
  

NRGI Net A/S 

Grenåvej 55 

8200 Århus N 

 

TEKNIQs henvendelse vedrørende NRGis administration af stikled-

ninger 

 

Indledning 

 

Ved mail af 11. marts 2002 til Energitilsynet klagede installatørernes or-

ganisation, TEKNIQ, over, at det af NRGi Net A/S prisblad fremgik, at 

stikledningen var indeholdt i selskabets investeringsbidrag, og at stikled-

ningen skulle etableres af NRGi Net A/S.     

 

Af NRGi Net A/S redegørelse i sagen fremgik, at NRGi er en fusion af de 

kommunale elforsyninger i Århus, Ebeltoft og Grenaa samt energiselska-

bet ARKE. Historisk havde elforsyningerne håndteret stikledninger på 

forskellig måde. Dette nødvendiggjorde ifølge det oplyste, at der i forbin-

delse med fusionen skulle udarbejdes nye tilslutningsbestemmelser. 

 

Parterne har været hørt i sagen. 

 

Idet Energitilsynet beklager den forholdsvis lange sagsbehandlingstid 

meddeles parterne følgende afgørelse. 

   

 

Energitilsynets afgørelse 

 

Det må anses for urimeligt, og i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at 

NRGi Net A/S igennem fastsatte tilslutningsvilkår og investeringsbidrag 

påtvinger sine kunder at aftage ydelser vedrørende stikledninger, der lig-

ger uden for de opgaver, som en netvirksomhed skal foretage efter elfor-

syningsloven. 

 

Betaling for vedligeholdelse af stikledninger, som NRGi Net A/S ejer, og 

anlæg af stikledninger vedrører ikke elforsyningsloven, og kan derfor ikke 

opkræves i medfør af bestemmelserne i lovens kapitel 10. 

25. oktober 2002 

Sag  3/1320-8901-0151 

/ HRJ 

Deres ref.: SS/MA/MP 

 

ENERGITILSYNET 

Nørregade 49 

1165 København K 

  

Tlf. 33 17 70 70 

Fax 33 32 61 44 

CVR-nr.  64 96 46 15 

et@ks.dk 

www.energitilsynet.dk 
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Energitilsynet har i afgørelsen lagt vægt på følgende forhold 

 

TEKNIQ mener i klagen af 11. marts 2002, at det er i strid med Energitil-

synets afgørelse i NVE-sagen, at det af NRGi Nets prisblad fremgår, at 

stikledningen er indeholdt i investeringsbidraget og etableres af NRGi Net 

frem til leveringsgrænsen. 

 

NRGi Net oplyser i redegørelsen af 29. april 2002, at NRGi Net er etable-

ret i forbindelse med en fusion af de kommunale elforsyninger i Århus, 

Ebeltoft og Grenaa samt energiselskabet ARKE. Det er oplyst, at stikled-

ningerne hos Århus Kommunale Værker altid har været etableret, ejet og 

vedligeholdt af elforsyningsselskabet. 

 

Ifølge det oplyste ligger den af Århus Kommunale Værker tidligere an-

vendte praksis i forbindelse med stikledninger til grund for de rammer, 

som NRGi Net i dag administrerer stikledninger efter. 

 

NRGi Net mener, at en frasigelse af ejerskabet til stikledningerne og ved-

ligeholdelsen heraf må forventes at skabe utilfredshed fra kundernes side, 

hvilket NRGi Net ikke er interesseret i. NRGi Net mener endvidere, at 

NRGi Net ikke kan administrere kunderne forskelligt, hvorfor alle net-

kunder i forsyningsområdet serviceres efter samme tilslutningsvilkår. 

 

Det er NRGi Nets opfattelse, at det er netkunderne, som gennem repræ-

sentantskab og bestyrelse har indflydelsen på NRGi Nets ledelse og drift. 

