
 

 

 

06-09-2022 

 

J.nr.: 22/01924 

 

BEAA 

 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

  

Telefon 4171 5400 

 

Digital Post til os: 

Send via virk.dk 

Send via borger.dk 

 

 

 

Godkendelse af Elnet Midt A/S opdaterede 
tilslutningsbestemmelser  

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Elnet Midt A/S cvr.nr. 10036461– herefter benævnt Elnet 

Midts - opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributi-

onsnettet anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse den 31. august 2022 (herefter 

tilslutningsbestemmelserne).  

 

Opdateringerne vedrører tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 

og 3.5.  

 

Forsyningstilsynet godkender ved denne afgørelse alene til de anmeldte opdateringer 

til tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet medfør af elforsyningslovens § 6 d og § 73 a, 

stk. 1, og metodebekendtgørelsens § 4.  

 

Forsyningstilsynet tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har d. 31. august 2022 modtaget Elnet Midt, cvr.nr. 10036461 opda-

teringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (her-

efter tilslutningsbestemmelserne).  

 

Opdateringerne vedrører tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 

og 3.5. Den anmeldte opdatering følger uden afvigelser Dansk Energis (nu Green Po-

wer Denmarks) anmeldte opdateringer til Dansk Energis standardiserede vejledning 

om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Forsyningstilsynet har 

den 29. april 2021 taget opdateringerne til den standardiserede vejlednings punkt 

1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5 til efterretning (tilsynet j.nr. 20/08807).  

 

Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til de anmeldte opdateringer til til-

slutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5. Forsyningstilsynet 

tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser. 
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SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet har anset Elnet Midt, cvr.nr. 10036461 som part i sagen i forvalt-

ningsretlig forstand. 

 

RETSGRUNDLAG  

Denne afgørelse er truffet under henvisning til følgende bestemmelser: 

 

Lov om elforsyning (Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning 

med senere ændringer): 

 

§ 6 d 

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

nemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.  

 
§ 73 De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-
kelte kategorier af netbrugere giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på bag-
grund af en geografisk afgrænsning er tilladt over for elproducenter. Prisdifferentiering på bag-
grund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde over for elkunder. 
 
Stk. 2.De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 
elnettet.  
 
Stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger i medfør af denne lov og lov om 
fremme af vedvarende energi påhviler de netbrugere, der modtager virksomhedens ydelser, og 
opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer, medmindre omkostningerne er finansieret på 
anden måde, herunder af statsmidler. 
 
§ 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. 
 
Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et be-
grænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstilsy-
net kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 
 
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 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. 

 
Metodebekendtgørelsens § 1, § 2 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010 om, at tilsynet skal forudgående godkende metoden til fastsættelse af priser, at 

metoder skal overholde visse principper, og at metoden kan følge en branchevejled-

ning: 

 
§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de 

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

under tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 
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Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anven-

delse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

 

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

nets godkendelse. 

 

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

ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig 

på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om metodegodkendelse af opdateringer til selskabets tilslutnings-

bestemmelser 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 6 d og § 73 a, stk. 1. 

 

Selskabet har anmeldt opdateringer til selskabets tilslutningsbestemmelser punkt 

1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5.  

 

Det fremgår af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at de kollektive elforsyningsvirksom-

heder kan fastsætte betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet 

efter offentliggjorte metoder, der er godkendt af Forsyningstilsynet. 

 

Af § 4 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 (herefter metodebekendtgørel-

sen) kan netvirksomheder i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, 

der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende. 

 

Den anmeldte opdatering følger uden afvigelser Dansk Energis (nu Green Power Den-

marks) opdateringer til Dansk Energis Standardiserede vejledning om bestemmelser 

for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Forsyningstilsynet har den 29. april 2021 

taget opdateringerne til den Standardiseret vejlednings punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 

og 3.4.15 til efterretning (tilsynets j.nr. 20/08807.)  

 

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at de anmeldte opdateringer til sel-

skabets tilslutningsbestemmelser er objektiv, rimelig, gennemsigtig og ikke-diskrimine-

rende. 

 

Forsyningstilsynet kan på denne baggrund godkende de anmeldte opdateringer til til-

slutningsbestemmelserne, jf. elforsyningslovens 73 a, jf. § 6 d, og metodebekendtgø-

relsens § 4.  

 

Selskabet skal være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af 

selskabet med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørel-

sen.  
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OFFENTLIGGØRELSE  

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase1, jf. 

elforsyningsloven § 78 b. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

elforsyningsloven. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-

syningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bettina Viola Aabank 

Kontorfuldmægtig 

Tlf. +45 41714325 

beaa@forsyningstilsynet.dk  

 
1 Link til Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase 

 

https://forsyningstilsynet.dk/forsyningstilsynets-afgoerelsesdatabase
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