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Dansk Energis anmeldelse af stan-
dardaftale for tilslutning med begræn-
set netadgang 

 

RESUMÉ 

Dansk Energi har i medfør af elforsyningslovens § 73 b d. 22. juni 2018 anmeldt Nettil-

slutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang (Standardaftale) og Vilkår og 

betingelser for tilslutning med begrænset netadgang (Vejledning) til Sekretariatet for 

Energitilsynet (herefter Forsyningstilsynet). Standardaftalen og Vejledningen regulerer 

de særlige forhold, der gælder for anlæg, der tilsluttes med begrænset netadgang.  

 

Efter Forsyningstilsynets kommentarer har Dansk Energi fremsendt revideret udgave 

af Standardaftale og Vejledning d. 1. december 2019. 

 

Dansk Energi har oplyst, at formålet er, at ordningen vedr. begrænset netadgang kan 

anvendes som et fleksibilitetsprodukt til bedre udnyttelse af distributionsnettets kapaci-

tet og dermed udskyde investeringer til nettforstærkning. Ordningen søger på den 

måde at støtte den grønne omstilling og samtidig understøtte en samfundsmæssig ef-

fektiv udnyttelse af distributionsnettets kapacitet, hvilket naturligt medfører en sam-

fundsøkonomisk gevinst. 

 

Dette sker ved, at forbrugsanlæg (10-60 kV) kan vælge at acceptere en midlertidig re-

duktion i effekttræk, når der mangler ledig kapacitet i nettet. Disse kunder gentilkobles, 

når der igen er ledig kapacitet, hvorved overskudskapacitet kan udnyttes, hvor det før 

var nødvendigt at udbygge hele nettet. Den reducerede forsyningssikkerhed kompen-

seres ved, at kunden ikke skal betale tilslutningsbidrag.  

 

Den midlertidige reduktion sker ved, at kunder i samme geografiske område, hvor der 

opleves manglende kapacitet, bliver beordret til at reducere deres effekttræk med 

samme procentvise andel af den samlede tilsluttede effekt med begrænset netadgang. 

Effekttrækket kan øges, når der igen er ledig kapacitet. Kunder tilsluttet med begræn-

set netadgang i samme geografiske område vil således opleve samme procentvise re-

duktion uafhængig af, hvornår kunden er tilkoblet med begrænset netadgang.  
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TILKENDEGIVELSE 

På baggrund af Dansk Energis anmeldelse, de indkomne høringsvar og supplerende 

oplysninger fra Dansk Energi, har Forsyningstilsynet udarbejdet nedenstående forelø-

bige vurdering.  

 

Det meddeles Dansk Energi, at den anmeldte  standardaftale ’Nettilslutningsaftale for 

tilslutning med begrænset netadgang, version december 2019’ og tilhørende vejled-

ning ’Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang, version december 

2019’, tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

Forsyningstilsynet kan til enhver tid tage den anmeldte Standardaftale op til fornyet 

vurdering, hvis situationen giver anledning hertil.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets tilkendegivelse fremgår ne-

denfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Baggrunden for udarbejdelsen af Standardaftalen og tidligere lignende ordninger er, at 

Folketinget, for at fremme anvendelsen af varmepumper o.l., vedtog en lettelse af 

energiafgifterne. Energibranchen gav herefter et yderligere incitament til anvendelsen 

og indførte bl.a. ordningen om begrænset netadgang for elkedler og visse varmepum-

per.   

 

Tilslutning med begrænset netadgang er således allerede en kendt ordning for visse 

anlæg, og det er denne ordning, der nu søges udvidet.  

 

Dansk Energi har den 26. juni 2018 anmeldt, og d. 13. september 2018 genanmeldt 

Standardaftale, version juni 2018 og Vejledning, version 2018’. Efter dialog mellem 

Forsyningstilsynet og Dansk Energi, har Forsyningstilsynet d. 26. april 2019 og 1. de-

cember 2019 modtaget revideret Standardaftale og Vejledning. 

 

Vejledningen anses for bilag til Standardaftalen.  

 

Standardaftalen, version december 2019, er en udvidelse af ordning om nettilslutning 

med begrænset netadgang, således at erhvervskunders el-anlæg (10-60 kV) under 

visser betingelser kan tilsluttes med begrænset netadgang. Alle vilkår, betingelser og 

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

gen, er uændrede. De nye vilkår gælder således alene for nye nettilslutningsaftaler 

med begrænset adgang, hvorfor eksisterende kunder med begrænset netadgang ikke 

’overføres’ til den nye Standardaftale.  

