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Better Energy’s svar på "Høring af Dansk Energis standardiseret vejledning 
for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg" 
 

Forsyningstilsynet har sendt Dansk Energis standardiseret vejledning for nettil-

slutningsaftale for B- C- og D- produktionsanlæg i høring med høringsfrist den 

16. februar 2021. Dette dokument indeholder Better Energy’s bemærkninger til 

nettilslutingsaftalen i høring.  

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at Dansk Energi kun har anmeldt en del-

mængde af nettilslutningsaftalen jf. afsnittet ”Om nettilslutningsaftalen”  

 

 

 
 

Det fremgår ikke af nettilslutningsaftalen eller Forsyningstilsynets høringsbrev, 

at pkt. 11 er anmeldt. Better Energy har dog fået oplyst, at pkt. 11 ER anmeldt 

efter elforsyningslovens §73b.  

  

Indledningsvist er det vigtigt for Better Energy at gøre Forsyningstilsynet op-

mærksom på, at de af Energistyrelsen annoncerede regelændringer, bl.a. om 

betaling af tilslutningsbidrag for anlægsejer, der har nødvendiggjort indsættel-

sen af punkt 11 i nettilslutningsaftalen, skaber usikkerhed om vilkårene for net-

tilslutning. Usikkerheden har medført, at der er sket en pludselig opbremsning i 

indgåelsen af nye nettilslutningsaftaler, der er nogle af de vigtigste og mest kri-

tiske for etableringen og nettilslutningen af nye VE-anlæg. Den pludselige op-

bremsning i indgåelsen af nye nettilslutningsaftaler har dermed også en direkte 

- og potentielt markant – effekt på den grønne omstilling og de danske kli-

mamål. Det er derfor kritisk, at der hurtigt foreligger en standard for nettilslut-

ningsaftaler som aktørerne kan anvende.  

 



 

På baggrund heraf, er det mest afgørende Better Energy, at processen med 

godkendelse af en standardaftale sker hurtigt fremfor at der foretages ændrin-

ger i den anmeldte standard. Better Energy opfordrer derfor myndigheder, 

netselskaber og øvrige aktører til at gøre deres til at undgå en unødig op-

bremsning i nettilslutning af VE-anlæg.       

 

Better Energy kan på denne baggrund acceptere det af Dansk Energi opstil-

lede forslag til nettilslutningsaftale, herunder aftalens punkt 11. 
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