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RESUMÉ 

Dansk Energi har den 28. april 2021 anmeldt opdateringer til Dansk Energis Standardi-
seret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Opda-
teringerne er anmeldt som opdateringer til den standardiserede vejledning som Energi-
tilsynet har taget til efterretning den 27. april 2015.  
 
Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i 
medfør af elforsyningslovens § 73 b. 
 
Den Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributi-
onsnettet er en standardtekst, som brancheorganisationen Dansk Energi har udarbej-
det til brug for de danske elnetvirksomheder. Den standardiserede vejledning indehol-
der standardtekster, som elnetvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved 
nettilslutning af forbrug og produktion til distributionsnettet.  
 
Det er frivilligt for elnetvirksomhederne om de ønsker at benytte den standardiserede 
vejledning fra Dansk Energi.  
 
Elnetvirksomhederne skal have godkendt de vilkår og betingelser som virksomhederne 
benytter. Dette fremgår af elforsyningslovens § 73 a og metodebekendtgørelsens1 § 1, 
stk. 1 og 2. Dette gælder uafhængigt af, om elnetvirksomhederne bygger deres vilkår 
og betingelser på standardiserede vejledninger som Forsyningstilsynet har taget til ef-
terretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 
 

TILKENDEGIVELSE 

Forsyningstilsynet tager den anmeldte opdatering af 28. april 2021 til vejledning om 
bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet til efterretning. 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010. 
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Forsyningstilsynets tilkendegivelse om opdateringerne til vejledningens punkter 1.3.5, 
3.4.1 og 3.4.2 er tidsbegrænsede til og med den 31. december 2022.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse er afsagt i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 
 
De efterfølgende metodegodkendelser til de enkelte netvirksomheder, som måtte blive  
anmeldt i overensstemmelse med Dansk Energis vejledning om bestemmelser for til-
slutning til og brug af distributionsnettet, vil herefter blive meddelt på det vilkår, at god-
kendelsen er tidsbegrænset med udløb den 1. januar 2023, dvs. at godkendelsen uden 
videre ophører ved udgangen af 2022. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets tilkendegivelse fremgår ne-
denfor. 
 

VEJLEDNING 

Forsyningstilsynet kan til enhver tid på eget initiativ eller i tilfælde af klage tage  
anvendelsen og indholdet af en branchevejledning op til vurdering efter elforsyningslo-
vens bestemmelser. 
 
Forsyningstilsynet oplyser endvidere vejledende, at Dansk Energis branchevejlednin-
ger ikke erstatter, at de enkelte netvirksomheder skal anmelde de metoder, der anven-
des til at beregne og fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder  
tilslutningsbidrag, til godkendelse hos Forsyningstilsynet, jf. § 1, stk. 2, i  
metodebekendtgørelsen2. 
 
Netvirksomhederne kan enten anmelde egne, individuelle metoder, eller de kan basere  
sig på Dansk Energis branchevejledninger. I begge tilfælde skal metoderne anmeldes  
til Forsyningstilsynet til godkendelse af hver enkelt netvirksomhed, jf. § 1, stk. 2 og § 4 
i metodebekendtgørelsen.  
 
Hvis netvirksomhedens metoder afviger fra branchevejeledningerne, skal  
virksomhederne tillige i deres anmeldelse specifikt redegøre for disse afvigelser, jf. § 4  
i metodebekendtgørelen.  
 

SAGSFREMSTILLING  

Dansk Energi har den 28. april 2021 anmeldt opdateringer til Dansk Energis Standardi-
seret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Opda-
teringerne er anmeldt som opdateringer til den standardiserede vejledning, som Ener-
gitilsynet har taget til efterretning den 27. april 2015.  
 
De anmeldte opdateringer vedrører opdateringer af vejledningens punkt 1.3.5, 3.4.1, 
3.4.2, 3.4.7 og 3.4.15.  

 
2 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 
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Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til de ovennævnte punkter, der op-
dateres i Dansk Energi Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og 
brug af distributionsnettet som følge af anmeldelse den 28. april 2021. Forsyningstilsy-
net tager således ikke med nærværende tilkendegivelse stilling til den samlede vejled-
ning.  
 
