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RESUMÉ  
 

Faxe Forsyning har d. 4. juli 2019 henvendt sig til Energistyrelsen, idet Cerius har 
afvist følgende tre tilmeldinger af pumpebrønde fra Faxe Forsyning, der er anmeldt 
gennem El-Comp ApS: 

 
 W19034984 (omfatter 17 mini pumpestationer) 
 W19035005 (omfatter 5 mini pumpestationer) 
 W1903513 (omfatter 9 mini pumpestationer) 

 
Energistyrelsen har i medfør af LBK nr. 433 af 22. april 2014 (Forvaltningsloven) § 7, 
stk. 2, ved mail af 27. august 2019 videresendt henvendelsen til Forsyningstilsynet 
som rette myndighed. 

 
Forsyningstilsynet fører tilsyn med leveringsbetingelser, herunder betingelsernes 
rimelighed i medfør af elforsyningslovens § 6 d. 

 
Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, bringes i orden straks 
eller en inden nærmere angiven frist, jf. elforsyningslovens § 85 d, stk. 1. 

 
Cerius har afvist tilmeldingerne med følgende begrundelser: 

 Pumpebrøndene ligger ikke i offentlig vej, men på hver sin matrikel 
 Cerius har eneret til at drive net i området 

 
Sagens kerne er, hvorvidt tilslutning til distributionsnettet skal ske for hver enkelt 
pumpebrønd, eller om flere pumpebrønde kan samles i én tilslutning. 

 
Forsyningstilsynet finder, at flere pumpebrønde kan samles i én tilslutning, jf. 
elforsyningslovens § 5, nr. 9, og Cerius påbydes at foretage tilslutning af 
pumpebrøndene i henhold til Faxe Forsynings tilmeldinger, således at der sker tre 
tilslutninger til distributionsnettet omfattende hhv. 17, 5 og 9 pumpebrønde, jf. 
elforsyningslovens § 85 d, stk. 1. 

 
 

AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om følgende: 
 at Faxe Forsynings tre tilmeldinger af pumpebrønde (hhv. 17, 5 og 9 

pumpebrønde) udgør tre forbrugssteder i henhold til elforsyningslovens § 5, 
nr. 9, og dermed kan tilsluttes distributionsnettet i tre tilslutningspunkter, 
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 at det således er i strid med elforsyningslovens § 6 d, hvorefter de kollektive 
elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for 
elforbrugerne på rimelige vilkår, at Cerius har afvist Faxe Forsynings tre 
tilmeldinger af pumpebrønde, og 

 at Cerius påbydes at foretage tilslutning af pumpebrøndene i henhold til Faxe 
Forsynings tilmeldinger, således at der sker tre tilslutninger til 
distributionsnettet omfattende hhv. 17, 5 og 9 pumpebrønde, og at 
påbegynde tilslutningsarbejdet senest d. 5. oktober 2020, jf. 
elforsyningslovens § 85 d, stk. 1. 

 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at manglende efterlevelse af 
påbuddet vil kunne medføre sanktioner i form af bøder, jf. elforsyningslovens 
§ 87, stk. 1, nr. 7. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår 
nedenfor. 

 
 

SAGSFREMSTILLING 

 
I forbindelse med kloakeringsprojekt i det åbne land, Kulagervej i Karise og Frenderup 
i Dalby anmeldte Faxe Forsyning (kommunalt forsyningsselskab) d. 24. juni 2019 
gennem El-Comp A/S følgende tre tilmeldinger af pumpebrønde til Cerius 
(forbrugerejet netselskab): 

 W19034984 (Kulagervej 26, Karise omfatter 17 mini pumpestationer) 
 W19035005 (Egedevej 134, Faxe omfatter 5 mini pumpestationer) 
 W1903513 (Egedevej 155, Faxe omfatter 9 mini pumpestationer) 

 
 

Det er for Forsyningstilsynet oplyst, at der er tale om et tryksat system, hvor der 
installeres en minipumpebrønd for hver husstand, hvortil der sættes et 
styreskab/kabelskab i skel. Dette skab forsynes fra et kabel, som kommer fra en måler, 
der tilmeldes til Cerius gennem El-Comp A/S. 

