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1. RESUMÉ 
Med brev af 18. november 1999 har advokat Jeanette Oppenheim, København, på 

vegne Andelsboligforeningen SMEDESTRÆDE, Valby rettet henvendelse til 

Energitilsynet (Elprisudvalget) vedrørende betaling af investeringsbidrag til Kø-

benhavns Belysningsvæsen for Ejendommen Smedestræde 4-6 m.fl., Valby.  

 

Vedrørende Energitilsynets kompetence samt lovgrundlaget bemærkes følgende:  

§ 103 i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning fastslår, at sager, som er under 

behandling af Elprisudvalget ved lovens ikrafttræden ----- overføres til den myn-

dighed, dvs. Energitilsynet, som efter loven skulle behandle sagen, såfremt sagen 

var indbragt efter lovens ikrafttræden.  

 

I §7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999 om ikrafttræden af lov 

om elforsyning, der ligeledes er trådt i kraft den 30. december 1999, --- fastslås 

uddybende at sager, som er under behandling i Elprisudvalget på tidspunktet for 

bekendtgørelsens ikrafttræden, behandles af Energitilsynet.  

Bekendtgørelsens § 7, stk. 2 fastslår endvidere, at de regler, som var gældende på 

tidspunktet for en sags indlevering, skal lægges til grund ved Energitilsynets be-

handling af sagen.  

 

Det der i de foreliggende sager, jf. sagsfremstillingens pkt. F, skal bedømmes er,  

1. om størrelsen af de af Københavns Belysningsvæsen pr. 1. oktober 1998 

indførte investeringsbidrag er urimelige i henhold til den på daværende 

tidspunkt gældende elforsyningslov, jf. § 10, stk. 4, i lovbekendtgørelse 

nr. 632 af 1. juli 1996,  

2. om der er konkrete forhold hos klagerne, der indebærer, at de ikke skal be-

tale det fulde investeringsbidrag  

3. om der er forhold vedrørende aftaler m.v., der indebærer at klagerne ikke 

skal betale det anmeldte investeringsbidrag overhovedet.  
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2. AFGØRELSE 
Det meddeles advokat Jeanette Oppenheim, København, på vegne Andelsboligfor-

eningen SMEDESTRÆDE, Valby samt Københavns Belysningsvæsen, 

at det ikke findes urimeligt i medfør af elforsyningsloven, jf. § 10, stk. 4, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996, at Københavns Belysningsvæsen 

med virkning fra den 1. oktober 1998 opkræver investeringsbidrag som 

anmeldt, 

at det findes urimeligt i medfør af elforsyningsloven, jf. § 10, stk. 4, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996, at der ikke sker korektion for tidligere 

betalt leveringsomfang, selv om der er etableret ny stikledning, 

at det falder uden for tilsynets kompetence at bedømme, om Københavns 

Belysningsvæsen i forbindelse med byggeriets igangsættelse og forløb 

eventuelt har givet tilsagn om, at det konkrete byggeri skulle være fritaget 

for betaling af investeringsbidrag som anmeldt. 

 
3. SAGSFREMSTILLING 
 
1. KLAGESKRIVELSE AF 18. NOVEMBER 1999 FRA ADVOKAT JEANETTE OPPEN-
HEIM, KØBENHAVN, PÅ VEGNE ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDESTRÆ-DE, 
VALBY  

Som indledningsvis anført har advokat Jeanette Oppenheim, København, på vegne 

Andelsboligforeningen SMEDESTRÆDE, Valby, med brev af 18. november 1999 

med tilhørende bilag rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende betaling af 

investeringsbidrag til Københavns Belysningsvæsen for Ejendommen Smedestræ-

de 4-6 m.fl., Valby.  

 

Af klageskrivelsen med tilhørende bilag fremgår blandt andet følgende:  

1 
På baggrund af et af Københavns kommune godkendt projekt, er der meddelt 

byggetilladelse i foråret/sommeren 1998. 

2 Byggeriet er påbegyndt den 3. august 1998. 

3 

Københavns Belysningsvæsen har fra den 1. oktober 1998 indført betaling af 

investeringsbidrag, der beregnes ud fra størrelsen af stikledningssikringen, 

antal af bolig m.v. 

