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Anmeldelse af nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netad-
gang samt vejledning om vilkår og betingelser for tilslutning med be-
grænset netadgang 

I medfør af § 73 b i lov om elforsyning anmelder Dansk Energi hermed følgende: 

 

1. Vejledning ”Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang” version 

juni 2018 med henblik på, at vejledningen tages til efterretning af Energitilsynet. 

 

2. En standardiseret nettilslutningsaftale mellem netvirksomhed og anlægsejer, der re-

gulerer de særlige forhold, der gælder for anlæg, der tilsluttes nettet med begrænset 

netadgang med henblik på, at nettilslutningsaftalen tages til efterretning af Energitil-

synet. 

 

Vi gør opmærksom på følgende: 

 

1. Vejledningen ”Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang” version 

juni 2018 erstatter den tidligere vejledning ”Nettilslutning af elkedler” version maj 

2014.  

 

2. Nettilslutningsaftalen ” Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang” 

version juni 2018 erstatter den tidligere nettilslutningsaftale ”aftale om nettilslutning 

og netbenyttelse for Elkedel med begrænset netadgang” version september 2017. 

 

3. Der er blot tale om en udvidelse af den hidtidige ordning. Alle vilkår, betingelser og 

begrænsninger, der gør sig gældende for eksisterende elkedler/varmepumper i ord-

ningen (nettilslutning af elkedler – version maj 2014) er uændrede. Så de nye vilkår 

og aftalen kommer alene til at gælde fremadrettet for nye nettilslutningsaftaler med 

begrænset netadgang. 

 

4. Nettilslutning med begrænset netadgang vil fremadrettet ikke begrænses til elkedler 

og varmepumper, der opfylder betingelserne for tilbagebetaling af elafgifter i henhold 

til elpatron-ordningen, dvs. bestemmelserne § 11 i elafgiftsloven med senere ændrin-
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ger. Tilslutning med begrænset netadgang kan fremadrettet tilbydes alle forbrugs-

kunder, så længe de opfylder betingelserne beskrevet i den ny vejledning.    

 

Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang samt tilslutningsaftalen blev 

sendt i høring d. 2. marts 2018, og dokumenterne er siden opdateret på baggrund af hørin-

gen.  

 

Høringsparter: 

 

1. Rambøll 

2. Vestforbrænding 

3. Akzo Nobel Salt A/S 

4. Dansk Elbil alliance 

5. Dansk Fjernvarme 

 

Når Energitilsynet har behandlet sagen og taget vejledning og standardaftale til efterretning, 

vil vi orientere vores medlemmer om, at netselskaber, der ønsker at gøre brug af ordningen, 

selv skal anmelde og have metodegodkendelse af Energitilsynet vedr.  Dansk Energis stan-

dardtekster. 

 

Vi deltager gerne i et møde med Energitilsynets sekretariat med henblik på at uddybe bag-

grunden for de anmeldte dokumenter. Spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Zaid Al-Jassim 

Tlf: 35300786 

E-mail: zal@danskenergi.dk 