 
Det er videre oplyst, at hver tilmelding omfatter en installation af et mindre antal 
minipumpebrønde, der er forbundet elektrisk og fysisk med henblik på afledning af 
spildevand. 

 
En installation kan illustreres således og suppleres nedenfor med skærmdump af 
luftfoto med tegning af pumpebrøndes og kablers placering. 

 
Princip-tegning 

 



Side 3/12 FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM TILSLUTNING AF PUMPEBRØNDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL-skitse til installation af pumpebrønde fra Faxe Forsyning indsat nedenfor 
(Luftfoto med indtegnede pumpebrønde og kabelføringer med rødt, matrikler med gult) 

 

 

 
Faxe Forsyning har videre oplyst, at pumpebrøndene placeres på forskellige, tæt 
beliggende matrikler. Matriklerne er ikke ejet af Faxe Forsyning. Pumpebrøndes og 
kablers placeringer er vist med røde streger på luftfotoet ovenfor. I forlængelse heraf 
er det for Forsyningstilsynet oplyst, at Faxe Forsyning ejer samtlige pumpebrønde og 
spildevandsledningerne samt kabelføringen mellem pumperne, og at Faxe Forsyning 
sikrer drift og vedligeholdelse af pumpebrøndene. 

 
Cerius anførte d. 4. juli 2019 i mail til Faxe Forsyning/El-Comp A/S, at tilmeldingerne 
ikke kunne behandles ud fra de vedlagte kort. I den forbindelse blev der henvist til, at 
pumpebrøndene ikke ligger i offentlig vej. Cerius oplyste, at såfremt Faxe Forsyning 
lægger pumpebrøndene i offentlig vej, skulle der fremsendes nye kort, eller 
tilmeldingerne skulle annulleres. 

 
I senere korrespondance har Cerius i mail af 20. august 2019 til Faxe Forsyning/El- 
Comp A/S henvist til elforsyningslovens § 5, stk. 9, hvor ”forbrugssted” defineres. 

 
Cerius anfører med afsæt i definitionen, at ”Det betyder som oplyst tidligere, at det ikke 
er tilladt at forsyne flere pumpestationer, placeret på forskellige ejers matrikler, fra 
samme installation. (…) Såfremt pumperne placeres på forskellige matrikler skal der 
tilmeldes en ny installation til hver pumpe. Såfremt pumperne placeres i vej matrikel 
kan der tilmeldes 1 installation som forsyner flere pumper (Sidestilles med vejbelysning 
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placeret i vej matrikel)” og ”Da Marianne ikke har modtaget den efterspurgte 
dokumentation, er sagerne afvist. 

 
Parterne er under sagens behandling fremkommet med deres bemærkninger. 

 
Cerius har fremsendt nedenstående bemærkninger 1-3 til Forsyningstilsynet d. 21. 
oktober 2019: 

 
”Bemærkning 1: 
Cerius har afvist ovenstående sager ud fra den betragtning at det er Cerius A/S der 
har bevilling til at drive net i området. 

 
Her er tale om at Faxe Forsyning ønsker at etablere 1 installation til forsyning af flere 
pumpestationer, der placeres på ikke sammenhængende matrikler med forskellige 
ejere. 

 
Faxe Forsyning ønsker at fremføre kabler fra installationen via vej matrikel til 
pumpestationerne placeret på forskellige ikke sammenhængende matrikler. 

 
Der forsynes på den måde frem og tilbage over diverse matrikel skel. 

 
Derfor er sagerne afvist og vi har bedt installatør om at tilmelde ud fra nedenstående. 
Nedenstående er udsnit af bekendtgørelse og Cerius tilslutningsbestemmelser. 

 
 

Cerius tilslutningsbestemmelser: 
1.2 Definitioner 
Forbrugssted 
Punkt, som typisk er identificeret ved et aftagenummer, hvorfra der aftages elektricitet 
til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere 
matrikelnumre med kun én Kunde. 

