejledningens tredje afsnit gennemgås tekniske aspekter ved nettilslutning af en 

elkedel. Mange af de tekniske aspekter er suppleret med eksempler.  

 

Vejledningens afsnit 4  

I dette afsnit redegøres der for generelle krav til afregningsmåling, ejerskab, fast-

sættelse af nettab og placering af afregningsmålere.  

 

Vejledningens afsnit 5  

Afsnittet indeholder Dansk Energi’ anbefalinger til nettilslutning af elkedler. Her-

udover gennemgås der i afsnittet ofte stillede spørgsmål. 

 

Bilag 1-2 

Bilagene redegør for en teknisk beregning for en elektrodekedel.  
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Bilag 3  

Bilaget indeholder et skema bestående af krav til nettilslutningen af en elkedel og 

en vejledende tjekliste til nettilslutningen.  

 

Bilag 4  

Dette bilag består af eksempler på faktiske tilslutningssager.   

 

Lovgrundlag  

Følgende bestemmelser indgår i vurderingen: 

 

Elforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013):  

 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter 

§§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold 

til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferen-

tiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betin-

gelser for brug af elnettet. 

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 

fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, 

som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 

§ 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.  

 

Lovbemærkninger til § 73 b: 

Der foreslås indsat en ny § 73 b i elforsyningsloven, således at det præciseres, at 

Energitilsynet har hjemmel til at føre tilsyn med energibrancheorganisationernes 

standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer, almindelige leveringsbe-

tingelser samt tekniske betingelser mv. Der vil eksempelvis kunne være tale om 

godkendelse af standardinvesteringsbidrag, der skal dække en del af netselskaber-

nes og transmissionsselskabernes engangsomkostninger til investeringer, herunder 

investeringer i ledningsnet. Den foreslåede bestemmelse gør det også klart, at bl.a. 

bestemmelserne i konkurrencelovens § 6 (konkurrencebegrænsende aftaler) og § 

11 (misbrug af dominerende stilling) ikke finder anvendelse, jf. konkurrencelo-

vens § 2, stk. 2, på standardiserede vejledninger udarbejdet af energibranchens 

organisationer.  

 

Det er ikke hensigten, at Energitilsynets tilsyn med brancheorganisationernes 

standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer, betingelser m.v. skal træ-

de i stedet for den enkelte virksomheds anmeldelse til Energitilsynet af priser, ta-

riffer og betingelser for ydelser efter lovens § 76, stk. 1, nr. 1, som bliver nr. 2, el-

ler den enkelte virksomheds anmeldelse af metoder til fastsættelse heraf efter den 

nye § 76, stk. 1, nr. 1. Med den nye § 73 b præciseres det blot, at Energitilsynet 
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også har mulighed for at føre tilsyn med standardiserede vejledninger, som er ud-

arbejdet af brancheorganisationer, og som den enkelte virksomhed måtte vælge at 

anvende som udgangspunkt for tariffastsættelsen eller for fastsættelsen af metoder 

for tariffastsættelsen.  

 

Efter forslaget er det Energitilsynet, som skal forestå den nærmere udmøntning af 

reglerne om tilsyn.  

 

Metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20 september 2010):  

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vil-

kår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksom-

hedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af da-

toen for tilsynets godkendelse. 

 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for pris-

fastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres 

til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkost-

ninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes 

omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrø-

rer flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. 

 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som an-

vendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte 

køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareom-

kostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte 

fordelingsnøgler. 

 

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investe-

ringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder 

om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 

 

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte 

køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, her-

under timebetaling. 

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fast-

læggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, 

herunder gebyrbetaling, skal godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af: 

1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller mang-

lende betaling eller misligholdelse, 

2) vilkår ved flytning og leverandørskift, 

3) vilkår for tilslutning til nettet, 
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4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning 

af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og 

5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet. 

§ 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. 

 

Vurdering  

I elforsyningsloven er det forudsat, at energibranchens organisationer kan udarbej-

de standardiserede vejledninger til brug for fastsættelse af priser og betingelser for 

net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser.  

 

Sekretariatet fører i medfør af elforsyningslovens § 73 b tilsyn med disse standar-

diserede vejledninger. Vejledningerne godkendes dog ikke af Sekretariatet, men 

tages alene til efterretning.   

 

Hvis Sekretariatet tager en branchevejledning eller standard til efterretning, kan de 

enkelte selskaber umiddelbart anvende disse som egne bestemmelser uden nærme-

re dokumentation. Det skal dog understreges, at Sekretariatet til enhver tid enten i 

forbindelse med en konkret klagesag eller af egen drift kan tage anvendelsen og 

indholdet af en branchevejledning op til vurdering. Det skal ydermere bemærkes, 

at netselskaberne ikke er forpligtet til at følge Dansk Energis vejledning og kan 

udarbejde deres egen vejledning. 

 

Det enkelte netselskabs vejledninger skal dog – hvad enten Dansk Energis be-

stemmelser anvendes, eller der fastsættes egne individuelle bestemmelser – an-

meldes til Energitilsynet i henhold til metodebekendtgørelsen § 1, stk. 1, med hen-

blik på godkendelse. Sekretariatets godkendelse er en forudsætning for anvendel-

sen af vejledningen.  

 

Ved vurderingen af den anmeldte vejledning skal det sikres, at vejledningen ikke 

indeholder bestemmelser, vilkår eller forslag i strid med elforsyningslovens be-

stemmelser og andre relevante bestemmelser på elområdet. Det er Sekretariats 

vurdering, at vejledningen er inden for elforsyningslovens rammer og er ikke i 

modstrid med andre relevante bestemmelser på elområdet.  

 

Afgørelse  

Det er Sekretariatets vurdering, at indholdet af den anmeldte vejledning ligger 

inden for rammerne af elforsyningsloven og andre relevante bestemmelser på el-

området, hvorfor Sekretariatet tager vejledningen til efterretning.   

 

Det skal understreges, at Sekretariatet ikke er afskåret fra af egen drift eller i til-

fælde af konkret klage at tage vejledningen op til fornyet vurdering efter elforsy-

ningslovens bestemmelser.  
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