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Metodegodkendelse af dispensationsmulighed i 

afsnit 2.7.4 i Tillæg til TREFOR El-nets Tilslut-

ningsbestemmelser 2016 
 

RESUMÉ 

TREFOR El-net A/S har i en mail af 4. april 2019 metodeanmeldt et tillæg til selskabets 

tilslutningsbestemmelser.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det nye afsnit 2.7.4 Placering og flytning af Elmålere i 

Tillæg til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016 indeholder en dispensati-

onsmulighed, som er en metode, der skal godkendes af Forsyningstilsynet i medfør af 

elforsyningslovens § 73 a. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender, jf. elforsyningslovens § 73 a, metoden for dispensation i 

afsnit 2.7.4 i Tillæg til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

 

SAGSFREMSTILLING  

I anmeldelsen af 4. april 2019 er det oplyst, at TREFOR EL-nets tilslutningsbestem-

melser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard vedrørende tilslut-

ning til og brug af distributionsnettet, og at de er godkendt af Energitilsynet (nu Forsy-

ningstilsynet) den 19. november 2015.  

 

Årsagen til anmeldelsen af tillægget til tilslutningsbestemmelserne er, at der i TREFOR 

El-nets tilslutningsbestemmelser flere steder henvises til netselskabets egne retnings-

linjer.  

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har tidligere ved afgørelse af 6. december 2016 

godkendt Tillæg til TREFOR El-nets tilslutningsbestemmelser 2016 (Forsyningstilsy-

nets j.nr. 16/07327).  

 

I afgørelsen af 6. december 2016 er følgende afsnit i tillægget til TREFOR El-nets til-

slutningsbestemmelser godkendt: 

 3.1. Nettilslutning og ændringer heraf 
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 3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spæn-

ding (L-AUS) 

 3.4.1 Generelle bestemmelser 

 3.4.10 Antenneanlæg, busstoppesteder mv. 

 3.4.11 Gade- og vejbelysningsanlæg 

 Bilag 1 Udskiftning af stikledningssikringer  

 

I anmeldelsen af 4. april 2019 fremgår følgende afsnit i tillægget til TREFOR El-nets 

tilslutningsbestemmelser (Tillæg til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016): 

 2.7.4 Placering og flytning af Elmålere 

 3.1. Nettilslutning og ændringer heraf 

 3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under spæn-

ding (L-AUS) 

 Bilag 1 Udskiftning af stikledningssikringer 

 

Afsnit 3.1, afsnit 3.1.11 og bilag 1 er tidligere godkendt af Energitilsynet (nu Forsy-

ningstilsynet) den 6. december 2016.  

 

I anmeldelsen af 4. april 2019 er det således kun afsnit 2.7.4 Placering og Flytning af 

Elmålere, der ikke tidligere er godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

Det fremgår af afsnit 2.7.4 Placering og Flytning af Elmålere i TREFOR El-net A/S’s til-

slutningsbestemmelser, at elmåleren skal være lettilgængelig og ikke må placeres i et 

toilet- eller baderum eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i 

overensstemmelse med Netselskabets retningslinjer og Fællesregulativet.  

 

I afsnit 2.7.4 Placering og Flytning af Elmålere i tillægget til TREFOR El-net A/S’s til-

slutningsbestemmelser fremgår følgende:  

 

Ved målertavler placeret i offentligt areal (fx ved veje og fortove) kan det tillades, under 

særlige omstændigheder (fx ved vejtekniske anlæg, antenneforstærkere og gadelys), 

at der kan ses bort fra Fællesregulativets afsnit 16.1 om overkant af klemrække for 

målertilslutning, der skal være 0,5 – 1,5 meter over færdigt terræn.  

 

Dispensationen kan gives i de tilfælde, hvor målerskabet står umiddelbart opad en ek-

sisterende installation og det vurderes, at et målerskab med klemrække for målertilslut-

ning i 500 mm højde over færdigt terræn skæmmer i bybilledet. 

 

Kontakt TREFOR El-net ved tilmelding af installationen for dispensation til højdebe-

stemmelserne.  

