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1. Aftaleforholdet
1.1 Aftaleparterne

Disse betingelser gælder i forholdet mellem Radius Elnet A/S og 

kunder, som aftager elektricitet på et forbrugssted, hvor stikledningen 

er overdraget til Radius Elnet A/S1  i perioden fra 1. januar 2001 til 31. 

december 2010. 

Det har ikke været muligt at overdrage sin stikledning til Radius Elnet A/S 

siden 31. december 2010 og vil heller ikke være muligt efter ikrafttrædel-

sen af disse betingelser.

Radius Elnet A/S (cvr-nr. 29 91 54 58) er et netselskab, der varetager 

distribution og måling af el. Radius Elnet A/S benævnes i disse betingel-

ser Radius. Kunder, som er omfattet af aftaleforholdet, benævnes i disse 

betingelser Kunden eller Kunder.

1.2 Aftalegrundlaget

Kundens og Radius’ rettigheder og forpligtelser fremgår generelt af 

Radius’ bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet 

(herefter Tilslutningsbestemmelserne).  Dette gælder også i forhold til 

kundens stikledning, hvor det følger af Tilslutningsbetingelsernes punkt 

3.2, at stikledningen som udgangspunkt etableres og vedligeholdes af 

kunden. 

Disse betingelser (herefter Stikledningsbetingelserne) regulerer Kundens 

og Radius’ rettigheder og forpligtelser vedrørende stikledningen, såfremt 

stikledningen på Kundens forbrugssted er overdraget til Radius. Stikled-

ningsbetingelserne udgør således et tillæg til Tilslutningsbestemmelserne 

og indebærer en fravigelse af bestemmelserne  i Tilslutningsbestemmel-

serne for så vidt angår forhold vedrørende stikledningen.

1.3 Aftaleforholdets start

Disse betingelser gælder for Kunder, som er omfattet af punkt 1.1. 

Nye kunder, som ved tilflytning indtræder i et aftaleforhold med Radius 

vedrørende aftag af elektricitet på et forbrugssted, hvor stikledningen er 

overdraget til Radius, indtræder automatisk i aftaleforholdet vedrørende 

stikledningen, når det almindelige aftaleforhold mellem den nye kunde og 

Radius etableres, jf. Tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.3. 

2. Stikledningen 
Stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i Radius’ 

distributionsnet til første afgreningssted i Kundens installation uanset, 

hvor på strækningen måleren er placeret. Dette gælder i disse betingelser 

tillige i forhold til rækkehuse, klyngehuse og lignende former for sammen-

byggede huse med lodret lejlighedsskel. I forhold til etageejendomme 

med vandret lejlighedsskel udgøres stikledningen af forbindelsen fra  

tilslutningspunktet i Radius’ distributionsnet til første afgreningssted  

i bygningen, og omfatter dermed ikke interne fordelingsnet i bygningen 

frem til lejlighederne. 

3. Ejerskab og aftaleparternes rettigheder og forpligtelser
3.1 Ejerskab 

Stikledninger, der er omfattet af disse betingelser, ejes af Radius og 

indgår i Radius’ distributionsnet. Stikledningen er således en del af det 

kollektive elforsyningsnet, der er forudsætningen for, at Kunden kan 

aftage elektricitet. 

3.2 Leveringsomfang

Radius stiller stikledningen til rådighed for transport af el inden for et 

aftalt leveringsomfang målt i ampere. Såfremt Kunden ønsker ændringer  

i leveringsomfanget, og dette indebærer behov for etablering af ny  

stikledning eller ændringer af den eksisterende stikledning, udføres  

arbejderne af Radius og betales af Kunden. Kunden vil derudover skulle 

betale tilslutningsbidrag ved udvidelse af det aftalte leveringsomfang,  

jf. Tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.4.7.

3.3 Vedligeholdelse og skader

Radius vedligeholder stikledningen i samme omfang som det øvrige 

distributionsnet. Radius reparerer herunder skader på kablet. Såfremt 

skaden er forvoldt af Kunden, dennes husstand eller andre under  

udførelse af arbejde for Kunden, påhviler det Kunden at erstatte Radius’ 

omkostninger til udbedring. I det omfang skaden er opstået på den del af 

stikledningen, der befinder sig på Kundens ejendom, er Kunden erstat-

ningsansvarlig, medmindre Kunden kan sandsynliggøre, at skaden ikke er 

forvoldt af Kunden, dennes husstand eller andre, som Kunden har givet 

adgang til ejendommen. 

