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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet fører i medfør af elforsyningslovens § 73 b tilsyn med energibran-

chens standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for 

netvirksomhedernes ydelser. Udgangspunktet i elforsyningsloven er, at netvirksomhe-

dernes prisfastsættelse skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

kriterier efter de omkostninger, den enkelte køberkategori giver anledning til. 

 

Dansk Energi har den 1. oktober 2019 anmeldt en præcisering af en tidligere standardi-

seret vejledning om nedsat betaling af tilslutningsbidrag til netvirksomheden ved tilslut-

ning af ladestandere til elbiler i det offentlige rum, der blev taget til efterretning af Ener-

gitilsynet den 29. maj 2018. 

 

Af den standardiserede vejledning, der blev taget til efterretning den 29. maj 2018 af 

Energitilsynet, fremgik det, at ladestandere op til 50 kW skulle kunne tilsluttes i elnettet 

med et reduceret tilslutningsbidrag. Definitionen af, at alene ladestandere op til 50 kW 

skulle kunne tilsluttes i elnettet med et reduceret tilslutningsbidrag, er dog ifølge Dansk 

Energis anmeldte præcisering af den 1. oktober 2019 upræcis. 

 

Med den anmeldte præcisering af den standardiserede vejledning, hvorefter at 50 kW-

ladestandere med et strømtræk fra elnettet til og med 150 ampere kan tilsluttes elnettet 

med et reduceret tilslutningsbidrag, skulle der herefter ikke længere være usikkerhed 

om, hvornår en tilslutning af en ladestander i elnettet vil kunne medføre et reduceret 

tilslutningsbidrag. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte præcisering af den standardiserede vej-

ledning, som Energitilsynet tog til efterretning af Energitilsynet den 29. maj 2018, fortsat 

er forenelig med kravene i elforsyningsloven § 73, om rimelig, objektiv og ikke-diskrimi-

nerende prisfastsættelse. 

 

Med denne tilkendegivelse varsles Dansk Energi samtidig om, at den af Dansk Energi 

præciserede standardiserede vejledning for ordningen fortsat udløber den 31. decem-

ber 2019.  
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TILKENDEGIVELSE 

Forsyningstilsynet tilkendegiver i medfør af elforsyningslovens § 73 b, at den af Dansk 

Energi anmeldte præcisering af den standardiserede branchevejledning af den 29. maj 

2018 vedrørende forlængelse af ordning for nedsat betaling ved tilslutning af ladestan-

dere til elbiler i det offentlige rum tages til efterretning.  

 

Præcisering indebærer, at den standardiserede branchevejledning vedrørende nedsat 

betaling af tilslutningsbidrag til netvirksomheden ved tilslutning af ladestandere til elbiler 

i det offentlige rum gælder ladestandere med et strømtræk til og med 150 ampere, og at 

ordningen fortsat udløber den 31. december 2019.  

 

Forsyningstilsynet er ikke herved afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret 

klage at tage tilslutningsbidraget op til fornyet bedømmelse efter elforsyningslovens be-

stemmelser. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets tilkendegivelse fremgår ne-

denfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Dansk Energi har den 1. oktober 2019 i medfør af elforsyningslovens § 73 b til Forsy-

ningstilsynet anmeldt en præcisering af en standardiseret vejledning, der blev taget til 

efterretning af Energitilsynet den 29. maj 2018. Den standardiserede vejledning vedrører 

nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere til elbiler i det offentlige rum. 

 

Den af Dansk Energi anmeldte præcisering er sket på foranledning af en henvendelse 

fra selskabet Sperto, der er en selvstændig ladeoperatør. 

 

Anmeldelsen af den standardiserede vejledning vedlægges som bilag 1 til denne afgø-

relse, hvortil der henvises. 

 

Dansk Energi fremsendte den 14. oktober 2019 som opfølgning på en telefonsamtale af 

samme dato mellem Forsyningstilsynet og Dansk Energi en præcisering af anmeldelsen 

af den 1. oktober 2019, jf. bilag 1. Forsyningstilsynet havde under henvisning til titlen på 

fremsendelsesmailen af anmeldelsen af den 1. oktober 2019, der havde titlen ”Fwd:  Sag 

nr. 18/08162 FORLÆNGELSE AF ORDNINGEN FOR NEDSAT BETALING VED TIL-

SLUTNING AF LADESTANDERE I DET OFFENTLIGE RUM”, forstået, at Dansk Energi 

med præciseringen af den standardiserede vejledning samtidig ønskede at forlænge 

ordningen. Dette ønskede Dansk Energi dog ikke. Dansk Energis e-mail af den 14. ok-

tober 2019 vedlægges som bilag 2, hvortil der henvises. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har den 5. november 2019 sendt udkast til tilkendegivelse i offentlig 

høring hos Dansk Energi, Dansk Elbil Alliance, Danske Energiforbrugere, Clever, Cle-

anCharge, E.ON, Sperto, Tesla, Foreningen af Slutbrugere (inkl. solcelleejere), Forbru-

gerrådet, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Solcelleforeningen, Dansk Industri, Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen.  
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Høringsfristen til at indgive høringssvar til det fremsendte udkast til tilkendegivelse udløb 

den 19. november 2019. Forsyningstilsynet modtog høringssvar fra: 