For så vidt angår de punkter i Dansk Energis Standardiseret vejledning om bestem-
melser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, som ikke er berørt af anmeldelsen 
den 28. april 2021, henvises til Energitilsynets tilkendegivelse af 27. april 2015. 
 
De anmeldte opdateringer 
Dansk Energis anmeldelse af 28. april 2021 indeholder følgende opdateringer til de en-
kelte punkter i den Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og 
brug af distributionsnettet.  
 
Punkt 1.3.5 - Leveringsomfang for eksisterende boligkunder 
Dansk Energi har anmeldt et nyt punkt 1.3.5 til vejledningen om bestemmelser for til-
slutning til og brug af distributionsnettet.  
 
Punktet lyder, ”For boligkunder tilsluttet før 1. januar 2021 er det Aftalte leveringsom-
fang den i afsnit 3.4.1 angivne ampereværdi for den pågældende kundekategori, med-
mindre der foreligger en skriftlig aftale om, at kunden har tilkøbt et andet leveringsom-
fang.”   
 
Punkt 3.4.1 – tilslutningsbidrag, generelle bestemmelser 
Punktet vedrører generelle bestemmelser om tilslutningsbidrag. Anmeldelsen af 28. 
april 2021 opdaterer kundekategorierne oplistet i punkt 3.4.1 og tilføjer følgende tekst 
til punkt 3.4.1: 
 
”Ved forøgelse af leveringsomfang betales tilslutningsbidrag for det antal ampere 
(Kr./A), som Elinstallationen ønskes udvidet med. Dog kan der opgraderes fra stan-
dard lejlighed til stor lejlighed ved at betale differencen mellem de fastsatte tilslutnings-
bidrag. 
 
Hvor tilslutningspunkt anvises i en hovedtransformerstation (A-niveau) betales tilslut-
ningsbidrag på baggrund af det ønskede leveringsomfang i MVA.”    
 
Opdateringen af kundekategorierne består i en opdatering af definitionen på kundeka-
tegorierne ”små installationer”, ”ungdoms- ældre- og plejeboliger i byzone, ”Standard-
lejlighed i byzone” samt ”Erhverv C-niveau” og Erhverv B-niveau”. Dansk Energis an-
meldelse af 28. april 2021 introducere to nye kundekategorier, ”Stor lejlighed i byzone”, 
og ”Kolonihavehuse i byzone”. Endvidere er kategorien ”ladestandere i det offentlige 
rum” fjernet og ladestandere er blevet en del af kundekategorien ”Erhverv C-niveau og 
Erhverv B-niveau”. 
 
Opdateringen af kundekategorierne samt modellen for betaling af kr./A ved forøgelse 
af leveringsomfang følger Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag. 
Forsyningstilsynet har taget denne vejledning til efterretning den 9. februar 2021. 
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Punkt 3.4.2 - Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusområder mm. 
På baggrund af anmeldelse af 28. april 2021, gennemføres der 2 opdateringer af punk 
3.4.2 
 
Den første opdatering vedrører, at der ved afsides beliggende anlæg skal betales et 
standard tilslutningsbidrag plus et tillæg for anlægges afsides beliggende placering.   
 
Den anden opdatering vedrører fordelingsnøglen for det tillæg, som skal betales som 
følge af, at anlægget er afsides beliggende. Fordelingsnøglen ændres således, at 
denne udregnes i forhold til anlægges konkrete leveringsomfang (i ampere), og ikke 
som tidligere er ligeligt fordelt efter antallet af anlæg, der er fjernt beliggende.  
 
Opdateringerne følger Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag. 
Forsyningstilsynet har taget denne vejledning til efterretning den 9. februar 2021. 
 
Punkt 3.4.7 - Deling af leveringsomfang 
Der er i punkt 3.4.6 tilføjet et afsnit, hvorefter der ikke kan ske deling af leveringsom-
fanget, når en kundes leveringsomfang er mindre end 25 A.  
 