4 

Ifølge faktura, dateret 25. november 1998, andrager udgifter til investerings-

bidrag i forbindelse med elforsyning til ejendommen 124.312 kr. incl. moms. 

specificeret således: 

 16 boligenheder á 4.800 kr. 76.800 kr. 

 Ørige installationer grundbeløb 25 A 8.900 kr. 

 25 A á 550 kr. 13.450 kr. 

  99.450 kr. 

 Moms 24.862 kr. 

 i alt 124.312 kr. 

5 
Der har på matriklerne tidligere været bebyggelse, tilsluttet elforsyningen, 

herunder blandt andet boliger og garageanlæg. 

6 
Adressen Smedestræde 4-8 har været uden elforsyning gennem længere tid, 

og der etableres derfor ny stikledning. 

7 
KB har i december 1997 telefonisk overfor klageren anslået prisen for etable-

ring af elforsyning til ejendommene til 18.000 kr. ekskl. moms. 

8 Byggestrøm blev etableret den 20 juli 1998. 
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Andelsboligforeningen er af den opfattelse, at foreningen kun er pligtig at betale 

de faktiske etableringsomkostninger i overensstemmelse med hvad "der tidligere 

var sædvane hos KB".  

 

Ifølge andelsboligforeningen er det i foråret 1997 mundtligt aftalt med KB, at ud-

giften til reetablering af stikledning kun skulle andrage omkostninger.  

Anvendelse af de pr. 1. oktober 1998 ikraftsatte regler vedrørende betaling af in-

vesteringsbidrag på byggeri, der er iværksat på et tidligere tidspunkt er - efter for-

eningens opfattelse - at anvende reglerne "med tilbageværende kraft".  
 
B. HØRINGSSVAR AF 15. DECEMBER 1999FRA ADVOKAT FLEMMING HEILBERG, 
ADVOKATFIRMAET HORTEN & PARTNERE, PÅ VEGNE KØBENHAVNS BELYS-
NINGSVÆSEN. 

 

Af høringssvar af 15. december 2000, fra advokat Flemming Heilberg, Advokat-

firmaet Horten & Partnere fremgår blandt andet følgende:  
1 KB blev i oktober 1997 telefonisk orienteret om det forestående byggeri i 

Smedestræde, Valby. 

2 KB har i december 1997 anslået "prisen for etablering af elforsyning til 

ejendommen til kr. 18.000" ekskl. moms. 

3 Områdets autoriserede elinstallatører blev den 28. september 1998 informe-

ret om, at investeringsbidrag ville blive indført. 

4 Anmodning om tilmelding af ejendommene skete den 9. og 12 november 

1998. 

5 Indførelse af investeringsbidrag blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 

24. september 1998. 

6 De tidligere bygninger på adressen Smedegade 4-6 blev nedrevet i hen-

holdsvis 1986 og 1889. 

7 Ordningen indførelse er offentliggjort på Belysningsvæsenets hjemmeside 

den 30. september 1998. 

8 Ordningens indførelse er bekendtgjort i lokalpressen ved annoncer den 6. og 

7. oktober 1998. 

 

Efter KB´s opfattelse har den tidligere tilslutning "ikke haft betydning for belast-

ningen af belysningsvæsenets netværk i forbindelse med etablering af forsyning 

til" ejendommene "idet (nedtagelse af) den tidligere forsyning ikke har medført 

nogen besparelse eller anden fordel for Belysningsvæsenet".  
 
 

  



ENERGITILSYNET |  Side 4/7 

C. ANMELDELSER TIL DET OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE REGISTER 

I det offentligt tilgængelige register er - til ikrafttræden pr. 1. oktober 1998 - den 

30. september 1998 modtaget følgende anmeldelse for "tilslutninger af nye belast-

ninger til elnettet":  

Parcelhuse/fritidshuse 8.900 kr. 

Tæt/lav bebyggelse 7.300 kr. 

Lejligheder 4.800 kr. 

Enfasede installationer 2.900 kr. 

Erhverv Grundkøb 8.900 kr. 

Erhverv (pr. ampere) 550 kr. 

KB har, som indledningsvis anført, ikke tidligere anmeldt investeringsbidrag til 

det offentligt tilgængelige register.  
 