 

-  

-  

RETSGRUNDLAG 

Det følger af elforsyningslovens § 73 b, at energibranchens organisationer kan udar-

bejde standardiserede vejledninger om netvirksomhedernes fastsættelse af tariffer og 

betingelser, samt at Forsyningstilsynet fører tilsyn med disse standardiserede vejlednin-

gen. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsæt-

telse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsynings-

tilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 

Netvirksomhedernes prisfastsættelse for ydelser skal efter elforsyningslovens § 73, stk. 

1, ske efter rimelige, objektive og ikkediskrimenerende kriterier for, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal 

ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte 

køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og 

til elforsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er 

kun tilladt i særlige tilfælde.  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om en præcisering af en tidligere standardiseret vejledning om 

nedsat betaling af tilslutningsbidrag til netvirksomheden ved tilslutning af ladestandere 

til elbiler i det offentlige rum, der blev taget til efterretning af Energitilsynet den 29. maj 

2018 (j.nr. 18/08162). 

 

Forsyningstilsynet tilkendegiver i medfør af elforsyningslovens § 73 b, at den af Dansk 

Energi den 1. oktober 2019 anmeldte præcisering af en standardiseret vejledning ved-

rørende forlængelse af ordning for nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere til el-

biler i det offentlige rum, der blev taget til efterretning den 29. maj 2018, tages til efter-

retning af Forsyningstilsynet. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den standardise-

rede vejledning med den anmeldte præcisering fortsat er i overensstemmelse med el-

forsyningslovens § 73, hvor af det følger, at netvirksomhedernes prisfastsættelse skal 

ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier. Ordningen udløber fortsat 

den 31. december 2019. 

 

Vedrørende begrundelsen for den nedsatte betaling ved tilslutning for ladestandere til 

elbiler i det offentlige rum, henvises til Energitilsynets tilkendegivelse af den 29. maj 

2018, der vedlægges som bilag 3. 

 

Dansk Energi har præciseret den standardiserede vejledning, således at 50 kW-lade-

standere med et strømtræk fra elnettet til og med 150 ampere fremover får et reduceret 
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tilslutningsbidrag. I den senest standardiserede vejledning stod, at ladestandere op til 

50 kW ville få et reduceret tilslutningsbidrag. Denne formulering gav dog anledning til 

fortolkningstvivl hos netvirksomhederne og ladeoperatører ville kunne blive opkrævet 

tilslutningsbidrag på et uens grundlag. Dansk Energi har derfor præciseret og tydelig-

gjort den standardiserede vejledning på dette punkt, således at der ikke længere er tvivl 

om, hvornår en ladestander er berettiget til reduceret tilslutningsbidrag. 

 

Energitilsynet tog den 29. maj 2018 den senest standardiserede vejledning til efterret-

ning, dog tidsbegrænset til udgangen af 2019. Henset til den uklarhed og fortolknings-

tvivl, der er konstateret, finder Forsyningstilsynet, at det er rimeligt, at den standardise-

rede vejledning præciseres i overensstemmelse med Dansk Energis anmeldelse af den 

1. oktober 2019, således at det nu fremgår, at 50 kW-ladestandere med et strømtræk 

fra elnettet til og med 150 ampere fremover får et reduceret tilslutningsbidrag til og med 

den 31. december 2019. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at de enkelte netvirksomheder skal anmelde de metoder, 

der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, til 

godkendelse hos Forsyningstilsynet, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 

Netvirksomhederne kan enten fastsætte deres egne individuelle metoder, eller de kan 

basere sig på standardiserede vejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes 

til Forsyningstilsynet til godkendelse af hver enkelt netvirksomhed, jf. § 1, stk. 2, og § 4 

i metodebekendtgørelsen. Hvis netvirksomhedernes metoder afviger fra standardise-

rede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b, skal netvirksomhederne tillige i 

deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, jf. § 4 i metodebekendtgørel-

sen. 

 

Hvis netvirksomhederne vil basere sig på denne standardiserede vejledning, skal net-

virksomhederne anmelde deres metoder i en tidsbegrænset periode svarende til oven-

stående tidsbegrænsning. 

 

BILAG 

Bilag 1: Dansk Energis anmeldelse af den 1. oktober 2019 

Bilag 2: Dansk Energis e-mail af den 14. oktober 2019 

Bilag 3: Energitilsynets tilkendegivelse af den 29. maj 2018 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 