 

Det er centralt for ordningen, at kunden til en hver tid har et valg og til en hver tid kan 

vælge at blive tilsluttet med fuld netadgang. Kunden vil forud for indgåelse af Stan-

dardaftalen modtage et estimat over antal forventede udkoblede timer og på det grund-

lag så vel som løbende vurdere, hvorvidt det er fordelagtigt for den pågældende kunde 

at (for)blive tilsluttet med begrænset netadgang.  
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HØRING 

 

Dansk Energi sendte d. 2. marts 2018 Standardaftalen og Vejledningen i høring til ud-

valgte interessenter. Standardaftalen og Vejledningen blev i den forbindelse revideret 

på baggrund af de indkomne høringssvar.   

 

Forsyningstilsynet sendte d. 23. august 2018 Dansk Energis anmeldelse af Standard-

aftale samt Vejledning i høring, og anmodede eventuelle interesserede markedsaktø-

rer om at indsende bemærkninger senest d. 6. september 2018.  

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget høringssvar.   

 

Forsyningstilsynet har ikke fundet det nødvendigt at sende de nye versioner af Stan-

dardaftalen og Vejledningen i høring.  

 

RETSGRUNDLAG 

Følgende bestemmelser indgår i Forsyningstilsynets vurdering: 

 

Elforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019: 

 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser ef-

ter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, 

hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentie-

ring 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 betingel-

ser 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 Forsyningstilsynet. 

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og 

for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeud-

vikling. 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 beregnes eller fastsætte betingelser og vilkår, her-

under tariffer.  

 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejlednin-

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

hedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vej-

ledninger efter regler fastsat af tilsynet.  
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Lovbemærkninger til § 73  

 

Med indførelse af engrosmodellen er muligheden for prisdifferentiering forøget med 

det specifikke formål at fremme en mere effektiv udnyttelse af nettene of forsynings-

sikkerhed. Tidsmæssigt prisdifferentierede tariffer kan anvendes generelt, men 

også begrænses til specifikke forbrugerkategorier afhængig af de spændingsni-

veau, som forbrugeren er tilsluttet.  

Geografisk differentiering kan f.eks. anvendes i forbindelse med tarifudviklingsfor-

søg for et begrænset tidsrum. Endvidere kan netvirksomheden i udvalgte geografi-

ske områder tilbyde særlige rabatter som led i gensidigt forpligtende aftaler med el-

handelsvirksomhederne om mulighed for afbrydelighed eller styring af effektaftaget i 

det pågældende område.  

 

Lovbemærkninger til § 73 a  

 

Gennemfører eldirektivets artikel 20 om tredjeparts adgang til transmissions- og di-

stributionssystemerne, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at tarifferne eller de 

metoder, de er baseret på, er godkendt forud for deres ikrafttræden af relevante re-

gulerende myndighed, jf. eldirektivets artikel 23. Det følger også af artikel 20, at me-

toderne skal offentliggøres, inden de træder i kraft.  

 

Lovbemærkninger til § 73 b 

 

Herved præciseres, at Forsyningstilsynet har hjemmel til at føre tilsyn med energi-

brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer, 

almindelige leveringsbetingelser og tekniske betingelser. Bestemmelsen tjener også 

til at præcisere, at bestemmelserne i konkurrencelovens § 6 (konkurrencebegræn-

sende aftaler) og § 11 (misbrug af dominerende stilling) ikke finder anvendelse, jf. 

konkurrencelovens § 2, stk. 2, på standardiserede vejledninger udarbejdet af ener-

gibranchens organisationer.  

 

Metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010): 

 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vil-

kår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhe-

dernes 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.  

 

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for pris-

fastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i købekategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres 

til de enkelte købekategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostnin-
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ger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkost-

ninger fordeles på købekategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere 

køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer.  

 

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anven-

des til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberka-

tegorier, 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 investe-

ringsbidrag, 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 kø-

berkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder 

timebetaling.  

 

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fast-

læggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, her-

under 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 sammenligning 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 anmel-

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

ledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 

specifikt redegør for afvigelser fra standarden.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR  
TILKENDEGIVELSE 

Denne sag drejer sig om Forsyningstilsynets vurdering af Standardaftalen, anmeldt af 

Dansk Energi. Forsyningstilsynets behandling sker i medfør af elforsyningsloven § 73 

b.  

 

Den anmeldte Standardaftale og Vejledning skal regulere forholdet mellem netselskab 

og kunden vedr. tilslutning med begrænset netadgang, hvor kunden kan vælge at ac-

ceptere en reduceret forsyningssikkerhed mod ikke at betale tilslutningsbidrag.  

