
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Vilkårsbeskrivelse - Supplerende betalingsvilkår for producentbetaling for A-høj+-kunder 

tilsluttet som A-høj-kunder under VE-nettilslutningsbekendtgørelsens § 4  

 

 

En producent, som ønsker nettilslutning, svarer i udgangspunktet et tilslutningsbidrag efter 

netselskabets gældende takster herfor. Tilslutningsbidraget for produktionsanlæg fastsættes i 

udgangspunktet på baggrund af producentens tilslutningspunkt, herunder om 

tilslutningspunktet er beliggende i et produktionsdomineret net (rød geozone), blandet net (gul 

geozone) eller forbrugsdomineret net (grøn geozone). 

 

Nærværende vilkår supplerer den godkendte metode for producentbetaling taget til 

efterretning af Forsyningstilsynet den 14. juni 2022. Nærværende vilkår modificerer 

udgangspunktet for fastsættelsen af prisen for et tilslutningsbidrag for anlæg nettilsluttet under 

bestemte omstændigheder, når tilslutningspunktet er anvist i et blandet net (gul geozone) eller 

i et forbrugsdomineret net (grøn geozone). 

 

Under særlige omstændigheder vil en producent skulle betale et tilslutningsbidrag, som 

fastsættes med udgangspunkt i et produktionsdomineret net, uanset at tilslutningspunktet er 

anvist i et blandet net eller i et forbrugsdomineret net. Producenten skal så betale et 

tilslutningsbidrag svarende til taksten i et produktionsdomineret net (rød geozone). 

 

Det supplerende vilkår finder anvendelse for producenter, hvor det, jf. nettilslutningsbekendt-

gørelsens § 3, samlet set er billigst at anvise producenten som Ahøj+- eller Ahøj+maske-kunde, 

men hvor netselskabet skal fremføre net som følge af VE-nettilslutningsbekendtgørelsens § 4 

hhv. § 26 i kraftværksbekendtgørelsen, hvorefter producenten så tilsluttes som en Ahøj-kunde. 

Vilkåret har til formål at sikre en omkostningsægte, rimelig og ikkediskriminerende fordeling af 

omkostninger ved nettilslutning til den kundekategori, som giver anledning til omkostningerne.  

 

Det supplerende vilkår vil ikke finde anvendelse i de tilfælde, hvor netselskabet fremfører net af 

andre årsager med det formål at forsyne en flerhed af kunder.  
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1. Anvendelsesområde 
Det er netselskabet, som anviser tilslutningspunktet, herunder finder frem til den 

nettilslutningsløsning, der giver de samlet set laveste omkostninger. Dette ændrer det 

supplerende vilkår ikke på.  

 

Det tilkommer således netselskabet at fastsætte karakteren af det net, som i medfør af 

nettilslutningsbekendtgørelsens § 4 hhv. kraftværksbekendtgørelsen § 26, skal fremføres. 

 

Dette betyder, at netselskabet kan fremføre net, som i sin funktion og formål kan forsyne en 

flerhed af kunder. I et sådant tilfælde vil det supplerende vilkår ikke finde anvendelse.  

 

Anvendelsen af det supplerende vilkår er betinget af en række kumulative betingelser, som 

beskrives i det følgende. 

 

Det supplerende vilkår finder anvendelse ved nettilslutning af produktionsanlæg, der efter VE-

nettilslutningsbekendtgørelsens1 § 3 eller kraftværksbekendtgørelsens2 § 25 skulle anvises som 

Ahøj+- eller Ahøj+maske-kunder, men hvor § 4, i VE-bekendtgørelsen, hhv. § 26, i 

kraftværksbekendtgørelsen, medfører, at netselskabet er forpligtet til at fremføre elnet til 

producenten frem til et punkt, som ikke er længere fra producentens produktionsanlæg end 

nærmeste 50-60 kV-station.   

 

Anvendelsen af det supplerende vilkår er betinget af, at det anviste tilslutningspunkt for 

producentens produktionsanlæg fremført fra et Ahøj+- eller Ahøj+maske-tilslutningspunkt, 

befinder sig i et forbrugsdomineret net (grøn zone) eller et blandet net (gul zone) på tidspunktet 

for netselskabets fremsendelse af nettilslutningsaftalen.  

 

For VE-produktionsanlæg vil det supplerende vilkår ikke finde anvendelse, hvis der opnås 

dispensation i medfør af § 4, stk. 3, i VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, til, at producenten selv 

fremfører net til det samlet set billigste tilslutningspunkt. Hvis der ikke kan opnås dispensation, 

vil det supplerende vilkår finde anvendelse, og netselskabet skal fremføre net i 

overensstemmelse med § 4, stk. 1, i VE-nettilslutningsbekendtgørelsen. Årsagen til den 

manglende dispensation er uden betydning for anvendelsen af det supplerende vilkår.  

 

Anvendelsen af det supplerende vilkår forudsætter, at det efter netselskabets vurdering kun er 

økonomisk forsvarligt at fremføre et net, som har til formål og funktion at nettilslutte den 

enkelte og konkrete kunde. I det net, der fremføres, er der således ikke grundlag for at 

nettilslutte andre kunder. Dette kan begrundes med den anlagte kapacitet i det fremførte net 

eller andre forhold. Det er netselskabets vurdering, hvilket net som kan fremføres, og anlægsejer 

kan ikke stille krav hertil.  