3.4 Ulovlige forhold

Radius udbedrer konstaterede ulovlige forhold vedrørende stikledningen  

i samme omfang som på det øvrige distributionsnet. Såfremt det ulovlige 

forhold er forvoldt af Kunden, dennes husstand eller andre under  

udførelse af arbejde for Kunden, påhviler det Kunden at erstatte Radius’ 

omkostninger til udbedring. I det omfang det ulovlige forhold er opstået 

på den del af stikledningen, der befinder sig på Kundens ejendom, er 

Kunden erstatningsansvarlig, medmindre Kunden kan sandsynliggøre, at 

forholdet ikke er forvoldt af Kunden, dennes husstand eller andre, som 

Kunden har givet adgang til ejendommen. 

3.5 Retablering af stikledningen

Radius foretager retablering af stikledningen, såfremt dette findes  

nødvendigt af Radius. 
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1  Herunder til tidligere eksisterende selskaber, der via sammenlægning er indgået i Radius Elnet A/S. Dette gælder bl.a. NESA Net A/S. Radius Elnet A/S hed frem til 1. april 2016 DONG Energy Eldistribution A/S.
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3.6 Flytning af stikledningen

Når tekniske forhold kræver det, har Radius ret til at flytte Stikledningen, 

jf. Tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.1.3 og 3.1.8. Hvis Stikledningen 

skal flyttes enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos 

Kunden, skal Kunden betale Radius’ udgifter til flytningen. Hvis flytning af 

Stikledningen skyldes forhold hos Radius, betaler Radius de udgifter, som 

flytningen måtte påføre Kunden. Indirekte tab, herunder driftstab, avan-

cetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke. 

3.7 Påvisning og afbrydelse

Kunden har ret til uden særskilt vederlag at få foretaget påvisning af stik-

ledningens placering på Kundens ejendom, hvis dette er nødvendigt som 

følge af jordarbejde eller lignende på ejendommen. Ligeledes har Kunden 

ret til uden særskilt vederlag at få foretaget afbrydelse af stikledningen, 

når det er nødvendigt. 

3.8 Tilslutning af andre kunder fra stikledningen

Radius er berettiget til at tilslutte og forsyne andre kunder fra stiklednin-

gen. Kunden er forpligtet til at tillade dette, jf. Tilslutningsbestemmelser-

nes punkt 3.1.7.

3.9 Adgang til stikledningen

Kunden er forpligtet til at give Radius adgang til Stikledningen, jf. Tilslut-

ningsbestemmelsernes punkt 2.4.

4. Udtræden og ophør
Kunder, som aftager elektricitet på et forbrugssted, hvor stikledningen er 

overdraget til Radius og er omfattet af disse betingelser, kan vælge at 

udtræde af ordningen. Kunder, som ønsker dette, skal rette anmodning til 

Radius herom. 

Udtræden af ordningen indebærer, at stikledningen overdrages til ejeren 

af den ejendom, som stikledningen forsyner. Såfremt en Kunde, der 

ønsker at udtræde af ordningen, er lejer af ejendommen, som stiklednin-

gen forsyner, kan udtræden af ordningen derfor kun ske, såfremt Kunden 

har indhentet skriftligt samtykke fra ejendommens ejer, som vil få over-

draget stikledningen i konsekvens af Kundens udtræden. Radius kan i 

forbindelse med anmodning om udtræden kræve forelagt dokumentation 

for adkomstforholdene til den omhandlede ejendom.  

Såfremt en stikledning både forsyner en Kunde, der ønsker at udtræde af 

ordningen, samt en eller flere andre Kunder, og at stikledningen således 

er delt mellem flere Kunder, er det kun en forholdsmæssig andel af  

stikledningen, som en udtrædende Kunde vil få overdraget.   

Udtræden kan ske med en måneds varsel til den første i en måned. 

Udtræden sker på skriftligt grundlag ved udfyldelse af den opsigelses-

blanket, der kan findes på Radius’ hjemmeside, radiuselnet.dk. 

Udtræden sker automatisk, såfremt det almindelige aftaleforhold mellem 

Kunden og Radius ophører, uden at der samtidig indtræder en ny kunde i 

aftaleforholdet. Dette gælder bl.a. i tilfælde af nedlæggelse af forbrugsstedet.

Radius kan opkræve et gebyr for dækning af administrationsomkost- 

ninger i forbindelse med udtræden. 

 Såfremt der efter  den 1. januar 2016 er blevet etableret en ny stikled-

ning på det forbrugssted, hvor den udtrædende Kunde aftager elektrici-

tet, skal Kunden desuden ved udtræden betale den nedskrevne værdi af 

den omhandlede stikledning, som Kunden ønsker at få overdraget. Beta-

lingen sker til Radius. Såfremt stikledningen forsyner flere Kunder, og den 

udtrædende Kunde jf. ovenfor derfor alene kan få overdraget en forholds-

mæssig andel af stikledningen, skal den udtrædende Kunde tilsvarende 

betale den forholdsmæssige andel af den nedskrevne værdi af den 

omhandlede stikledning.

