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AFGØRELSE | BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET
TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION A/S
Sekretariatet har i mail af den 18. juni 2015 modtaget DONG Energy Eldistribution A/S’ (herefter DEE) anmeldelse af betingelser for stikledninger overdraget til
DEE. DEE indsendte den 20. juni 2015 præciseringer til denne anmeldelse. Sekretariatet traf den 8. juli 2015 afgørelse i sagen, hvor de anmeldte metoder blev godkendt.
DEE har den 21. juli 2015 indsendt en ny metodeanmeldelse af betingelser for
stikledninger overdraget til DEE. Baggrunden for denne anmeldelse er, at DEE har
præciseret definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit.
DEE har oplyst, at årsagen til præciseringen af definitionen af stikledningen skyldes dels, at DEE er blevet opmærksomme på, at betegnelsen tæt/lav byggeri ikke
var tilstrækkelig præcis. Betegnelsen tæt/lav bebyggelse indgik i den tidligere
anmeldte definition af stikledningen i forhold til rækkehuse, sammenbyggede huse, klyngehuse og lignende. DEE har derudover oplyst, at der i den tidligere definition af stikledningen manglede en afgrænsning i forhold til lejligheder i etagebyggerier. Derfor fremgår det af den anmeldte definition i forhold til etageejendomme, at stikledningen alene udgøres af forbindelsen frem til første afgreningssted i bygningen og dermed ikke omfatter det interne fordelingsnet i ejendommen.
Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:
Stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet
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 sammenbyggede huse med lodret lejlighedsskel.
I forhold til etageejendomme med vandret lejlighedsskel udgøres stikledningen af
forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet til første afgreningssted
i bygningen, og omfatter dermed ikke interne fordelingsnet i bygningen frem til
lejlighederne.
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AFGØRELSE
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. § 1, stk. 1 og 2 i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistribution A/S´ anmeldte metoder af 21. juli 2015 i
betingelser for stikledninger overdraget til DONG Energy Eldistribution A/S med
den begrundelse, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet.
Sekretariatet bemærker, at tilsynet til enhver tid kan tage DONG Energy Eldistribution A/S´ anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis oplysninger giver
anledning hertil.
DONG Energy Eldistribution A/S skal være opmærksom på følgende:
• En godkendelse af metoderne er en forudsætning for DONG Energy Eldistribution A/S´ anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, jf. §
1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.
• De godkendte metoder skal offentliggøres af DONG Energy Eldistribution
A/S´ med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG
Følgende bestemmelser indgår i vurderingen:
Elforsyningslov nr. 1329 af 25. november 2013:
§ 6. Enhver elforbruger kan frit vælge elleverandør. Ved skift af elleverandør må forbrugeren ikke
opkræves gebyr.
Stk. 2. Enhver har ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet her i landet gennem levering fra en virksomhed med forsyningspligt, jf. § 34.
Stk. 3. Forbrugere, som gør brug af retten til valg af leverandør, jf. stk. 1, kan genindtræde i leveringen fra virksomheden med forsyningspligt inden for rimelige frister og til priser fastsat i overensstemmelse med § 71 a eller § 72.
Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger
de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse
af elnettet og forsyningssikkerhed 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.
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.
Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset
tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte
vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder,
der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.
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§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af den 20. september 2010:
§ 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.
§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse
skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.
Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte
køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne
fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis
de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer.
Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger
der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler.
Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag,
fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme
fordelingsprincip for alle køberkategorier.
Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers
mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling.
§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fastlæggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, herunder gebyrbetaling, skal
godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af:
1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende betaling eller misligholdelse,
2) vilkår ved flytning og leverandørskift,
3) vilkår for tilslutning til nettet,
4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning af lejligheder,
eller ved opdeling af forbrugssteder og
5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet.
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig
på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.

VURDERING
DEE har den 21. juli 2015 anmeldt en præcisering af betingelser for stikledninger
overdraget til DEE med henblik på Energitilsynets godkendelse. Det drejer sig om
en præcisering af definitionen af stikledningen.
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Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere den 8. juli 2015 truffet en afgørelse,
hvor metoderne i DEE’s betingelser for stikledninger overdraget til DEE blev
godkendt, jf. § 1, stk. 1 og stk. 2 i metodebekendtgørelsen. Denne afgørelse handler om en præcisering af definitionen af stikledningen i forhold til de tidligere anmeldte betingelser.
Det fremgår af metodebekendtgørelsens § 1, stk. 4, at virksomhederne skal søge
godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne. Sekretariatet vil derfor vurdere, om den præcisering af definitionen af stikledningen, som DEE har indsendt,
kan godkendes.
Definitionen af stikledningen er efter den indsendte præcisering følgende:
Stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet
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 sammenbyggede huse med lodret lejlighedsskel.
I forhold til etageejendomme med vandret lejlighedsskel udgøres stikledningen af
forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet til første afgreningssted
i bygningen, og omfatter dermed ikke interne fordelingsnet i bygningen frem til
lejlighederne.
Sekretariatet bemærker, at der således ikke som udgangspunkt er forskel på definitionen af stikledningen uanset, om det drejer sig om enkeltstående huse eller bebyggelse som rækkehuse, klyngehuse eller andre former for sammenbyggede huse.
Der er dog i den anmeldte definition sket en præcisering, idet det nu fremgår af
definitionen, at det afgørende er, om der er et lodret lejlighedsskel i disse typer af
ejendomme.
Den indsendte præcisering har derudover betydning i forhold til etageejendomme
med vandret lejlighedsskel. Afgrænsningen af stikledningen i forhold til lejligheder i etagebyggerier er således, at stikledningen alene udgøres af forbindelsen frem
til første afgreningssted i bygningen og dermed ikke omfatter det interne fordelingsnet i ejendommen.
Stikledningen er i DEE’s almindelige leveringsbetingelsers punkt 3.5 defineret på
følgende måde: stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i
Eldistributions elnet til første afgreningssted i kundens installation. De anmeldte
betingelser for stikledninger overdraget til DEE har således præcisereret definitionen af stikledningen i forhold til DEE’s almindelige leveringsbetingelser, idet
DEE i disse betingelser definerer stikledningen i forhold til rækkehuse, klyngehuse og lignende samt i forhold til etageejendomme, hvilket ikke er tilfældet i DEE’s
almindelige leveringsbetingelser.
Sammenfattende finder sekretariatet, at den anmeldte præcisering af definitionen
af stikledningen i betingelsernes punkt 2 ikke medfører ændringer i forhold til de
allerede godkendte metoder i afgørelsen af den 9. juli 2015. Sekretariatet finder
derfor som i afgørelsen af den 9. juli 2015, at definitionen af stikledningen vurderes at være rimelig, objektiv og ikkediskriminerende, jf. elforsyningslovens § 73,
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og sekretariatet finder ikke definitionen af stikledningen diskriminerende i sig
selv. Definitionen af stikledningen i betingelsernes punkt 2 kan derfor godkendes.

Med venlig hilsen

Louise Ryge Norsgård
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