Det er således efter NRGi Nets opfattelse netkunderne selv, som kan afgø-

re, om NRGi Net skal håndtere stikledningen for den enkelte kunde. 

 

Ved skrivelse af 1. august 2002 oplyser NRGi Net om de fire fusionerede 

selskabers praksis for administration af stikledninger, at forsyningspunktet 

hos Århus Kommunale Værker altid har været ved måleren, og at værket 

altid har varetaget stikledningsaktiviteterne. Ifølge det oplyste er der ca. 

22.000 stikledninger i værkets forsyningsområde. 

 

I ARKEs forsyningsområde begyndte man fra 1. januar 2000 at tilbyde 

kunderne at lade ARKE overtage stikledningerne. Det er oplyst, at ca. 

5.000 kunder benyttede sig af muligheden ved at indsende en underskre-

vet erklæring til selskabet. 

 

I Grenå Kommunale Elforsynings område udførte elforsyningen ikke stik-

ledninger, og i Ebeltoft Kommunale Elforsynings område var elforsy-

ningsarbejdet, herunder stikledningsarbejder, udliciteret til en lokal elin-

stallatør. 

 

NRGi Net oplyser, at der ved fusionen af de fire selskaber blev vedtaget, 

1) at ejerskabet til og vedligeholdelsespligten af de ovenfor nævnte 27.000 

stikledninger blev videreført af NRGi Net, 2) at NRGi Net overfor de øv-

rige eksisterende kunder ville tilbyde at overtage stikledningerne, 3) at der 

for de fremtidige tilslutninger ville gælde, at forsyningspunktet i princip-
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pet var være fastlagt ved måleren, og 4) at indtægter og udgifter ved stik-

ledningsarbejdet blev holdt adskilt fra de øvrige netaktiviteter. 

 

NRGi Net mener at den måde, som NRGi Net administrerer stikledninger 

på, er god og rimelig, fordi kundernes betaling ikke afhænger af, hvor 

NRGi Net beslutter at etablere kabelskabe og transformerstationer, men at 

betalingen sker på baggrund af et naturligt og forståeligt forsyningspunkt 

ved måleren ud fra en gennemsnitsbetragtning om omkostningerne i det 

samlede forsyningsnet og stikledning, som accepteret for investeringsbi-

drag. 

 

Ved skrivelse af 1. august 2002 til Energitilsynets register har NRGi Net 

gjort opmærksom på, at bilaget til selskabets anmeldte leveringsbestem-

melser kan tolkes på den måde, at leveringsgrænsen generelt er ændret for 

kunder, hvor grænsen tidligere var ved stikledningens udgangspunkt. 

 

NRGi Net præciserer, at 1) for kunder, som hidtil har hørt under Århus 

Kommunale Værker, og hvor værket altid har haft ejerskabet og ansvaret 

for stikledningen, videreføres leveringsgrænsen ved måleren/første afgre-

ningssted, 2) for kunder, som hidtil har tilkendegivet ønske om at over-

drage stikledningen til NRGi Net, videreføres leveringsgrænsen ved måle-

ren/første afgreningssted, 3) for alle øvrige eksisterende kunder er leve-

ringsgrænsen ved kabelskab eller transformerstation etc., det vil sige 

ekskl. stikledning, og 4) for alle nye kunder er leveringsgrænsen ved må-

leren/første afgreningssted. 

 

 

Energitilsynets bedømmelse 

 

Energitilsynet administrerer elforsyningslovens prisbestemmelser. I elfor-

syningslovens § 77, stk. 1, er bestemt, at hvis Energitilsynet finder, at pri-

ser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmel-

serne i loven, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 

 

Elforsyningslovens § 6, stk. 3, bestemmer, at kollektive elforsyningsvirk-

somheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennem-

sigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. 

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at stikledninger ikke er en del af det 

kollektive elforsyningsnet, men derimod en del af installationen hos for-

brugeren. 