Dansk Energi har oplyst, at hvis kunden har et leveringsomfang mindre end 25 A, er 
det ikke realistisk at dele leveringsomfanget, da typiske brugsgenstande kan trække op 
til 16 A.  
 
3.4.15 Etablering af Elanlæg i udstykningsområder 
Med den anmeldte opdatering af 28. april 2021 fjernes følgende tekst fra vejledningens 
punkt 3.5: 
 
”Netselskabets bestemmelser for etablering af Elanlæg i udstykningsområder følger 
bestemmelserne i Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag.” 
 
Det samlede anmeldte dokument der viser opdateringerne, er vedlagt som bilag 1 til 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse. 

RETSGRUNDLAG 

 
Lov om elforsyning 

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 06/02/2020 
 

En kollektiv elnetvirksomhed skal stille sine ydelser til rådighed på de vilkår som frem-
går af elforsyningslovens § 6 d. Et eksempel på en ydelse som en kollektiv elforsy-
ningsvirksomhed leverer, er nettilslutning af produktionsanlæg til distributionsnettet. 
 

§ 6 d 

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennem-

sigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 
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Netvirksomhederne skal udarbejde og offentliggøre metoder for priser og betingelser af 
deres ydelser. Metoderne skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, inden 
metoderne må anvendes af netvirksomhederne. Formålet med godkendelse er at sikre, 
at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens regler. Af elforsyningslo-
ven § 73, § 73 a, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, fremgår følgende:  
 

§ 73, stk. 1. 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 af-

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 
 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-
tilsynet.  
 
§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde  
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til trans-
missions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a.  

 
Energibranchens organisationer kan udarbejde skabeloner (såkaldte standardiserede 
vejledning), som de kollektive virksomheder kan tage udgangspunkt i (eller benytte i 
deres helhed), når virksomhederne skal udarbejde metoder for priser og betingelser 
som skal godkendes i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. Forsyningstilsynet 
fører tilsyn med de standardiserede vejledninger. At energibranchens organisationer 
kan udarbejde standardiserede vejledninger har hjemmel i elforsyningslovens § 73 b, 
der lyder: 
 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse 

af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fø-

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

 

Bekendtgørelse nr. 1085. af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale 
transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tarif-

fer m.v. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter i § 1 nærmere bestemmelser om anmeldelse af de meto-
der, som netvirksomhederne udarbejder i forbindelse med at fastsættelse priser og be-
tingelser for adgangen til netvirksomhedernes distributionsnet.  
 
§ 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 virksomhedernes anvendelse 

af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets god-

kendelse. 

 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder æn-

dringer som følge af pålagte myndighedskrav. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om Forsyningstilsynets tilkendegivelse vedrørende den anmeldte 
opdatering til Dansk Energis Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning 
til og brug af distributionsnettet som anmeldt den 28. april 2021. 
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse er meddelt i medfør af elforsyningslovens § 73 b.  
Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i 
medfør af elforsyningslovens § 73 b, og skal ved sit tilsyn sikre, at energibranchens 
standardiserede vejledninger er i overensstemmelse med gældende ret, herunder el-
forsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser. Tilsynet skal i den forbindelse bl.a. vur-
dere om en standardiseret vejledning kan anses som rimelig, objektiv, gennemsigtig 
og ikke-diskriminerende i medfør af elforsyningslovens § 6 d. 
 
Punkt 1.3.5 - Leveringsomfang for eksisterende boligkunder 
Dansk Energi har anmeldt et nyt punkt 1.3.5 til vejledningen om bestemmelser for til-
slutning til og brug af distributionsnettet.  
 
Det nye punkt fastsætter, at boligkunder tilsluttet før 1. januar 2021 har det leverings-
omfang, der fremgår af punkt 3.4.1 i den anmeldte opdatering af 28. april 2021. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at opdateringen af punkt 1.3.5 er egnet til at sikre gen-
nemsigtighed med det antal af ampere, som en boligkunde før 1. januar 2021 er tilslut-
tet med.  
 