 
3.4 Tilslutningsbidrag 
3.4.1 Generelle bestemmelser 
Der betales tilslutningsbidrag for hver Elinstallation, der tilsluttes Distributionsnettet. 
Størrelsen af tilslutningsbidraget afhænger bl.a. af typen af byggeri og Elinstallation. 
Netselskabet offentliggør priserne for Nettilslutning og ændringer heraf, jf. punkt 1.5. 
Det af Kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning af det 
Forbrugssted, der er rekvireret forsyning til. 
Såfremt Kunden ønsker et andet Forbrugssted (en anden ejendom) tilsluttet i Netsel- 
skabets forsyningsområde, skal der betales nyt tilslutningsbidrag. 

 
3.4.11 Gade- og vejbelysningsanlæg 
Tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysning foretages efter Netselskabets 
retningslinjer for etablering, drift og vedligeholdelse af gade- og vejbelysning. 

 
(DE) Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til 
lavspændingsnettet (< 1 kV): 

 
 3.2.14. Forbrugsinstallation 
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o En forbrugsinstallation er en forbrugsenhed eller en samling af 
flere forbrugsenheder under et nettilslutningspunkt i 
lavspændingsnettet. 

 3.2.29. Nettilslutningspunkt (POC) 
o Det punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor en 

forbrugsinstallation er tilsluttet eller kan tilsluttes 

 
LBK nr 840 af 15/08/2019, Bekendtgørelse af lov om elforsyning 

 
§ 5 Stk. 9) Forbrugssted: Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet 
matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre 
med kun én forbruger af elektricitet. 

 

Bemærkning 2: 
Pumpebrøndene i konkrete sag minder om gadelysinstallationer, men kan ikke altid 
sammenlignes og skal vurderes fra sag til sag. 

 
Gadelysinstallationer, som jf. Tilslutningsbestemmelserne 3.4.11 håndteres efter 
Netselskaber retningslinjer. 

 
Cerius retningslinjer anviser Nettilslutningspunktet og installationen til gadelys i samme 
matrikel eller matrikler ejet af samme ejer. 

 
Cerius retningslinjer anviser Gadelysinstallationer med en kunde placeret på ikke 
sammenhængende matrikler med forskellige matrikel-ejere til individuel 
tilslutningspunkter i lavspændingnettet (Distributionsnettet). Hvis gadelysinstallationen 
senere skulle blive overdraget til Matrikel-ejer er gadelysinstallationen tilsluttet 
distributionsnettet og ikke et gadelys-elnet eget af 3-part. 

 
Bemærkning 3: 
Det drejer sig ikke om én forbruger med sammenhængende bygninger fordelt på flere 
matrikelnumre, eksempelvis boligkomplekser eller større industri. Her er der tale om 
små brugsgenstande placeret på flere matrikler med forskellige ejere og derfor vil 
anvisningen være som gadelysinstallation placeret på ikke sammenhængende 
matrikler med forskellige ejere. Se bemærkning 2.” 

 

 
Faxe Forsyning har hertil fremsendt følgende bemærkninger til Forsyningstilsynet d. 
24. oktober 2019: 

 
”Til bemærkning 1 
Faxe Forsyning ejer pumpestationerne, mens matriklerne har forskellige ejere. 
Faxe Forsyning ønsker ikke at føre kabler frem og tilbage. Der lægges ét kabel 
sammenmed eksisterende spildevandsledning. 
Gadelys har også en måler og derfra føres installationen rundt i by og krydser matrikler 

 
Til bemærkning 2 
Det er SEAS-NVE/Cerius, der laver gadebelysning 
Det er kommunerne, der ejer gadelyset, men Seas-.NVE, der etablere servicere og 
vedligeholder anlæg. Dette kan også ske over matrikler.” 
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Forsyningstilsynet oplyste ved henvendelse til Cerius d. 4. november 2019, at det for 
Forsyningstilsynet er oplyst, at pumpebrøndene installeres som vist ovenfor. 
Forsyningstilsynet oplyste samtidig, at det er Forsyningstilsynets umiddelbare 
vurdering, at der er tale om én elinstallation, og det blev påpeget, at Faxe Forsyning 
ejer samtlige pumpebrønde. 
Forsyningstilsynet bad Cerius tilkendegive, om Cerius ville fastholde det tidligere 
anførte. 