 

Konsekvensen heraf er efter elforsyningsloven, at stikledninger - uanset 

ejerforholdet - ikke er omfattet af bevillingspligten efter lovens § 19, stk. 

1.  

 

Drift og eventuelt ejerskab af stikledninger skal som udgangspunkt udskil-

les i selskaber med begrænset ansvar i medfør af elforsyningslovens § 47, 

stk. 4. Hvis omfanget af den sideordnede aktivitet er under 5 % af selska-
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bets omsætning, vil det dog være tilstrækkeligt med en regnskabsmæssig 

udskillelse, jf. bekendtgørelse nr. 186 af 20. marts 2000 om kollektive el-

forsyningsvirksomheders sideordnede aktiviteter m.v. 

 

Tidligere har Energitilsynet konkret fundet, at det var i strid med elforsy-

ningslovens § 6, stk. 3, at en netvirksomhed gennem fastsatte tilslutnings-

vilkår og investeringsbidrag påtvang sine forbrugere at aftage ydelser ved-

rørende stikledninger, der lå uden for de opgaver, en netvirksomhed skulle 

foretage efter elforsyningsloven.  

 

Den pågældende netvirksomhed havde fremrykket leveringsgrænsen for 

nye tilslutninger, således at grænsen lå ved måleren eller første afgrening i 

installationen, og således at netvirksomheden dermed overtog ejerskabet 

til stikledningen. 

 

Det fremgår af NRGi Nets prisblad for investeringsbidrag, at stiklednin-

gen er indeholdt i investeringsbidraget og etableres af NRGi Net frem til 

leveringsgrænsen. Leveringsgrænsen er i henhold til NRGi Nets tilslut-

ningsbestemmelser for elektricitet det sted, hvortil netselskabet etablerer 

og vedligeholder anlægget. Det fremgår af bilag til leveringsbestemmel-

serne, at leveringsgrænsen er ved måleren eller første afgreningssted. 

 

Dog har NRGi Net præciseret, at dette kun er gældende for tilsluttede 

kunder hos Århus Kommunale Værker på fusionstidspunktet, og for kun-

der, som har meddelt NRGi Net ønske om at overdrage stikledningen til 

selskabet, samt for nye kunder. For alle øvrige kunder er leveringsgrænsen 

ved kabelskab eller transformerstation. 

 

Det tilføjes, at NRGi Nets tilslutningsbestemmelser definerer forsynings-

punktet som det sted, hvor stikledningen er tilsluttet netvirksomhedens 

forsyningsanlæg. Dette forsyningspunkt vil formentligt være sammenfal-

dende med den grænse, som efter Energistyrelsens vurdering adskiller den 

private installation fra det kollektive elforsyningsnet.  

 

I nærværende sag ses der ikke at være forhold, som giver anledning til at 

fravige den ovenfor og ved skrivelse af 5. april 2002 til NRGi Net refere-

rede afgørelse om, at det var i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at 

en netvirksomhed gennem tilslutningsvilkår og investeringsbidrag påtvang 

sine forbrugere at aftage ydelser vedrørende stikledninger.  

 

Samlet set finder Energitilsynet derfor, at det er i strid med elforsynings-

lovens § 6, stk. 3, at NRGi Net igennem fastsatte tilslutningsvilkår og in-

vesteringsbidrag anvender priser, der sammenblander betaling for aktivite-

ter inden for og uden for bevillingen, og påtvinger sine kunder at aftage 

ydelser vedrørende stikledninger, der ligger uden for de opgaver, som en 

netvirksomhed skal foretage efter elforsyningsloven.  
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Klagevejledning 

 

NRGi Net A/S kan indbringe Energitilsynets afgørelse for Energiklage-

nævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være 

indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Kopi af bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet er 

vedlagt afgørelsesskrivelsen til NRGi Net A/S. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Rysgaard Jensen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 3317 7196 

hrj@ks.dk 

 

 

 

 



  

Tekniq Installatørernes Organisation 

Paul Bergsøes Vej 6 

2600 Glostrup 

 

TEKNIQs henvendelse vedrørende NRGis administration af stikled-

ninger 

 

Indledning 

 

Ved mail af 11. marts 2002 til Energitilsynet klagede installatørernes or-

ganisation, TEKNIQ, over, at det af NRGi Net A/S prisblad fremgik, at 

stikledningen var indeholdt i selskabets investeringsbidrag, og at stikled-

ningen skulle etableres af NRGi Net A/S.     