 

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, vil det supplerende vilkår finde anvendelse, og 

producenten vil skulle betale et tilslutningsbidrag i overensstemmelse med et 

produktionsdomineret net (rød zone) som en Ahøj-kunde.  

 

 
1 BEK nr. 936 af 18/06/2022 
2 BEK nr. 2654 af 28/12/2021 
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2. Takster 
I medfør af det supplerende vilkår skal producenten betale et tilslutningsbidrag som en Ahøj -

kunde i et produktionsdomineret net (rød geozone) efter netselskabets priser på tidspunktet for 

indgåelsen af nettilslutningsaftalen.   

 

Taksten for nettilslutningsbidraget pristalsreguleres i overensstemmelse med gældende regler 

og godkendte vilkår herfor. 

 

Producenten svarer indfødningstarif, abonnement mv. ift. tilslutningspunkt, dvs. som Ahøj-

kunde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser. 

 

Ved en udvidelse af producentens indfødningsomfang skal netselskabet vurdere, hvorvidt 

betingelserne listet ovenfor i pkt. 1 ”anvendelsesområde” er opfyldt på tidspunktet for 

behandlingen af producentens udvidelse.  

 

Hvis de kumulative betingelser i pkt. 1 ”anvendelsesområde” er opfyldt, vil producenten skulle 

betale den takst, som er gældende for et produktionsdomineret net (rød geozone) for en Ahøj-

kunde.  

 

Hvis de kumulative betingelser i pkt. 1 ”anvendelsesområde” ikke er opfyldt, vil producenten 

skulle betale den takst, som er gældende efter netselskabets til enhver tid gælde pris for 

nettilslutning af produktion.  

 

Der kan ikke ske tilbagebetaling af tilslutningsbidraget eller dele heraf, når de kumulative 

betingelser i pkt. 1 ”anvendelsesområde” har været opfyldt på aftaletidspunktet, men på et 

senere tidspunkt ikke længere er opfyldt.  

 

3. Anvisning af tilslutningspunkt 
Det er netselskabet som anviser tilslutningspunktet for producenten.  

 

Netselskabet behandler naturligt sammenhængende produktionsanlæg som ét samlet 

produktionsanlæg. Dette har bl.a. til formål at imødegå spekulation ved proforma opsplitning af 

produktionsanlæg, som reelt er sammenhørende. 

 

Netselskabets afgørelse om anvisning af tilslutningspunkt for producentens produktionsanlæg 

kan påklages efter de almindelige bestemmelser herom. 

 

4. Dispensationsordningen i medfør af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen 
Hvis producenten ønsker det, vil netselskabet i udgangspunktet samarbejde med producenten 

om at søge om dispensation hos Energistyrelsen i medfør af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen 

§ 4, stk. 3. 

 

Opnås dispensation i medfør af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, fremfører producenten selv 

stikledning frem til det anviste tilslutningspunkt som Ahøj+- eller Ahøj+maske-kunde i medfør af 

§ 3 i VE-nettilslutningsbekendtgørelsen. Producenten vil herefter være en Ahøj+- eller 
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Ahøj+maskepris-kunde og skal svare et tilslutningsbidrag i overensstemmelse med den 

gældende pris (og geozone) på tidspunktet for indgåelsen af nettilslutningsaftalen.  

 

Opnår producenten dispensation, vil producenten herefter være en Ahøj+- eller 

Ahøj+maskepris-kunde og svare indfødningstarif, abonnement mv. ift. hertil og i 

overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser. 

 

5. Ikrafttrædelse 
Det supplerende vilkår skal indgå i et netselskabs betalingsdesign fra det tidspunkt, hvor 

netselskabet modtager en godkendelse fra Forsyningstilsynet, dog tidligst fra 1. januar 2023. 

 

Det supplerende vilkår gælder for alle produktionsanlæg, der nettilsluttes efter vilkårets 

godkendelse hos Forsyningstilsynet, dog tidligst fra 1. januar 2023. 

 

For nettilslutningsaftaler, der er indgået før den 1. januar 2023, og hvor nettilslutning sker efter 

Forsyningstilsynets godkendelse, dog tidligst 1. januar 2023, finder det supplerende vilkår 

endvidere anvendelse3. 

 

Betaling af tilslutningsbidraget forfalder på nettilslutningstidspunktet. 

 

Nettilslutningstidspunktet er defineret som i VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 7, hvorefter nettilslutning 

sker på det tidspunkt, hvor et produktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive 

elforsyningsnet.  

 

6. Overgang og varsling 
Kunder, der har indgået nettilslutningsaftale før 1. januar 2023, vil modtage et tillæg til den 

indgåede aftale, som vil orientere om tilslutningsbidragets størrelse. I den forbindelse skal 

producentens sikkerhedsstillelse reguleres for at dække det nye tilslutningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 
3 Nettilslutningaftaler indgået før 1. jan 2023, hvor nettilslutning sker efter 31. december 2022, modtager et 
tillæg til aftalen, som orienterer og fastsætter størrelsen på tilslutningsbidraget. 