 
Cerius fastholdt det tidligere anførte i mail af 25. november 2019. 

 

 
SAGENS PARTER 

 
Sagens parter er Faxe Forsyning A/S, CVR-nr. 31498341 og Cerius A/S, CVR-nr. 
28113285. 
 

HØRING 
 
Udkast til afgørelse blev sendt i partshøring den 26. juni 2020 med frist for 
bemærkninger den 10. juli 2020. Der er ikke modtaget bemærkninger.  

 
 
RETSGRUNDLAG 

 
Følgende bestemmelser indgår i Forsyningstilsynets vurdering: 

 
ELFORSYNINGSLOVEN 

 
Følgende bestemmelser i LBK nr. 119 af 6. februar 2020, Lov om elforsyning, 
regulerer formålet med loven og netvirksomhedernes forpligtelser samt indeholder en 
række definitioner af forskellige udtryk, som anvendes i loven: 

 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstem- 

melse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. 

Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give 

forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig 

energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og 

miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 

§ 5, nr. 5: Distributionsnet: Kollektivt elforsyningsnet, som har til formål at levere elektricitet til en 

ubestemt kreds af forbrugere, samt net, som ejes af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, og som 

har til formål at forbinde en forbruger direkte med transmissionsnettet. 

 
§ 5, nr. 9: Forbrugssted: Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til 

sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikler med kun én forbruger af elektricitet. 

 
§ 5, nr. 12: Kollektivt elforsyningsnet: Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt 

regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og 

elforbrugere. 
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§ 5, nr. 19: Transmissionsnet: Kollektivt elforsyningsnet, som har til formål at transportere 

elektricitet fra produktionssteder til et overordnet center i distributionsnettet eller at forbinde det med 

andre sammenhængende elforsyningsnet. 

 
§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på 

gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 
§ 19. Transmissionsvirksomhed og netvirksomhed kan kun udøves efter bevilling, der kan gives til 

virksomheder, som opfylder kravene i kapitel 7 og 8. Transmissionsvirksomhed varetaget af 

Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om 

Energinet udføres dog uden bevilling. 

Stk. 2. Bevilling, der gives for mindst 20 år, meddeles af klima-, energi- og forsyningsministeren for 

et nærmere afgrænset område. 

 
Det følger af § 20, stk. 1 nr. 2, at netvirksomhederne er underlagt en tilslutningspligt: 

 

§ 20: Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af 

elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 

2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 

3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i 

elforsyningsnettet og 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2. 

 
§ 73 opstiller kriterier for kollektive elforsyningsvirksomheder: 

 

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

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

berkategorier 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. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

 
Det følger af § 85 d, stk. 1, at Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider 
mod loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist: 

 
§ 85 d. Energi-, forsynings- og klimaministeren og Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der 

strider mod loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for 

netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, eller mod regler udstedt i 

medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, bringes i orden 

straks eller inden en nærmere angivet frist. 

 

Det følger af § 87, stk. 1, nr. 7, at manglende efterlevelse af påbuddet vil kunne medføre sanktioner i form af bøder.  
 
§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der  
nr. 7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et 

ulovligt forhold. 

 

 
ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE J.nr. 1011-12-22-9 UJO-EKN AF 7. MAJ 
2013 

 
Energiklagenævnet tager i afgørelsen stilling til en klage over Energinets afslag på, at 
der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg i tilknytning til en 
efterskole. Energinets afslag var begrundet med, at skolens bygninger var beliggende 
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på tre forskellige matrikler og således ikke var foreneligt med reglen i dagældende 
nettoafregningsbekendtgørelse om, at produktionsanlægget skal være beliggende på 
forbrugsstedet. 

 
Klager anførte bl.a., at klagers ejendom skal betragtes som ét forbrugssted, idet 
bygningerne er sammenhængende både brugsmæssigt og geografisk. 