 
D. DANSKE ELVÆRKERS FORENINGS TARIFVEJLEDNING 

1) Den 14. september 1993 behandlede Elprisudvalget en ny vejledning om bereg-

ning af investeringsbidrag udarbejdet af Danske Elværkers Forening.  

Udvalget vedtog at meddele DEF, at udvalget kunne tage vejledningen til efterret-

ning, dog således at DEF blev anmodet om at foretage en beregning af standardin-

vesteringsbidrag for de forskellige boligtyper og fjerne de under udvalgets behand-

ling påpegede uklarheder i teksten.  

 

2) Den 13. december 1993 behandlede Elprisudvalget standardinvesteringsbidrag 

foreslået af DFF.  

 

Udvalget vedtog, at standardinvesteringsbidragene skulle fastsættes således, at de 

på alle niveauer udgjorde samme procentdel, af de gennemsnitlige omkostninger 

ved den pågældende installation.  

 

I henhold til udvalgets vedtagelse ville det være i overensstemmelse med elforsy-

ningsloven, at distributionsselskaberne til udvalgets register anmeldte følgende 

maksimale standardinvesteringsbidrag uden dokumentation af beregningsgrundla-

get:  

Parcelhuse/fritidshuse 8.300 kr. 

Tæt/lav bebyggelse 6.700 kr. 

Lejligheder 4.500 kr. 

Enfasede installationer 2.600 kr. 

Erhverv (pr. ampere) 500 kr. 
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Elprisudvalgets har senest på møde den 13. december 1999 tiltrådt følgende stan-

dardinvesteringbidrag:  

Parcelhuse/fritidshuse 9.300 kr. 

Tæt/lav bebyggelse 7.600 kr. 

Lejligheder 5.100 kr. 

Enfasede installationer 3.000 kr. 

Erhverv (pr. ampere) 600 kr. 

 
E. ANKEKENDELSER 

1. Den 31. januar 1991 behandlede Elprisudvalget en klage over Næstved Kom-

munale Elforsyning. Udvalget vedtog, at det var urimeligt at den kommunale el-

forsyning, ved opkrævning af investeringsbidrag, ikke have korrigeret for, at der 

tidligere var etableret og betalt for elforsyning.  

Udvalget afgørelse, der er dateret 23. januar 1990, blev stadfæstet af Konkurrence 

ankenævnet.  

 

Af kendelsen fremgår, at ejendommen, for hvilken investeringsbidraget var op-

krævet, var opført på en parcel, hvor der tidligere lå en erhvervsejendom. Er-

hvervsvirksomheden var blevet forsynet gennem 2 stikledninger. Den oprindelige 

ejendom var blevet nedrevet, og de gamle stikledninger fjernet - i henholdsvis 

1987 og 1988. Til elforsyning af den nyopførte ejendom var fremført 6 nye stik-

ledninger.  

 

Elforsyningen havde oplyst at udslaggivende for fastsættelse af investeringsbidra-

get var anvendeligheden af de tekniske installationer. Såfremt en stikledning direk-

te kunne genbruges, blev ejeren godskrevet for, hvad der svarede til stikledningens 

sikringsstørrelse. Såfremt de gamle stikledninger blev fjernet ved nedrivning af 

tidligere ejendom, og elværket skulle udbygge lavspændingsnettet for at kunne 

forsyne den nye bebyggelse skete der ikke godskrivning.  

 

2. Den 7. oktober 1992 behandlede Elprisudvalget en klage over Viborg kommu-

nale værker. Udvalget vedtog at det ikke var urimeligt at elforsyningen havde af-

krævet klageren den tilslutningsafgift, der var gældende på tidspunktet for frem-

sendelse af tilslutningsblanket i stedet for tidspunktet for levering af byggestrøm.  

Udvalgets afgørelse, der er dateret 11. marts 1992, blev stadfæstet af Konkurrence 

ankenævnet.  

 

Af kendelsen fremgår at byggeriet blev påbegyndt i efteråret 1990 og endelig til-

melding blev foretaget i februar 1991. Pr. 1. januar 1991 var prisen for tilslutning 

steget fra 300 kr. pr, ampere til 350 kr. pr. ampere  
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F. PARALLELLE SAGER 

Udvalget har modtaget to tilsvarende klager vedrørende det af KB til registeret pr 

1. oktober 1998 anmeldte investeringsbidrag:  

A. Skanska Jensen A/S, Ballerup har den 4. august 1999 indsendt klage over 

den anførte investringsbidrag i forbindelse med tilslutning af ejendommen 

Kalvebod Brygge 39, København.  

