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Godkendelse af metode for Nettilslut-
ningsaftale for tilslutning med begrænset 
netadgang og Vilkår og betingelser for til-
slutning med begrænset netadgang 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender, jf. elforsyningslovens § 73 a, Nord Energi Net A/S’ me-
tode for Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og be-
tingelser for tilslutning med begrænset netadgang. 
 
Forsyningstilsynet bemærker dog, at der – som også bemærket i Forsyningstilsynets 
tilkendegivelse af 20. marts 20201 – kan være tilfælde, hvor definitioner i lovgivningen 
kan gå forud for definitioner anført i Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset 
netadgang. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 
 
 

SAGSFREMSTILLING 

Nord Energi Net A/S har den 27. maj 2020 anmeldt metode for Nettilslutningsaftale for 
tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og betingelser for tilslutning med be-
grænset netadgang med henblik på godkendelse.  
 
Det fremgår af anmeldelsen, at metoden for Nettilslutningsaftale for tilslutning med be-
grænset netadgang og Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang 
er uden afvigelser fra Dansk Energis tilsvarende branchevejledning.  
 
Forsyningstilsynet har den 20. marts 2020 taget Dansk Energis anmeldte metode for 
Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og betingelser 

 
1 Der er den 31. marts 2020 foretaget formelle berigtigelser i Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 20. 

marts 2020. 
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for tilslutning med begrænset netadgang til efterretning i medfør af elforsyningslovens 
§ 73 b.  
 
 

RETSGRUNDLAG 

Følgende bestemmelser indgår i Forsyningstilsynets vurdering: 
 
Lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 199 af 6. februar 2020): 
 

 
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 
fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, 
som er godkendt af Forsyningstilsynet.  
Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper 
og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders meto-
deudvikling. Forsyningstilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne me-
toder.  
Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren 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 vejlednin-
ger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirk-
somhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardise-
rede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.  

 
 

Metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om net-
virksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder 
for fastsættelse af tariffer m.v.): 
 
§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 
anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og 
vilkår 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.  

 
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-
delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branche-
vejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden ef-
ter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.  
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Det følger af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at de kollektive elforsyningsvirksomhe-
der kan fastsætte betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet 
efter offentliggjorte metoder, der er godkendt af Forsyningstilsynet.  
 
Videre fremgår det af metodebekendtgørelsens § 4, at netvirksomheder i deres anmel-
delse kan basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevej-
ledninger og lignende.  
 
Idet Nord Energi Net A/S uden afvigelser anvender Dansk Energis tilsvarende bran-
chevejledning, som er taget til efterretning af Forsyningstilsynet i medfør af elforsy-
ningslovens § 73 b, den 20. marts 2020 kan Nord Energi Net A/S’ metode for Nettilslut-
ningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og betingelser for tilslut-
ning med begrænset netadgang godkendes, jf. elforsyningsloven § 73 a, stk. 1.  
 
Forsyningstilsynet bemærker dog, at der – som også bemærket i Forsyningstilsynets 
tilkendegivelse af 20. marts 2020 – kan være tilfælde, hvor definitioner i lovgivningen 
kan gå forud for definitioner anført i Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset 
netadgang. 
 
 

AFSLUTNING 

Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet til enhver tid kan tage Nord Energi Net A/S’ 
godkendte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 
 
Forsyningstilsynets afgørelse om metodegodkendelsen vil blive offentliggjort på Forsy-
ningstilsynets hjemmeside jf. elforsyningsloven § 78 b, stk. 1. 
 
Den godkendte metode skal endvidere offentliggøres af Nord Energi Net A/S på 
selskabets hjemmeside med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i 
metodebekendtgørelsen. 
 
Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne og netselskabets offentliggørelse af de 
godkendte metoder er en forudsætning for anvendelsen af metoderne, jf. elforsynings-
lovens § 73, stk. 2 og metodebekendtgørelsens § 1, stk. 2. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Keith Christian Fobian 
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