 
Energinet anførte bl.a., at elforsyningslovens § 5, nr. 7, der definerer ”forbrugssted”, 
skal fortolkes således, at bygningerne fysisk skal være sammenhængende. 

 
Energiklagenævnet behandler i afgørelsen fortolkningen af ”forbrugssted”. Definitionen 
fandtes på daværende tidspunkt i elforsyningslovens § 5, nr. 7 og blev defineret 
identisk med den nuværende definition i § 5, nr. 9. 

 
Energiklagenet konstaterer i afgørelsen, at hverken nettoafregningsbekendtgørelse nr. 
804, elforsyningslovens (lov nr. 375 af 2. juni 1999) eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fællesregler for det indre marked 
for elektricitet, som § 5, nr. 7 og den tidligere gældende § 7 bl.a. er indført på baggrund 
af, fastlægger, hvad der nærmere skal forstås ved ”forbrugssted”. 

 
Energiklagenævnet fortolker herefter elforsyningslovens § 5, nr. 7: 

 
”På baggrund af en fortolkning af ordlyden af elforsyningslovens § 5, nr. 7, samt en 
formålsfortolkning af bestemmelsens betydning i forhold til spørgsmålet om 
nettoafregning efter nettoafregningsbekendtgørelsens regler, er det 
Energiklagenævnets opfattelse, at der i udtrykket ”sammenhængende bygninger” 
ligger, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har 
en samlet karakter. Der kan derimod efter Energiklagenævnets opfattelse ikke stilles 
krav om, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende, dvs. 
sammenbyggede. I tilfælde, hvor der kun er én forbruger af elektricitet, men hvor 
elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere matrikelnumre, vil det derfor 
komme an på en konkret vurdering, om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig 
sammenhæng til, at aftagepunktet kan betragtes som ét forbrugssted. 

 
For så vidt angår de bygninger, som klagers solcelleanlæg skal levere strøm til, finder 
Energiklagenævnet efter en konkret vurdering, at de pågældende bygninger har en 
sådan sammenhæng, at der er tale om ét samlet forbrugssted på trods af, at 
bygningerne er beliggende på tre forskellige matrikler. Energiklagenævnet har herved 
lagt vægt på, at bygningerne ligger i tæt forbindelse med hinanden på matrikler, der 
ligger i umiddelbar sammenhæng med hinanden. Bygningerne, der udgør klagers 
centrale bygninger, er således både brugsmæssigt og geografisk tæt 
sammenhængende. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at klager er 
eneejer og –bruger af bygningerne, ligeså vel som klager er den eneste forbruger af 
elektricitet leveret til bygningerne.” 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvis, at tilsynet fører tilsyn med 
leveringsbetingelser, herunder betingelsernes rimelighed i medfør af 
elforsyningslovens § 6 d. 

 
Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, bringes i orden straks 
eller en inden nærmere angiven frist, jf. elforsyningslovens § 85 d, stk. 1. 

 
Denne sag drejer sig om, hvorvidt tilslutning til distributionsnettet skal ske for hver 
enkelt pumpebrønd, eller om flere pumpebrønde kan samles i én tilslutning. 
Forsyningstilsynets vurdering heraf foretages med udgangspunkt i elforsyningslovens 
§ 5, nr. 9, der definerer ”forbrugssted”, og vilkårene for tilslutning vurderes herefter 
med udgangspunkt i elforsyningslovens § 6 d, hvorefter kollektive 
elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på 
gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 
Forsyningstilsynet finder som nærmere begrundet nedenfor, at de omhandlede 
tryksatte pumpebrønde udgør et sammenhængende system. Forsyningstilsynet 
lægger til grund, at Faxe Forsyning er eneaftager af elektricitet, og tilsynet finder, at 
det ikke vil være i strid med Cerius’ eneret til at drive net i området, at der foretages 
samlet tilslutning af flere pumpestationer. Forsyningstilsynet vurderer således, at de 
pågældende pumpestationer i hver tilmelding kan samles i én installation til ét 
”forbrugssted”. På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at det er i strid med 
elforsyningslovens § 6 d, hvorefter de kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille 
deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på rimelige vilkår, at Cerius har afvist Faxe 
Forsynings tre tilmeldinger af pumpebrønde. 

