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Afgørelse om godkendelse af anmeldt
metode om nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige
rum
RESUMÉ
Forsyningstilsynet har modtaget RAH Net A/S – cvr.nr. 25809661 (herefter benævnt
netvirksomheden) anmeldelse af metode for fastsættelse af nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige rum, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen.
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for fastsættelsen af tilslutningsbidrag for ladestandere følger metoden i Dansk
Energis standardiserede vejledning om ladestandere, som er taget til efterretning af
Forsyningstilsynet den 5. december 2019 indtil 31. december 2020.

AFGØRELSE
Metodegodkendelsen udløber samtidig med, at den standardiserede vejledning udløber.
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere følger metoden i Dansk Energis
standardiserede vejledning herom af 5. december 2019, og som er taget til efterretning
af Forsyningstilsynet den 5. december 2019.

SAGENS PARTER
Sagens part er netvirksomheden
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RETSGRUNDLAG
Elforsyningslovens § 73, om principperne for prisfastsættelse, jf. lovbekendtgørelse
nr.52/ 2019:
§ 73. 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
afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug
af elnettet.

Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af tariffer m.m.:
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af
de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.
Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder.
Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.

Metodebekendtgørelsens § 1 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 branchevejledning:
§ 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 Forsyningstilsynets godkendelse.
Stk. 2. Forsyningstilsynets 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 Forsyningstilsynets 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
virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra
standarden.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN
Denne sag drejer sig om godkendelse af netvirksomhedens metode for nedsat betaling
ved tilslutning af ladestandere.
Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for fastsættelsen af nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere følger metoden
i Dansk Energis standardiserede vejledning herom af 5. december 2019.
Forsyningstilsynets metodegodkendelser er en forudsætning for netvirksomhedens anvendelse af tilslutningsbidrag for ladestandere, jf. § 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.
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Netvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der
er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende og er i overensstemmelse med
Forsyningstilsynets tilkendegivelse. Såfremt netvirksomheden afviger herfra skal netvirksomheden i sin anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra
standarden.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 4, i metodebekendtgørelsen.
Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som netvirksomhedenmåtte fastsætte, skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse,
jf. § 1, stk. 4, i metodebekendtgørelsen.
Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse.
Forsyningstilsynet bemærker desuden, at vi til en hver tid kan tage netvirksomhedens
anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil.
Netvirksomheden skal være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af netvirksomheden med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3, i metodebekendtgørelsen.
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