Med en ”boligkunde før 1. januar 2021” forstår Forsyningstilsynet kundekategorierne 
”Rækkehus i byzone”, ”Parcel/fritidshus i byzone” samt ”standardlejlighed”.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at der ikke med opdateringen af 28. april 2021 er sket æn-
dringer i antallet af ampere for de nævnte boligkunder.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at opdateringen af vejledningens 
punkt 1.3.5 er i overensstemmelse med gældende ret samt er rimelig, objektiv, ikke-
diskriminerende og gennemsigtig.  
 
Forsyningstilsynet tager herefter det opdaterede punkt 1.3.5 til efterretning. Af de 
grunde som fremgår af Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2020, er Forsy-
ningstilsynets tilkendegivelse om vejledningen om bestemmelser for tilslutning til og 
brug af distributionsnettet tidsbegrænset til og med den 31. december 2022.  
 
Punkt 3.4.1 – tilslutningsbidrag, generelle bestemmelser 
Punkt 3.1.4 opdateres på følgende punkter ved anmeldelse af 28. april 2021: 
 

1) En opdatering af kundekategorierne 
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2) Tilføjelse af tekst, hvorefter forøgelse af leveringsomfang betales som kr./A 
med undtagelse af et forøget leveringsomfang som følge af ændring af kunde-
kategori fra ”standardlejlighed i byzone” til ”stor lejlighed i byzone”. 

 
Ad 1)  
Opdateringen af kundekategorierne består i ændringer af definitionen på kundekatego-
rierne ”små installationer”, ”ungdoms- ældre- og plejeboliger i byzone”, ”Standardlejlig-
hed i byzone”, ”Erhverv C-niveau og Erhverv B-niveau” samt introduktion af kundeka-
tegorien ”Kolonihavehuse i byzone” og ”Stor lejlighed i byzone”. Endvidere er katego-
rien ”ladestandere i det offentlige rum” fjernet og ladestandere er blevet en del af kun-
dekategorien ”Erhverv C-niveau og Erhverv B-niveau”. 
 
De anmeldte ændringer til kundekategorierne følger Dansk Energis vejledning om be-
regning af tilslutningsbidrag, som Forsyningstilsynets har taget til efterretning den 9. 
februar 2021. 
 
Forsyningstilsynet har ved sin tilkendegivelse af 9. februar 2021 vurderet Dansk Ener-
gis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag i medfør af bl.a. elforsyningslovens § 
73, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse har Forsyningstilsynet vurderet hvorvidt op-
dateringen af kundekategorierne er rimelige, objektive og ikke-diskriminerende.   
 
Forsyningstilsynets vurdering af Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tillslut-
ning til og brug af distributionsnettet sker på grundlag af elforsyningslovens § 6 d, der 
ud over ovennævnte krav om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination indeholder 
krav om gennemsigtighed. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at tilstedeværelsen af kundekategorier i bestemmelserne 
om tilslutning til og brug af distributionsnettet, er egnet til at sikre gennemsigtighed 
over for brugerne af bestemmelserne. 
 
Under hensyn til at kravet om gennemsigtighed vurderes som opfyldt, og af de grunde 
der fremgår af Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021, tages ændrin-
gerne af kundekategorierne til efterretning.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021 er tidsbegrænset frem til og med 
31. december 2022.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse om de anmeldte ændringer af kundekategorierne i 
den Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributi-
onsnettet, er således tidsbegrænset frem til og med den 31. december 2022.  
 
Ad 2) 
Ved opdatering af 28. april 2021 er tilføjet tekst til punkt 3.4.1, hvorefter der ved for-
øgelse af leveringsomfang betales tilslutningsbidrag for det antal ampere (Kr./A), som 
Elinstallationen ønskes udvidet med. Dog kan der opgraderes fra standard lejlighed til 
stor lejlighed ved at betale differencen mellem de fastsatte tilslutningsbidrag. 
 
Hvor tilslutningspunkt anvises i en hovedtransformerstation (A-niveau) betales tilslut-
ningsbidrag på baggrund af det ønskede leveringsomfang i MVA.   
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Den anmeldte ændring følger Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbi-
drag, som Forsyningstilsynets har taget til efterretning den 9. februar 2021. 
 