 

Af NRGi Net A/S redegørelse i sagen fremgik, at NRGi er en fusion af de 

kommunale elforsyninger i Århus, Ebeltoft og Grenaa samt energiselska-

bet ARKE. Historisk havde elforsyningerne håndteret stikledninger på 

forskellig måde. Dette nødvendiggjorde ifølge det oplyste, at der i forbin-

delse med fusionen skulle udarbejdes nye tilslutningsbestemmelser. 

 

Parterne har været hørt i sagen. 

 

Idet Energitilsynet beklager den forholdsvis lange sagsbehandlingstid 

meddeles parterne følgende afgørelse. 

   

 

Energitilsynets afgørelse 

 

Det må anses for urimeligt, og i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at 

NRGi Net A/S igennem fastsatte tilslutningsvilkår og investeringsbidrag 

påtvinger sine kunder at aftage ydelser vedrørende stikledninger, der lig-

ger uden for de opgaver, som en netvirksomhed skal foretage efter elfor-

syningsloven. 

 

Betaling for vedligeholdelse af stikledninger, som NRGi Net A/S ejer, og 

anlæg af stikledninger vedrører ikke elforsyningsloven, og kan derfor ikke 

opkræves i medfør af bestemmelserne i lovens kapitel 10. 

25. oktober 2002 

Sag  3/1320-8901-0151 

/ HRJ 

Deres ref.: KHK 

 

ENERGITILSYNET 

Nørregade 49 

1165 København K 

  

Tlf. 33 17 70 70 

Fax 33 32 61 44 

CVR-nr.  64 96 46 15 

et@ks.dk 

www.energitilsynet.dk 
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Energitilsynet har i afgørelsen lagt vægt på følgende forhold 

 

TEKNIQ mener i klagen af 11. marts 2002, at det er i strid med Energitil-

synets afgørelse i NVE-sagen, at det af NRGi Nets prisblad fremgår, at 

stikledningen er indeholdt i investeringsbidraget og etableres af NRGi Net 

frem til leveringsgrænsen. 

 

NRGi Net oplyser i redegørelsen af 29. april 2002, at NRGi Net er etable-

ret i forbindelse med en fusion af de kommunale elforsyninger i Århus, 

Ebeltoft og Grenaa samt energiselskabet ARKE. Det er oplyst, at stikled-

ningerne hos Århus Kommunale Værker altid har været etableret, ejet og 

vedligeholdt af elforsyningsselskabet. 

 

Ifølge det oplyste ligger den af Århus Kommunale Værker tidligere an-

vendte praksis i forbindelse med stikledninger til grund for de rammer, 

som NRGi Net i dag administrerer stikledninger efter. 

 

NRGi Net mener, at en frasigelse af ejerskabet til stikledningerne og ved-

ligeholdelsen heraf må forventes at skabe utilfredshed fra kundernes side, 

hvilket NRGi Net ikke er interesseret i. NRGi Net mener endvidere, at 

NRGi Net ikke kan administrere kunderne forskelligt, hvorfor alle net-

kunder i forsyningsområdet serviceres efter samme tilslutningsvilkår. 

 

Det er NRGi Nets opfattelse, at det er netkunderne, som gennem repræ-

sentantskab og bestyrelse har indflydelsen på NRGi Nets ledelse og drift. 