 

I elforsyningsloven er det forudsat, at energibranchens organisationer kan udarbejde 

og udarbejder standardiserede aftaler og vejledninger til brug for fastsættelse af priser 

og betingelser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser, jf. elforsyningslovens 

§ 73 b. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne aftaler og vejledninger, og konkret 

udmøntes dette tilsyn ved, at Dansk Energi anmelder en standardaftale, som Forsy-

ningstilsynet behandler i medfør af elforsyningslovens § 73 b.  
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Når Forsyningstilsynet har taget en standardaftale eller vejledning til efterretning, kan 

selskaberne påregne at få metodegodkendelse umiddelbart efter anmeldelse, og her-

efter anvende metoden i det omfang netselskabets metode følger Dansk Energis stan-

dard.  

 

Den anmeldte Standardaftale samt tilhørende Vejledning er Dansk Energis anbefaling 

til regulering af forholdet mellem netselskabet og kunden ved tilslutning med begræn-

set netadgang. Der er alene tale om en anbefaling, og der er således ikke et krav om, 

at de enkelte netselskaber skal anvende aftalen. Disse kan, hvis de ønsker det, fast-

sætte egne individuelle aftaler om tilslutning med begrænset adgang, såfremt de kan 

metodegodkendes af Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a og metodebe-

kendtgørelsens §§ 1, stk. 1 og 4. 

 

Ved bedømmelsen af den foreliggende Standardaftale sikres, at den ikke indeholder 

vilkår i strid med elforsyningslovens bestemmelser og andre relevante bestemmelser 

for elområdet. Aftalen skal særligt vurderes i lyset af, at anvendelsen af distributions-

nettet skal ske på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Det 

skal således sikres, at netselskabernes monopolstatus ikke fører til aftalevilkår, der i 

vidt omfang alene tilgodeser netejernes interesser og på urimelig vis begrænser elle-

verandørernes ageren på elmarkedet. Endvidere skal det sikres, at vilkårene ikke er 

mere vidtgående end driften og benyttelsen af elsystemet tilsiger.  

 

STANDARDAFTALEN 

Forsyningstilsynet vurderer, at en række af bestemmelserne i Standardaftalen må an-

ses for at være en naturlig følge af, hvordan elsystemet er indrettet, og tillige en følge 

af, hvordan forholdet mellem to aftaleparter er indrettet. Flere af bestemmelserne af-

spejler tillige parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til elforsyningsloven. Disse 

bestemmelser er efter tilsynets opfattelse i overensstemmelse med elforsyningsloven 

og regler i medfør heraf.  

 

Tilsynet vurderer, at disse bestemmelser er rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

og sagligt begrundede. Tilsynet vurderer videre, at bestemmelserne ikke er egnede til 

at skabe konflikt mellem parterne.  

 

Sidstnævnte understøttes af, at interessenterne i forbindelse med Dansk Enerigs hø-

ring d. 2. marts 2018 har medvirket til tilblivelsen af bestemmelserne.  

 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at bestemmelserne umiddelbart kan tages 

til efterretning uden nærmere behandling i denne vurdering.  

 

Efter tilsynets vurdering drejer det sig om følgende bestemmelser i Standardaftalen: 

- Afsnit 1 Aftalens formål 

- Afsnit 2 Forbrugsanlæggets etablering 

- Afsnit 3.1 – 3.2 særlige betingelser og krav til nettilslutningen 

- Afsnit 4 Nettilslutning og verifikation 

- Afsnit 5.1 – 5.6 og 5.9 – 5.13 Driften af forbrugsanlægget 

- Afsnit 6 Elmåler mv.  
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- Afsnit 7 Overvågning af overholdelse af tekniske betingelser 

- Afsnit 8 Løbende betalinger 

- Afsnit 9. Aftalens løbetid, opsigelse og genforhandling 

- Afsnit 10.2 – 10.6 Misligholdelse og afbrydelse af den elektriske forbindelse 

- Afsnit 11 Øvrige forhold 

- Afsnit 12 Tvistligheder 

- Afsnit 13 Eksemplarer 

 

- Bilag 1 Grundlag for nettilslutningen 

- Bilag 2 Tidsplan og betalinger 

- Bilag 3 Teknisk grundlag 

- Bilag 4 Særlige betingelser og krav for nettilslutningen 

- Bilag 5 Teknisk dokumentation af forbrugsanlægget jf. tekniske betingelser 

- Bilag 6 Nettilslutningstilladelser 

- Bilag 7 Relevante love og regler 

 

Vejledningen anses for bilag til Standardaftalen og har efter tilsynets gennemgang ikke 

givet anledning til yderligere.  