Forsyningstilsynet har ved sin tilkendegivelse af 9. februar 2021 vurderet Dansk Ener-
gis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag i medfør af bl.a. elforsyningslovens § 
73, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse har Forsyningstilsynet vurderet hvorvidt be-
stemmelserne om forøget leveringsomfang er rimelige, objektive og ikke-diskrimine-
rende.   
 
Forsyningstilsynets vurdering af Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tillslut-
ning til og brug af distributionsnettet sker på grundlag af elforsyningslovens § 6 d, der 
ud over ovennævnte krav om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination indeholder 
krav om gennemsigtighed. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte tekst vedrørende forøgelse af leverings-
omfanget, er egnet til at sikre gennemsigtighed for den betaling, der skal finde sted 
som følge af en forøgelse af leveringsomfanget. På denne baggrund vurderer tilsynet, 
at den tilføjede tekst sikre gennemsigtighed for brugerne af bestemmelserne.  
 
Under hensyn til at kravet om gennemsigtighed vurderes som opfyldt, og af de grunde 
der fremgår af Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021, tages ændrin-
gerne af kundekategorierne til efterretning.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021 er tidsbegrænset frem til og med 
31. december 2022.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse om de anmeldte ændringer af kundekategorierne i 
den Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributi-
onsnettet, er således tidsbegrænset frem til og med den 31. december 2022.  
 
Punkt 3.4.2 - Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusområder mm 
På baggrund af den anmeldte opdatering af 28. april 2021 gennemføres der to opdate-
ringer af vejledningens punkt 3.4.2. 
 
Den første ændring vedrører, at der ved afsides beliggende anlæg skal betales et 
standard tilslutningsbidrag plus et tillæg for anlægges afsides beliggende placering.   
 
Den anden ændring vedrører fordelingsnøglen for det tillæg, som skal betales som 
følge af, at anlægget er fjernt beliggende. Fordelingsnøglen ændres således, at denne 
udregnes i forhold til anlægges konkrete leveringsomfang (i ampere), og ikke som tidli-
gere er ligeligt fordelt efter antallet af anlæg, der er fjernt beliggende.  
 
Den første ændring 
Den første ændring, hvorefter afsides beliggende anlæg skal betales et standard til-
slutningsbidrag plus et tillæg for anlægges afsides beliggende placering, følger Dansk 
Energis vejledning ”model for beregning af tilslutningsbidrag”, som Forsyningstilsynet 
har taget til efterretning den 9. februar 2021.  
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Forsyningstilsynet har ved sin tilkendegivelse af 9. februar 2021 vurderet Dansk Ener-
gis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag i medfør af bl.a. elforsyningslovens § 
73, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse har Forsyningstilsynet vurderet hvorvidt be-
stemmelserne om tilslutningsbidrag for afsides beliggende ejendomme er rimelige, ob-
jektive og ikke-diskriminerende.   
 
Forsyningstilsynets vurdering af Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tillslut-
ning til og brug af distributionsnettet sker på grundlag af elforsyningslovens § 6 d, der 
ud over ovennævnte krav om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination indeholder 
krav om gennemsigtighed. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte ændring er egnet til at sikre gennemsig-
tighed for den betaling, der skal finde sted som følge af nettilslutning af afsides belig-
gende ejendomme. På denne baggrund vurderer tilsynet, at den anmeldte ændring 
sikre gennemsigtighed for brugerne af bestemmelserne om afsides beliggende ejen-
domme.  
 
Under hensyn til at kravet om gennemsigtighed vurderes som opfyldt, og af de grunde 
som er anført i Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021, tages den første 
ændring til vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet til 
efterretning.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021 er tidsbegrænset frem til og med 
den 31. december 2022.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse om den anmeldte ændring til punkt 3.4.2 i den 
Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributions-
nettet, er således tidsbegrænset frem til og med 31. december 2022.  
 
Den anden ændring 
Den anden ændring vedrører en ændring af fordelingsnøglen for det tillæg, som skal 
betales som følge af, at anlægget er afsides beliggende. 
 