 

TREFOR El-net A/S har yderligere oplyst, at baggrunden for afsnit 2.7.4 er kravet om, 

at der skal idriftsættes fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. TREFOR El-net A/S 

har oplyst, at TREFOR El-net A/S gerne vil kunne give dispensationen i de tilfælde, 

hvor målerskabet skal stå ved siden af den eksisterende installation i det offentlige 

areal.  

 

Som eksempel oplyser TREFOR El-net A/S, at det ikke er en pæn udførelse i bybille-

det, hvis der skal opstilles et målerskab, der overholder kravet i Fællesregulativet afsnit 
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16.1, og det kræver et meget højere skab ved siden af installationsskabet. I dette til-

fælde ønsker TREFOR at tillade at benytte et målerskab, der har samme højde som 

det eksisterende skab.  

 

TREFOR El-net A/S har oplyst, at der ikke differentieres mellem gadelys og andre til-

slutningstyper. Dispensationen skal gives i de tilfælde, hvor målerskabet står lige ved 

siden af installationsskabet, kabelskabet e.l., uagtet om det er til gadelys, vejtekniske 

anlæg, antenneforstærkere etc.  

 

RETSGRUNDLAG 

Følgende bestemmelser indgår i Forsyningstilsynets vurdering: 

 

Lov om elforsyning, lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019: 

 

 

§ 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 løbergrupper og 

for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metode-

udvikling. Forsyningstilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne meto-

der.  

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.  

 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejlednin-

ger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirk-

somhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardise-

rede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet.  

 

Metodebekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netselskabers, regio-

nale transmissionsvirksomheder og Energinet.dks metoder for fastsættelse af ta-

riffer mv.: 

 

§ 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 virksom-

hedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.  

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af da-

toen for tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.  
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§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fast-

læggelse 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 mang-

lende betaling eller misligholdelse, 

2) vilkår ved flytning og leverandørskift, 

3) vilkår for tilslutning til nettet, 

4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlæg-

ning af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og 

5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet. 

 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmel-

delse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branche-

vejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden ef-

ter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Det følger af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at de kollektive elforsyningsvirksomhe-

der fastsætter betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet efter 

offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

I forhold til indholdet af netvirksomheders metoder, fremgår det af metodebekendtgø-

relsens § 3, at netvirksomheders metoder bl.a. skal omfatte fastlæggelse af vilkår for 

tilslutning til nettet. 

 

Afsnit 2.7.4 Placering og flytning af Elmålere vedrører muligheden for dispensation fra 

et krav i Fællesregulativet.  

 

Forsyningstilsynet har tidligere haft lejlighed til at vurdere, om Fællesregulativet er en 

metode, som skal godkendes af Forsyningstilsynet.  

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har bl.a. ved afgørelse af 30. september 2011, 

j.nr. 4/0720-0200-0140, præmis 12, 151 og 1521, konkluderet, at Fællesregulativet ikke 

er en metode, som skal godkendes i medfør af metodebekendtgørelsen. 

 
1 Energitilsynets afgørelse af 30. september 2011, j.nr. 4/0720-0200-0140, præmis 12, 151 og 152: 

” 12.   Yderligere traf Energitilsynets formand på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering af-

gørelse om ikke at godkende følgende afvigelser fra Dansk Energis standard, jf. § 1, stk. 2 i metode-

bekendtgørelsen:  

kundernes forpligtelse til at overholde Dansk Energis Fællesregulativ i medfør af almindelige leverings-

betingelser, da regulativet ikke er en metode 

restance, da Dansk Energis vejledning herom just er revideret og nyanmeldt, hvorfor en godkendelse 

bør afvente Tilsynets behandling heraf, jf. § 73 b i elforsyningsloven 

de anmeldte standardbreve for rykkere mv, idet det er Dong Energy Eldistributions ansvar at udfærdige 

disse i overensstemmelse med den anmeldte metode i øvrigt 

…  
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det forhold, at der kan ses bort fra et afsnit i 

Fællesregulativet, ikke er en metode, som skal godkendes af Forsyningstilsynet efter 

Elforsyningslovens § 73 a. Forsyningstilsynet metodegodkender ikke Fællesregulativet 

og Forsyningstilsynet kan derfor ligeledes ikke metodegodkende, at der kan ses bort 

fra et afsnit i Fællesregulativet.  