5. Betaling 
Betalingen for Radius’ ydelser efter disse Stikledningsbetingelser udgør  

et tillæg til det almindelige abonnement for netydelsen. Betalingen sker 

på samme måde som betalingen for Radius’ øvrige ydelser vedrørende 

transport af elektricitet gennem distributionsnettet. Det betyder, at  

betalingen sker til Kundens elleverandør, idet aftalen mellem Kunden og 

elleverandøren om køb af elektricitet omfatter transport af elektriciteten 

gennem Radius’ distributionsnet, jf. Tilslutningsbestemmelsernes 1.1.1.  

Betalingen fastsættes med henblik på dækning af Radius’ omkostninger til 

drift og vedligeholdelse, afskrivninger, forrentning og administration. Beta-

lingen fastsættes kollektivt og ensartet i forhold til den samlede gruppe af 

Kunder, der er omfattet af disse Stikledningsbetingelser. Abonnementet er 

således uafhængigt af den enkelte stiklednings alder, længde og placering 

mv. Størrelsen af abonnementet justeres årligt den 1. januar på grundlag 

af udviklingen i omkostningerne i det foregående år.

Størrelsen på abonnementet fremgår på Radius’ hjemmeside og kan  

oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Radius. 

6. Ansvar
Parternes ansvar reguleres efter indholdet af bestemmelserne i Tilslut-

ningsbestemmelsernes punkt 1.6.

7. Opsigelse, ejerskifte og fraflytning
Kunden kan jf. punkt 4 vælge at udtræde af ordningen. Derudover  

ophører aftaleforholdet vedrørende stikledningen, når Kunden opsiger 

det almindelige aftaleforhold med Radius, jf. punkt 4. Såfremt den 

omhandlede stikledning er blevet retableret efter 1. januar 2016 skal 

Kunden betale den nedskrevne værdi af den omhandlede stikledning til 

Radius, forinden udtræden kan ske. 

I forbindelse med fraflytning påhviler det Kunden at informere den nye 

kunde om aftaleforholdet vedrørende ejendommens stikledning, og her-

under om indholdet af Stikledningsbetingelserne. 

Såfremt en Kunde, der er lejer af ejendommen, som stikledningen  

forsyner, ved fraflytning opsiger det almindelige aftaleforhold med Radius, 

uden at der samtidig etableres et aftaleforhold med en ny kunde, så ind-

træder ejeren af ejendommen i aftaleforholdet vedrørende stikledningen. 

I så fald skal den fraflyttende kunde informere ejeren af ejendommen 

herom. 

Den nye kunde vil blive omfattet af aftaleforholdet vedrørende stiklednin-

gen, når det almindelige aftaleforhold mellem den pågældende kunde og 
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Radius etableres, jf. punkt 1.3. Den nye kunde kan dog vælge at udtræde 

af ordningen vedrørende stikledningen, jf. punkt 4. Såfremt den omhand-

lede stikledning er blevet retableret efter den 1. januar 2016, vil dette 

dog kræve, at den nye kunde foretager betaling af den nedskrevne værdi 

af den omhandlede stikledning til Radius, forinden udtræden kan ske. 

8. Kundeklager og myndigheder 
Hvis Kunden ikke er tilfreds med Radius’ afgørelser eller behandling i 

øvrigt, kan Kunden henvende sig til Radius, jf. Tilslutningsbestemmelser-

nes punkt 1.10.1.. 

Klager over disse Stikledningsbetingelser rettes til:

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf.: 41 71 54 00 

www.energitilsynet.dk

mail: post@energitilsynet.dk

Energitilsynet fører tilsyn med, at Radius’ betingelser og priser mv. er  

i overensstemmelse med Elforsyningsloven. 

Private forbrugere kan endvidere klage til:

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 41 71 50 00

www.energianke.dk

mail: post@energianke.dk, 

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og 

energiselskaber.

Alternativt kan en sag indbringes for domstolene.

9. Ikrafttræden og ændringer 
Stikledningsbetingelserne træder i kraft den 1. april 2016, og erstatter 

den tidligere version af ”Betingelser for stikledninger overdraget til DONG 

Energy Eldistribution A/S”, der trådte i kraft den 1. januar 2016

Radius har ret til at ændre Stikledningsbetingelserne. Ændringer skal 

anmeldes til og godkendes af Energitilsynet i henhold til lovgivningen. 

Ændringer offentliggøres og varsles i henhold til lovgivningen. 
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