 

 
For så vidt angår betegnelsen ”bygninger” i elforsyningslovens § 5, nr. 9, er det 
Forsyningstilsynets vurdering, at ”bygninger” ikke er begrænset til eksempelvis private 
boliger eller industribygninger. Forsyningstilsynet finder, at ”bygninger” i 
elforsyningslovens § 5, nr. 9, skal forstås som faste konstruktioner, og at dette tillige 
kan omfatte eksempelvis større eller mindre forsyningskonstruktioner, herunder det 
tryksatte spildevandssystem, som de omhandlede, forbundne pumpebrønde udgør. 

 
Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at ”bygninger” i definitionen af forbrugssted 
i elforsyningsloven § 5, nr. 9 kan omfatte pumpebrønde. 

 
Energiklagenævnet har i afgørelsen gengivet ovenfor udtalt, at der i udtrykket 
”sammenhængende bygninger” i elforsyningslovens § 5, nr. 9, ligger, at bygningerne 
skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har en samlet karakter. 
Energiklagenævnet stiller i den forbindelse ikke krav om direkte fysisk sammenhæng. 

 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de omhandlede pumpebrønde har en sådan 
tæt sammenhæng, idet de er forbundet elektrisk og fysisk med henblik på afledning af 
afledt spildevand. Der er tale om ”tryksatte systemer”, således at pumpebrøndene 
indgår i et samlet system, der er fysisk og funktionelt forbundet. Desuden betjener 
pumpebrøndsinstallationen matrikler, der ligger samlet og sammenhængende. 
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På denne baggrund er det Forsyningstilsynets vurdering, at systemerne i hver af de tre 
tilmeldinger udgør én samlet installation, der hver har én samlet karakter og således 
udgør sammenhængende bygninger. Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt 
på, at de omhandlede matrikler er tæt fysisk placeret. 

 
For så vidt angår kravet om ”én forbruger af elektricitet” i elforsyningslovens § 5, nr. 9, 
henviser Energiklagenævnet i dets fortolkning af ”forbrugssted” til tilfælde, hvor der kun 
er én forbruger af elektricitet, men hvor elektriciteten aftages på flere matrikelnumre, 
og lægger vægt på, om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng 
til, at aftagepunktet kan betragtes som ét forbrugssted. 

 
Det er derfor videre Forsyningstilsynets vurdering, at det er afgørende for denne sag, 
at Faxe Forsyning ejer samtlige pumpebrønde og sikrer drift og vedligeholdelse. Faxe 
Forsyning er således eneaftager af elektricitet, uanset at pumpebrøndene placeres på 
forskellige matrikler, da matrikelejerne ikke aftager elektricitet fra installationerne og 
ikke har en forpligtelse over for Faxe Forsyning eller Cerius til at betale for 
pumpebrøndenes elektricitetsforbrug. 

 
På denne baggrund lægger Forsyningstilsynet til grund, at der er tale om én aftager, 
og tilsynet vurderer, at de pågældende pumpestationer i hver tilmelding har en sådan 
og tilstrækkelig sammenhæng, at forsyningskablerne kan samles i én installation til ét 
”forbrugssted”. Henset til, at hver pumpestation omfatter et enkelt mindre 
forbrugsanlæg, bemærker Forsyningstilsynet, at tilslutning i den nævnte form vil være i 
fuld overensstemmelse med princippet om, at man betaler de omkostninger, som man 
giver anledning til, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 1. Herefter vurderer 
Forsyningstilsynet, at det således er i strid med elforsyningslovens § 6 d, hvorefter de 
kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for 
elforbrugerne på rimelige vilkår, at Cerius har afvist Faxe Forsynings tre tilmeldinger af 
pumpebrønde. 