Det er således efter NRGi Nets opfattelse netkunderne selv, som kan afgø-

re, om NRGi Net skal håndtere stikledningen for den enkelte kunde. 

 

Ved skrivelse af 1. august 2002 oplyser NRGi Net om de fire fusionerede 

selskabers praksis for administration af stikledninger, at forsyningspunktet 

hos Århus Kommunale Værker altid har været ved måleren, og at værket 

altid har varetaget stikledningsaktiviteterne. Ifølge det oplyste er der ca. 

22.000 stikledninger i værkets forsyningsområde. 

 

I ARKEs forsyningsområde begyndte man fra 1. januar 2000 at tilbyde 

kunderne at lade ARKE overtage stikledningerne. Det er oplyst, at ca. 

5.000 kunder benyttede sig af muligheden ved at indsende en underskre-

vet erklæring til selskabet. 

 

I Grenå Kommunale Elforsynings område udførte elforsyningen ikke stik-

ledninger, og i Ebeltoft Kommunale Elforsynings område var elforsy-

ningsarbejdet, herunder stikledningsarbejder, udliciteret til en lokal elin-

stallatør. 

 

NRGi Net oplyser, at der ved fusionen af de fire selskaber blev vedtaget, 

1) at ejerskabet til og vedligeholdelsespligten af de ovenfor nævnte 27.000 

stikledninger blev videreført af NRGi Net, 2) at NRGi Net overfor de øv-

rige eksisterende kunder ville tilbyde at overtage stikledningerne, 3) at der 

for de fremtidige tilslutninger ville gælde, at forsyningspunktet i princip-
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pet var være fastlagt ved måleren, og 4) at indtægter og udgifter ved stik-

ledningsarbejdet blev holdt adskilt fra de øvrige netaktiviteter. 

 

NRGi Net mener at den måde, som NRGi Net administrerer stikledninger 

på, er god og rimelig, fordi kundernes betaling ikke afhænger af, hvor 

NRGi Net beslutter at etablere kabelskabe og transformerstationer, men at 

betalingen sker på baggrund af et naturligt og forståeligt forsyningspunkt 

ved måleren ud fra en gennemsnitsbetragtning om omkostningerne i det 

samlede forsyningsnet og stikledning, som accepteret for investeringsbi-

drag. 

 

Ved skrivelse af 1. august 2002 til Energitilsynets register har NRGi Net 

gjort opmærksom på, at bilaget til selskabets anmeldte leveringsbestem-

melser kan tolkes på den måde, at leveringsgrænsen generelt er ændret for 

kunder, hvor grænsen tidligere var ved stikledningens udgangspunkt. 

 

NRGi Net præciserer, at 1) for kunder, som hidtil har hørt under Århus 

Kommunale Værker, og hvor værket altid har haft ejerskabet og ansvaret 

for stikledningen, videreføres leveringsgrænsen ved måleren/første afgre-

ningssted, 2) for kunder, som hidtil har tilkendegivet ønske om at over-

drage stikledningen til NRGi Net, videreføres leveringsgrænsen ved måle-

ren/første afgreningssted, 3) for alle øvrige eksisterende kunder er leve-

ringsgrænsen ved kabelskab eller transformerstation etc., det vil sige 

ekskl. stikledning, og 4) for alle nye kunder er leveringsgrænsen ved må-

leren/første afgreningssted. 

 

 

Energitilsynets bedømmelse 

 

Energitilsynet administrerer elforsyningslovens prisbestemmelser. I elfor-

syningslovens § 77, stk. 1, er bestemt, at hvis Energitilsynet finder, at pri-

ser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmel-

serne i loven, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 

 

Elforsyningslovens § 6, stk. 3, bestemmer, at kollektive elforsyningsvirk-

somheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennem-

sigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. 

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at stikledninger ikke er en del af det 

kollektive elforsyningsnet, men derimod en del af installationen hos for-

brugeren. 