 

Nedenfor gennemgås og vurderes eller bemærkes forhold i de resterende afsnit i Stan-

dardaftalen med henblik på, at disse ligeledes kan tages til efterretning. 

 

AFTALENS SIDE 2 - DEFINITIONER  

Afsnittet definerer relevante begreber brugt i aftalen. Begreberne stammer fra flere for-

skellige steder, herunder relevant lovgivning. 

 

I den forbindelse har Forsyningstilsynet gjort opmærksom på, at såfremt en definition i 

lovgivningen ændres, vil det som udgangspunkt være den nye definition, der går forud 

for definitionen i aftalen. Forsyningstilsynet har derfor anført, at det vil være hensigts-

mæssigt med en henvisning til den til en hver tid gældende lovgivnings definition, i de 

tilfælde, hvor en definition i Standardaftalen stammer fra lovgivningen eller andre for-

skrifter.  

 

Hertil har Dansk Energi oplyst, at det er tilsigtet, at der ikke skal indsættes en henvis-

ning til den til enhver tid gældende lovgivnings definition. Dette begrundes med, at 

Dansk Energi ikke i alle tilfælde anvender samme definition som loven. Eksempelvis 

kan der være forskellige definitioner af forskellige anlæg, ligesom der ikke nødvendig-

vis er taget højde for forhold, som Dansk Energi finder, der bør tages højde for i en af-

tale som den foreliggende.  

 

Det er derfor Dansk Energis opfattelse, at definitionen ikke bør følge den til enhver tid 

gældende lovgivnings definitioner, idet disse ikke nødvendigvis tager højde for forhold, 

der bør tages højde for. Videre kan en ændring af definitionen medfører utilsigtede føl-

ger, som hverken Dansk Energi, netselskabernes eller kunder kan forudse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog forsat, at der kan være tilfælde, hvor definitioner i 

lovgivningen kan gå forud for definitioner anført i Standardaftalen.  
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AFTALENS AFSNIT 5 – DRIFTEN AF FORBRUGSANLÆGGET 

 

Afsnittet fastsætter, sammen med aftalens øvrige bestemmelser, særlige betingelser 

for den del af forbrugsanlæggets effekt, der er tilsluttet med begrænset netadgang.  

 

Formålet med de særlige betingelser er, at ordningen kan anvendes som et fleksibili-

tetsprodukt til bedre udnyttelse af distributionsnettets kapacitet og dermed udskyde in-

vesteringer til nettforstærkning. Ordningen søger på den måde at støtte den grønne 

omstilling og samtidig understøtte en samfundsmæssig effektiv udnyttelse af distributi-

onsnettets kapacitet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at det er en forudsætning for aftaleindgå-

elsen, at kundens anlæg er afbrydeligt, jf. Vejledningen punkt 2.2.  

 

Afsnit 5.7 henviser til ”(…) når netvirksomheden skønner at der er utilstrækkelig kapa-

citet i elnettet”.  

 

Dansk Energi har ændret ordlyden af bestemmelsen fra tidligere version således, at 

der kan ske udkobling, når det er nødvendigt af hensyn til driften, fx ved uforudsete 

hændelser, driftsoptimering, behov for ledig kapacitet eller ombygning af det kollektive 

elnet.   

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den nuværende formulering og eksemplifice-

ring sikrer, at afkobling alene kan ske, når det er objektivt nødvendigt. Det er videre til-

synets vurdering, at dette netop er i overensstemmelse med det overordnede formål 

med Standardaftalen om udnyttelse af fleksibiliteten i elnettet. Endelig fremstår be-

stemmelsen ikkediskrimerende, da alle tilsluttet med begrænset netadgang behandles 

ens.  

 

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at bestemmelsen er rimelig, objektiv, ik-

kediskriminerende og sagligt begrundet. 

 

Afsnit 5.7 anfører, at begrænsningen i tilslutning kan være permanent.   

 

Forsyningstilsynet har hertil anført, at det vil være urimeligt, såfremt netselskabet har 

adgang til permanent at frakoble en kunde, idet kunden kun har accepteret en reduce-

ret forsyningssikkerhed modsat en permanent afkobling, hvor kunden ikke på noget 

tidspunkt kan tilsluttes/gentilkobles.  

 

Dertil har Dansk Energi oplyst, at ”permanent” frakobling/begrænsning skal ses som 

yderpunktet for forsyningen, hvor fuld tilkobling er det andet yderpunkt. Begrebet skal 

således tydeliggøre, at netselskabet ikke har pligt til at gentilkoble den frakoblede 

kunde, så længe der fortsat ikke er tilstrækkelig kapacitet i elnettet. 