 
For så vidt angår det af Cerius anførte om, at det er Cerius, der har bevilling til at drive 
net i området, er det Forsyningstilsynets vurdering, at et tryksat kloakeringssystem 
med et mindre antal minipumpestationer ikke udgør en del af et elforsyningsnet, da det 
ikke har til formål at transportere elektricitet til eller for en ubestemt kreds af 
elforbrugere eller elleverandører. 

 
Forsyningstilsynet bemærker, at pumpebrøndssystemerne ikke har til formål at 
forbinde husholdningsforbrugere til transmissionsnettet, distributionsnettet eller at 
forbinde det med andre sammenhængende elforsyningsnet, og det vil således ikke 
være i strid med Cerius’ eneret til at drive net i området, at der foretages samlet 
tilslutning af flere pumpestationer. At installationerne strækker sig over flere geografisk 
tæt placerede matrikler ændrer ikke herved, jf. herved også Energiklagenævnets 
afgørelse ovenfor, hvor skolens bygninger var beliggende på tre forskellige matrikler. 
Endelig bemærker Forsyningstilsynet, at Cerius ikke kan anvise en tredjeparts 
tilslutningspunkt til at være i det tryksatte kloakeringssystem. 

 
Forsyningstilsynet har på den baggrund vurderet, at det er uden betydning for 
vurderingen af, om der er tale om et eller flere forbrugssteder i henhold til 
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elforsyningsloven § 5, nr. 9, at Cerius har eneret til at drive net i området, jf. 
elforsyningslovens § 19. 

 
Samlet er det herefter Forsyningstilsynets vurdering, at flere pumpebrønde ikke i sig 
selv udgør flere forbrugssteder, når de indgår i et forbundet system, således som det 
er tilfældet i denne sag. Der skal alene ske en tilslutning til distributionsnettet for hver 
tilmelding, som omfatter flere pumpebrønde, idet systemerne i hver af de tre 
tilmeldinger udgør én samlet installation, der hver har én samlet karakter og således 
fremstår sammenhængende. Forsyningstilsynet har tillige lagt vægt på, at Faxe 
Forsyning er eneaftager af elektricitet. Forsyningstilsynet vurderer således, at de 
pågældende pumpestationer i hver tilmelding kan samles i én installation til ét 
”forbrugssted”, jf. elforsyningslovens § 5, nr. 9. 

 
 

 
På baggrund af ovenstående sagsfremstilling og begrundelse træffer 
Forsyningstilsynet afgørelse om følgende: 

 at Faxe Forsynings tre tilmeldinger af pumpebrønde (hhv. 17, 5 og 9 
pumpebrønde) udgør tre forbrugssteder i henhold til elforsyningslovens § 5, 
nr. 9, og dermed kan tilsluttes distributionsnettet i tre tilslutningspunkter, 

 at det således er i strid med elforsyningslovens § 6 d, hvorefter de kollektive 
elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for 
elforbrugerne på rimelige vilkår, at Cerius har afvist Faxe Forsynings tre 
tilmeldinger af pumpebrønde, og 

 at Cerius påbydes at foretage tilslutning af pumpebrøndene i henhold til Faxe 
Forsynings tilmeldinger, således at der sker tre tilslutninger til 
distributionsnettet omfattende hhv. 17, 5 og 9 pumpebrønde, og at 
påbegynde tilslutningsarbejdet senest d. 5. oktober 2020, jf. 
elforsyningslovens § 85 d, stk. 1. 

 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at manglende efterlevelse af 
påbuddet vil kunne medføre sanktioner i form af bøder, jf. elforsyningslovens 
§ 87, stk. 1, nr. 7. 

 
 
KLAGEVEJLEDNING 

 
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 
Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af Lov om elforsyning. 
Klagen skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt 
virksomheden. 

 
Klagen indgives til 

 
Energiklagenævnet 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2, 
8800 Viborg 
Tlf.: 72405600 
E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet 
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i rette tid. Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) 
og nævnets klagebehandling frem går af Energiklagenævnets hjemmeside 
www.ekn.dk. 

 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Carsten Smidt 
Direktør 