Fordelingsnøglen ændres fra en betaling pr. antal af anlæg, til en betaling der følger 
leveringsomfanget for det enkelte anlæg.  
 
Den anden ændring følger Dansk Energis vejledning ”model for beregning af tilslut-
ningsbidrag”, som Forsyningstilsynet har taget til efterretning den 9. februar 2021.  
 
Forsyningstilsynet har ved sin tilkendegivelse af 9. februar 2021 vurderet Dansk Ener-
gis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag i medfør af bl.a. elforsyningslovens § 
73, stk. 1. I medfør af denne bestemmelse har Forsyningstilsynet vurderet hvorvidt be-
stemmelserne om tilslutningsbidrag for afsides beliggende ejendomme er rimelige, ob-
jektive og ikke-diskriminerende.   
 
Forsyningstilsynets vurdering af Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tillslut-
ning til og brug af distributionsnettet sker på grundlag af elforsyningslovens § 6 d, der 
ud over ovennævnte krav om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination indeholder 
krav om gennemsigtighed. 
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Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte ændring er egnet til at sikre gennemsig-
tighed for den betaling, der skal finde sted som følge af nettilslutning af afsides belig-
gende ejendomme. På denne baggrund vurderer tilsynet, at den anmeldte ændring 
sikre gennemsigtighed for brugerne af bestemmelserne om afsides beliggende ejen-
domme.  
 
Under hensyn til at kravet om gennemsigtighed vurderes som opfyldt, og af de grunde 
som er anført i Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021, tages den første 
ændring til vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet til 
efterretning.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse af 9. februar 2021 er tidsbegrænset frem til og med 
den 31. december 2022.  
 
Forsyningstilsynets tilkendegivelse om den anmeldte ændring til punkt 3.4.2 i den 
Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributions-
nettet, er således tidsbegrænset frem til og med 31. december 2022.  
 
Punkt 3.4.7 - Deling af leveringsomfang 
Der er i punkt 3.4.6 tilføjet et afsnit, hvorefter der ikke kan ske deling af leveringsom-
fanget, når en kundes leveringsomfang er mindre end 25 A.  
 
Dansk Energi har oplyst, at hvis kunden har et leveringsomfang mindre end 25 A, er 
det ikke realistisk at dele leveringsomfanget, da typiske brugsgenstande kan trække op 
til 16 A.  
 
Forsyningstilsynet har ikke grundlag for en anden vurdering, end den som Dansk 
Energi har foretaget.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte tilføjelse er elteknisk begrundet. Forsy-
ningstilsynet vurderer, at tilføjelsen er i overensstemmelse med gældende ret, og at til-
føjelsen, der er elteknisk begrundet, er rimelig, gennemsigtig, objektiv og ikke-diskrimi-
nerende.  
 
Forsyningstilsynet tager på denne baggrund ændringen til vejledningen om bestem-
melser tilslutning til og brug af distributionsnettet til efterretning. 
 
Punkt 3.4.15 - Etablering af Elanlæg i udstykningsområder 
Med opdatering af 28. april 2021 fjernes følgende tekst fra vejledningens punkt 3.5: 
 
”Netselskabets bestemmelser for etablering af Elanlæg i udstykningsområder følger 
bestemmelserne i Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag.” 
 
Dansk Energis seneste vejledning om beregning af tilslutningsbidrag er af dato 29. ok-
tober 2020. Forsyningstilsynet bemærker, at denne vejledning ikke indeholder bestem-
melser for etablering af Elanlæg i udstykningsområder.  
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Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at opdateringen af 28. april 2021, der 
fjernelser en henvisning til vejledning om beregning af tilslutningsbidrag, er egnet til at 
sikre gennemsigtighed samt er rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende. 
 
Forsyningstilsynet tager herefter opdateringen af punkt 3.4.15 i vejledning om bestem-
melser for tilslutning til og brug af distributionsnettet til efterretning.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Specialkonsulent 
Tlf. 41715418 
thwi@forsyningstilsynet.dk 