B. B. Advokat Frants Dalgaard-Knudsen, advokatfirmaet Plesner & Grøn-

borg, København har på vegne Vendsyssel Danmark A/S den 15. oktober 

ligeledes klaget over den anførte investringsbidrag i forbindelse med til-

slutning af ejendomme beliggende Nordsøvej/Kattegatvej, København.  

 

4. BEGRUNDELSE 
Udgangspunktet for en forsyningsvirksomheds tarifering er virksomhedens egne 

økonomiske forhold og virksomheden vælger - inden for de rammer og retningsli-

nier som Elprisudvalget hidtil har afstukket - selv hvorledes omkostningerne skal 

dækkes af de enkelte tarifelementer, herunder omfanget af et investeringsbidrag, 

samt om virksomheden overhovedet ønsker at få dækket omkostninger gennem 

investeringsbidrag, eller om virksomheden alene vil dække omkostningerne gen-

nem de løbende afgifter.  

 

KB har som et af de meget få elselskaber i Danmark indtil den 1. oktober 1998 

ikke opkrævet investeringsbidrag. Det er ganske sædvanligt, at en forsyningsvirk-

somhed opkræver investeringsbidrag, og Elprisudvalget har tidligere taget en ræk-

ke standardbeløb vedrørende investeringsbidrag til efterretning, senest i efteråret 

1999. Størrelsen af de investeringsbidrag, som KB har anmeldt er i overensstem-

melse med de standardbidrag, som Elprisudvalget tidligere har accepteret, og på 

denne baggrund må størrelsen af investeringsbidraget accepteres af Energitilsynet. 

Når KB på dette tidspunkt indfører investeringsbidrag, må dette dog ses bl.a. i 

lyset af det opbrud i elstrukturen og de ændrede vilkår for handel og transport som 

bl.a. fremgår af den nye elforsyningslov. Køb og salg af elektricitet vil for fremti-

den ske gennem handels- og forsyningspligtselskaber, medens transport af elektri-

citet vil ske i netselskaber. En sammenblanding af omkostningselementer i forbru-

gernes slutafregning af elementer fra de rene energiomkostningerne og netomkost-

ninger, er derfor ikke hensigtsmæssig. Investeringsbidraget knytter sig til nettet.  

 

Med hensyn til tidspunktet for, hvornår de enkelte kunder skal begynde at betale 

investeringsbidrag, må anføres, at en ændret tarifering - hvor radikal den eventuelt 

måtte synes at være for enkelte nytilsluttede forbrugere - gælder fra et givet tids-

punkt, og under alle omstændigheder kan en ændret tariffering ikke kundgøres før 

det kompetente organ - konkret Borgerrepræsentationen - har truffet beslutning. 

Når først meddelelsen om ikrafttræden er lovligt meddelt, må investeringsbidrag 

kunne opkræves fra denne dato. Om der foreligger mundtlige eller skriftlige afta-

ler, der kan ændre dette forhold, er ikke et forhold, der kan bedømmes af Energitil-

synet, men må afhandles ved domstolene.  

 

Spørgsmålet om, i hvilket omfang et tidligere betalt investeringsbidrag skal god-

skrives i forbindelse med udvidelse af leveringsomfanget, har tidligere været be-

handlet af såvel elprisudvalget som Konkurrenceankenævnet, og ankenævnet har 

cementeret udvalgets holdning, hvorefter der ikke kan opkræves dobbeltbetaling: 

Det investeringsbidrag, der tidligere er blevet betalt, skal modregnes. Det spørgs-
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mål, der i denne forbindelse kan rejses er om, hvorledes værdien af det tidligere 

betalte bidrag skal fastsættes. Sekretariatet har tidligere - på forespørgsel - givet 

udtryk for, at det umiddelbart ville findes urimeligt, om det var det tidligere betalte 

kronebeløb, der bliver modregnet. Sekretariatet har peget på, at en rimelig løsning 

kunne være, at det var dagsværdien af det tidligere leveringsomfang, der blev 

modregnet. 

 
 

 