 

Dansk Energi har videre oplyst, at ”permanent” skal forstås som den usandsynlige situ-

ation, hvor der altid vil være overbelastning i nettet, således at kunder med begrænset 

netadgang ikke på noget tidspunkt vil kunne gentilkobles. I forlængelse heraf er det for 

Forsyningstilsynet oplyst, at en sådan situation ikke vil opstå pludseligt, men at belast-
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ningen vil øges over tid, og at omfattede kunder vil løbende blive adviseret herom. Ad-

gangen til permanent frakobling kan således ikke bruges som en indirekte ophævelse 

af aftalen om tilslutning med begrænset netadgang. 

 

Det fremgår desuden af afsnit 5.11, at genindkobling af anlæggets effekt, som er til-

sluttet med begrænset netadgang, skal ske uden udgrundet ophold, når der igen er le-

dig kapacitet i nettet.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den nuværende formulering sikrer, at kunden 

har adgang til forsyning, og uanset denne er reduceret, ikke vil opleve en fuldstændig 

frakobling uden gentilkobling. Ved aftalens indgåelse har kunden accepteret risikoen 

for en reduceret forsyningssikkerhed, og idet begrænsningen sker forholdsmæssigt, og 

kunden er sikret genindkobling, når der er ledig kapacitet, jf. afsnit 5.8 (se nedenfor) og 

5.11, er det Forsyningstilsynets vurdering, at afsnittet er rimeligt og inden for ram-

merne af elforsyningsloven. Ligeledes retter bestemmelsen sig mod alle og er dermed 

ikke diskrimerende.  

 

Det fremgår af afsnit 5.8, at kunderne skal frakobles forholdsmæssigt. Det betyder, at 

hvis der er flere kunder tilsluttet med begrænset netadgang inden for samme geografi-

ske område, og netselskabet kan løse begrænsningerne i nettet ved at afkoble flere 

forskellige kunder, vil alle kunder blive beordret til at reducere deres effekttræk med 

samme procentvise andel af den samlede tilsluttede effekt med begrænset netadgang. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at kunderne herved stilles lige, uanset hvornår 

den enkelte kunde er tilkoblet med begrænset netadgang, hvorfor bestemmelsen frem-

står som ikkediskriminerende.  

 

I den forbindelse lægger Forsyningstilsynet vægt på, at kunden ikke stilles ringere øko-

nomisk eller i forhold til forsyningssikkerheden afhængig af, hvornår kunden vælger til-

slutning med begrænset netadgang. Derudover lægger tilsynet vægt på, at kunden til 

enhver tid kan vælge at blive tilsluttet med fuld netadgang, og at valget sker på for kun-

den kendte vilkår. Derved fremstår bestemmelsen rimelig.  

 

I forlængelse heraf er det for Forsyningstilsynet oplyst, at kunden vil være bekendt 

med, at de eksisterende forhold for antal frakoblede timer kan ændre sig over tid, og at 

dette kan medføre et behov for, at kunden tilkobles med fuld adgang.  

 

Endelig lægger Forsyningstilsynet særlig vægt på, at ordningen har til formål at udnytte 

overskudskapaciteten i nettet bedre og på den måde bidrage til den grønne omstilling 

og understøtte en samfundsøkonomisk gevinst, som kunden ligeledes kan drage nytte 

af.  

 

På den baggrund er det Forsyningstilsynets vurdering, at bestemmelsen er rimelig, ob-

jektiv, ikkediskriminerende og sagligt begrundet. 
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DEN EKSISTERENDE ORDNINGEN OM BEGRÆNSET NETADGANG FOR EL-

KEDLER OG VISSE VARMEPUMPER  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den eksisterende ordning om begrænset netadgang 

for elkedler og visse varmepumper fortsat eksisterer, og at kunder på den oprindelige 

ordning ikke overføres til den nye Standardaftale.  

 

Forsyningstilsynet har ikke fundet anledning til at tage den tidligere vurdering af ordnin-

gen op til fornyet overvejelse og finder ikke, at den eksisterende ordning påvirker den 

nye.  

 

TILKENDEGIVELSE 

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling og begrundelse vurderer Forsyningstilsy-

net foreløbigt som følger: 

 

Det meddeles Dansk Energi, at den anmeldte  standardaftale ’Nettilslutningsaftale for 

tilslutning med begrænset netadgang, version december 2019’ og tilhørende vejled-

ning ’Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang, version december 

2019’ med de begrundelser og forbehold, der fremgår af vurderingsafsnittet, tages til 

efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Bredvig (FSTS) 

Fuldmægtig 

+45 4171 4314 

chbr@forsyningstilsynet.dk 


