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Afgørelse om metodegodkendelse af
L-Net A/S opdaterede tilslutningsbestemmelser
RESUMÉ
L-Net A/S – cvr.nr. 10076951 (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 5. maj 2021
opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet
(herefter tilslutningsbestemmelser).
Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a stk. 1.
Opdateringerne vedrører tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7
og 3.5.
Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til de anmeldte opdateringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5. Forsyningstilsynet
tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser.
Den anmeldte opdatering følger uden afvigelser Dansk Energis anmeldte opdateringer
til Dansk Energis Standardiseret 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 3.5 til efterretning.
Den anmeldte metode skal godkendes af Forsyningstilsynet, før netvirksomheden må
tage metoden i anvendelse. Dette fremgår af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085 af
20. september 2010 (metodebekendtgørelsen).

AFGØRELSE
Forsyningstilsynet godkender de anmeldte opdateringer til selskabets bestemmelser
for tilslutning til og brug af distributionsnettet.
Forsyningstilsynets afgørelse er truffet medfør af elforsyningslovens § 6 d og § 73 a,
stk. 1.
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk
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SAGSFREMSTILLING
Selskabet har anmeldt opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og
brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).
Opdateringerne vedrører tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7
og 3.5.
Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til de anmeldte opdateringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5. Forsyningstilsynet
tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser.
Den anmeldte opdatering følger uden afvigelser Dansk Energis anmeldte opdateringer
til Dansk Energis Standardiseret 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 3.5 til efterretning.
De anmeldte opdateringer
Punkt 1.3.5 - Leveringsomfang for eksisterende boligkunder
Selskabet har anmeldt et nyt punkt 1.3.5 til selskabets tilslutningsbestemmelser.
Punktet lyder, ”For boligkunder tilsluttet før 1. januar 2021 er det aftalte leveringsomfang den i afsnit 3.4.1 angivne ampereværdi for den pågældende kundekategori, medmindre der foreligger en skriftlig aftale om, at kunden har tilkøbt et andet leveringsomfang.”
Punkt 3.4.1 – tilslutningsbidrag, generelle bestemmelser
Punktet vedrører generelle bestemmelser om tilslutningsbidrag. Anmeldelsen 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 standardlejlighed til stor lejlighed ved at betale differencen mellem de fastsatte tilslutningsbidrag.
Hvor tilslutningspunkt anvises i en hovedtransformerstation (A-niveau) betales tilslutningsbidrag på baggrund af det ønskede leveringsomfang i MVA.”
Opdateringen af kundekategorierne består i en opdatering af definitionen på kundekategorierne ”Små installationer”, ”Ungdoms- ældre- og plejeboliger i byzone”, ”Standardlejlighed i byzone” samt ”Erhverv C-niveau” og Erhverv B-niveau”. Selskabets anmeldelse introducerer 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.
Anmeldelse af 3. maj 2021 gennemfører 2 opdateringer af punk 3.4.2.
Den første opdatering vedrører, at der ved afsides beliggende anlæg skal betales et
standardtilslutningsbidrag 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 leveringsomfanget, når en kundes leveringsomfang er mindre end 25 A.
Den anmeldte opdateringen til tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.4.7 følger uden afvigelser de opdateringer til Dansk Energis vejledning om bestemmelser for tilslutning til
og brug af distributionsnettet, som Forsyningstilsynet har taget til efterretning den 29.
april 2021.
Dansk Energi har i forbindelse med Forsyningstilsynets tilkendegivelse den 29. april
2021 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.
Punkt 3.5 Etablering af Elanlæg i udstykningsområder
Med den anmeldte opdatering fjernes følgende tekst fra tilslutningsbestemmelsernes
punkt 3.5:
”Netselskabets bestemmelser for etablering af Elanlæg i udstykningsområder følger
bestemmelserne i Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidrag.”

SAGENS PARTER
Forsyningstilsynet vurderer, at selskabet er direkte, individuelt og væsentligt berørt af
Forsyningstilsynets vurdering og afgørelse af selskabets anmeldelse.
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at selskabet er part i sagen.
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RETSGRUNDLAG

Lov om elforsyning
Lovbekendtgørelse nr. 119 af 06/02/2020
En kollektiv elnetvirksomhed skal stille sine ydelser til rådighed på de vilkår som fremgår af elforsyningslovens § 6 d. Et eksempel på en ydelse som en kollektiv elforsyningsvirksomhed leverer, er nettilslutning af produktionsanlæg til distributionsnettet.
§6d
Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

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 elforsyningsloven § 73, § 73 a, stk. 1, jf. § 76, stk. 1, nr. 1, fremgår følgende:
§ 73, stk. 1. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 6971 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.
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.
§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- 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 fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.
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Bekendtgørelse nr. 1085. af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale
transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.
Bekendtgørelsen fastsætter i § 1 nærmere bestemmelser om anmeldelse af de metoder, som netvirksomhederne udarbejder i forbindelse med at fastsættelse priser og betingelser 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 godkendelse.
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN
Denne sag drejer sig om metodegodkendelse af opdateringer til selskabets tilslutningsbestemmelser
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 elforsyningsvirksomheder 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 metodebekendtgørelsen) 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 anmeldte opdateringer
til Dansk Energis Standardiseret 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.
Forsyningstilsynet bemærker, at selskabet har anmeldt ændringer til deres tilslutningsbestemmelsers punkt 3.5, som uden afvigelser følger de ændringer, som Forsyningstilsynet den 29. april 2021 har taget til efterretning i Dansk Energis Standardiseret vejledning punkt 3.4.15.
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte opdateringer følger Dansk Energis
opdateringer til Dansk Energis Standardiseret vejledning, som Forsyningstilsynet har
taget til efterretning. På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at de anmeldte
opdateringer til selskabets tilslutningsbestemmelser er objektiv, rimelig, gennemsigtig
og ikke-diskriminerende.
Forsyningstilsynet kan på denne baggrund godkende de anmeldte opdateringer til tilslutningsbestemmelserne.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Forsyningstilsynet ønsker at gøre opmærksom på bekendtgørelse nr. 823 af 27. juni
2014 (Anmeldelsesbekendtgørelsen), der i § 2, stk. 1, nr. 2 fastsætter, at betingelser
for ydelser – herunder leveringsaftaler – skal anmeldes til Forsyningstilsynet inden 30
dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse dog senest samtidig med, at betingelserne træder i kraft.

KLAGEVEJLEDNING
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89,
stk. 1, i lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets 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 nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.

Med venlig hilsen
Thomas Heldbo Wienberg
Specialkonsulent
Tlf. 41715418
thwi@forsyningstilsynet.dk