 

Konsekvensen heraf er efter elforsyningsloven, at stikledninger - uanset 

ejerforholdet - ikke er omfattet af bevillingspligten efter lovens § 19, stk. 

1.  

 

Drift og eventuelt ejerskab af stikledninger skal som udgangspunkt udskil-

les i selskaber med begrænset ansvar i medfør af elforsyningslovens § 47, 

stk. 4. Hvis omfanget af den sideordnede aktivitet er under 5 % af selska-
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bets omsætning, vil det dog være tilstrækkeligt med en regnskabsmæssig 

udskillelse, jf. bekendtgørelse nr. 186 af 20. marts 2000 om kollektive el-

forsyningsvirksomheders sideordnede aktiviteter m.v. 

 

Tidligere har Energitilsynet konkret fundet, at det var i strid med elforsy-

ningslovens § 6, stk. 3, at en netvirksomhed gennem fastsatte tilslutnings-

vilkår og investeringsbidrag påtvang sine forbrugere at aftage ydelser ved-

rørende stikledninger, der lå uden for de opgaver, en netvirksomhed skulle 

foretage efter elforsyningsloven.  

 

Den pågældende netvirksomhed havde fremrykket leveringsgrænsen for 

nye tilslutninger, således at grænsen lå ved måleren eller første afgrening i 

installationen, og således at netvirksomheden dermed overtog ejerskabet 

til stikledningen. 

 

Det fremgår af NRGi Nets prisblad for investeringsbidrag, at stiklednin-

gen er indeholdt i investeringsbidraget og etableres af NRGi Net frem til 

leveringsgrænsen. Leveringsgrænsen er i henhold til NRGi Nets tilslut-

ningsbestemmelser for elektricitet det sted, hvortil netselskabet etablerer 

og vedligeholder anlægget. Det fremgår af bilag til leveringsbestemmel-

serne, at leveringsgrænsen er ved måleren eller første afgreningssted. 

 

Dog har NRGi Net præciseret, at dette kun er gældende for tilsluttede 

kunder hos Århus Kommunale Værker på fusionstidspunktet, og for kun-

der, som har meddelt NRGi Net ønske om at overdrage stikledningen til 

selskabet, samt for nye kunder. For alle øvrige kunder er leveringsgrænsen 

ved kabelskab eller transformerstation. 

 

Det tilføjes, at NRGi Nets tilslutningsbestemmelser definerer forsynings-

punktet som det sted, hvor stikledningen er tilsluttet netvirksomhedens 

forsyningsanlæg. Dette forsyningspunkt vil formentligt være sammenfal-

dende med den grænse, som efter Energistyrelsens vurdering adskiller den 

private installation fra det kollektive elforsyningsnet.  

 

I nærværende sag ses der ikke at være forhold, som giver anledning til at 

fravige den ovenfor og ved skrivelse af 5. april 2002 til NRGi Net refere-

rede afgørelse om, at det var i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at 

en netvirksomhed gennem tilslutningsvilkår og investeringsbidrag påtvang 

sine forbrugere at aftage ydelser vedrørende stikledninger.  

 

Samlet set finder Energitilsynet derfor, at det er i strid med elforsynings-

lovens § 6, stk. 3, at NRGi Net igennem fastsatte tilslutningsvilkår og in-

vesteringsbidrag anvender priser, der sammenblander betaling for aktivite-

ter inden for og uden for bevillingen, og påtvinger sine kunder at aftage 

ydelser vedrørende stikledninger, der ligger uden for de opgaver, som en 

netvirksomhed skal foretage efter elforsyningsloven.  
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Klagevejledning 

 

NRGi Net A/S kan indbringe Energitilsynets afgørelse for Energiklage-

nævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være 

indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Kopi af bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet er 

vedlagt afgørelsesskrivelsen til NRGi Net A/S. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Rysgaard Jensen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 3317 7196 

hrj@ks.dk 

 

 

 

 

 