 

Afsnittet 2.7.4 Placering og flytning af Elmålere vedrører muligheden for dispensation 

fra et krav i Fællesregulativet. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at TREFOR El-net A/S generelt, når selskabet 

giver mulighed for dispensation, skal sørge for at stille deres ydelser til rådighed på 

gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.  

 

Det forhold, at TREFOR El-net A/S giver mulighed for dispensation, omhandler en ad-

gang til nettet og er et vilkår for tilslutning til nettet. Adgang til nettet skal gives på gen-

nemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.  

 

Selve muligheden for dispensation i Tillæg til TREFOR El-nets tilslutningsbestemmel-

ser 2016 er således en metode, der skal godkendes af Forsyningstilsynet, jf. elforsy-

ningsloven § 73 a.  

 

Det fremgår bl.a. af afsnit 2.7.4 Placering og flytning af Elmålere, at dispensationen 

kan gives i de tilfælde, hvor målerskabet står umiddelbart opad en eksisterende instal-

lation og det vurderes, at et målerskab med klemrække for målertilslutning i 500 mm 

højde over færdigt terræn skæmmer i bybilledet. 

 

Den situation, hvor der kan gives dispensation, fremgår tydeligt af tillægget. Det er For-

syningstilsynets vurdering, at det således fremgår objektivt og gennemsigt af Tillæg til 

TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016 afsnit 2.7.4, i hvilket tilfælde det er 

muligt at opnå dispensation.  

 

TREFOR El-net A/S har oplyst, at der ikke differentieres mellem gadelys og andre til-

slutningstyper. Dispensationen skal gives i de tilfælde, hvor målerskabet står lige ved 

siden af installationsskabet, kabelskabet e.l., uagtet om det er til gadelys, vejtekniske 

anlæg, antenneforstærkere etc.  

 

 

151.            Sekretariatet vurderer, at Fællesregulativet ikke er egnet som en del af de almindelige leve-

ringsbetingelser. Sekretariatet vurderer, at der er tale om meget tekniske bestemmelser, som almin-

delige kunder ikke med rimelighed kan forventes at gennemskue. Videre bemærker sekretariatet, at 

regulativet, som anført i formålsbestemmelsen, er udarbejdet med hjemmel i § 4, stk. 4, i bekendtgø-

relse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed. Endvidere henvises til § 22 i bekendtgørelse 

om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed. Heraf fremgår, at elinstallatørens arbejder, der fal-

der under disse regler, skal tilmeldes og færdigmeldes til netvirksomheden, og at netvirksomhedens 

godkendelse af et anlæg eller af tegninger dertil ikke fritager den autoriserede elinstallatør for nogen 

del af ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen.  

152.            Sekretariatet finder det ikke uhensigtsmæssigt, at leveringsbestemmelser ”minder” kunder 

om, at Fællesregulativet findes. Fællesregulativet er imidlertid ikke en metode, som skal godkendes i 

medfør af metodebekendtgørelsen.” 
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Forsyningstilsynet vurderer derfor, at vilkåret er ikkediskriminerende, da der ikke diffe-

rentieres mellem tilslutningstyper.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at metoden for dispensation i afsnit 2.7.4 i Tillæg 

til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016 er gennemsigtig, objektiv, rimelig 

og ikkediskriminerende og at metoden ikke strider mod bestemmelser i elforsyningslo-

ven. 

 

På den baggrund godkender Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a, metoden 

for dispensation i afsnit 2.7.4 i Tillæg til TREFOR El-nets Tilslutningsbestemmelser 

2016.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet til enhver tid kan tage TREFOR El-net A/S’s 

anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 

 

TREFOR El-net A/S skal være opmærksom på følgende: 

 En godkendelse af metoderne er en forudsætning for TREFOR El-net A/S’s 

anvendelse af betingelser og vilkår, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. 

 De godkendte metoder skal offentliggøres af TREFOR El-net A/S med angi-

velse af godkendelsesdatoen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.  

 Forsyningstilsynet offentliggør afgørelsen på tilsynets hjemmeside, jf. elforsy-

ningsloven § 78 b. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Jakobsen  

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5438 

heja@forsyningstilsynet.dk 


