
BILAG 4 

 

 

15. maj 2018 

Engros & Transmission 

18/07570 

IHO/HTH  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

PUNKT 5 | RETSBILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. MAJ 2018 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL ENERGI-
NET’S TILSLUTNINGSPRINCIPPER FOR 
NETTILSLUTNING AF FORBRUGERE PÅ 
TRANSMISSONSNIVEAU  
 

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

de betragtninger og vurderinger, der fremgår i tilsynsnotatet.  

ELFORSYNINGSLOVEN1 

2. Den centrale bestemmelse for Energitilsynets behandling af denne sag, er at 

Energitilsynet skal godkende Energinets metoder for fastsættelser af priser og 

betingelser, jf. § 73 a:  

 

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

tionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offent-

liggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. ” …”  

Stk. 3. ” …”  

 

3. Det følger af bemærkningerne til § 73a, at formålet er at sikre, at metoderne er i 

overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Bestemmelsen om at 

Energitilsynet skal godkende metoder blev indført ved ændring af elforsyningslo-

ven i lov nr. 494 af 9. juni 2004. Kravet om metodegodkendelse er indført for at 

implementere artikel 20 i det daværende el-direktiv.
2
 

 

4. § 73 fastsætter de grundlæggende krav til Energinets prisfastsættelse:  

 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af 

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

ke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kø-

berkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til ef-

fektiv udnyttelse af elnettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Pris-

differentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun til-

ladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. ” …”  

 

5. Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til § 73, at: 

 
1 Bekendtgørelse af lov om elforsyning, LBK nr. 114 af 09/02/2018 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for 

elektricitet  
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”Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 1. pkt., indebærer, at priser-

ne for de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal fordeles 

på køberne af ydelserne til rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier, således at der ikke kan krydssubsidieres 

til fordel for bestemte kategorier.” 

 

6. Og det følger videre af bemærkningerne, at:  

 

”Omkostninger til tilslutning og til fremtidige ændringer i tilslutningen 

vil forbrugeren lige som i dag fortsat afregne direkte med den bevil-

lingshavende netvirksomhed, eventuelt via en elinstallatør. Tilslut-

ningen sker typisk i forbindelse med ibrugtagningen af en ejendom 

eller et elanlæg. Både mindre forbrugere og storforbrugere kan 

endvidere på et senere tidspunkt træffe aftale med netvirksomhe-

den om forstærkning af elanlægget eller andre ændringer i tilslut-

ningen.” 

 

 

7. Bemærkningerne ovenfor er i udgangspunktet rettet mod tilslutning til netvirk-

somhedernes net (distribution), men grundprincippet må ligeledes gælde på trans-

missionsniveau. Når lovens bemærkninger ikke udtrykkeligt nævner tilslutning på 

transmissionsniveau skyldes det efter sekretariatets vurdering, at udgangspunktet 

har været, at forbrugere tilsluttes på distributionsniveau. Energinet’s anmeldelse af 

tilslutningsprincipper ændrer ikke ved dette udgangspunkt, idet det fortsat kun er 

ganske få forbrugere, der forventeligt har en størrelse, karakter og placering, at det 

er samfundsøkonomisk og systemteknisk mest hensigtsmæssigt at tilslutte disse 

direkte på transmissionsnettet.  

 

8. Et kollektivt elforsyningsnet er i § 5, stk. 1, nr. 11 defineret som: 

 
§ 5. I denne lov forstås ved følgende: 

 

11) Kollektivt elforsyningsnet: Transmissions- og distributionsnet, 

som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elek-

tricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. 

 

9. I § 6 d følger de grundlæggende krav til de ydelser, Energinet stiller til rådig-

hed: 

 

§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser 

til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige 

og ikke-diskriminerende vilkår. 

 

10. De overordnede krav til transmissions- og netvirksomhederne fremgår af § 20: 

 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig 

og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 
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1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsom-

rådet i fornødent omfang, 

2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive el-

forsyningsnet, 

3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til 

transport af elektricitet i elforsyningsnettet og 

4) ”….”  

 

LOV OM ENERGINET3  

11. Energinets formål fremgår af § 2, stk. 1:  

 

§ 2, stk. 1. Energinets formål er at sikre en effektiv drift og udbyg-

ning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at 

sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene. 

 

12. I § 4 beskrives, hvad der gælder ved udbygning af transmissionsnet: 

 

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i 

bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for ud-

bygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsy-

ningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfunge-

rende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, 

eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af 

stk. 6. Hvis et projekt har regional betydning på tværs af lande-

grænser, skal dette indgå i behovsvurderingen. 

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse 

være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov 

for transmissionskapacitet. Planen skal indsendes til energi-, forsy-

nings- og klimaministeren, inden udbygning i henhold til stk. 1 kan 

påbegyndes. Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter pla-

nens indsendelse. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at 

udbygningen i henhold til stk. 1 kræver godkendelse af energi-, for-

synings- og klimaministeren. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i forbindelse 

med godkendelse efter stk. 3 fastsætte vilkår for udbygningen, her-

under vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg. 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at 

Energinet forpligtes til at dække de meromkostninger, som andre 

eltransmissions- og netvirksomheder bliver påført, når de efter på-

bud efter lov om elforsyning skal gennemføre kabellægninger og 

saneringer i forbindelse med Energinets etablering af 400 kV-

eltransmissionsnet. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan 

fastsætte nærmere regler herom. 

 
3 Bekendtgørelse af lov om Energinet, LBK nr. 147 af 20/02/2018 



ENERGITILSYNET | NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL ENERGINET’S TILSLUTNINGSPRINCIPPER FOR 

NETTILSLUTNING AF FORBRUGERE PÅ TRANSMISSONSNIVEAU 

 

Side 4/4 

Stk. 6 (…) 

Stk. 7 (…) 

Stk. 8 (..) 

 

BEKENDTGØRELSE OM ØKONOMISK REGULERING AF ENERGI-

NET.DK4 

13. Det følger af § 2, stk. 1 i bekendtgørelsen af økonomisk regulering af Energi-

net, at Energinet kun må indregne de nødvendige omkostninger i priserne:  

 

§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i 

medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, indregne 

nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrent-

ning af kapital. 

 
4 Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk, BEK nr. 816 af 27/06/2016 


