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Høring af Dansk Energis standardiserede vejledning for 
Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D produktionsanlæg 
 
Vi takker for muligheden for at kommentere på den nye vejledning for 
nettilslutningsaftaler for kategori B-, C- og D produktionsanlæg i lyset 
af den aktuelle situation vedr. overgangsordningen og udfasning af 
udligningsordningen, som politisk besluttet ultimo 2020. 
 
Vi finder det positivt, at der fra branchens side forsøges at afklare 
den store usikkerhed, der med aftalen om udfasning af 
udligningsordningen er opstået for opstillere af vedvarende 
energiprojekter i hele landet.  
 
Vi forstår hensigten med punkt 11.5, hvoraf det fremgår, at 
“Anlægsejeren er indforstået med og accepterer, at netvirksomheden 
kan kræve sikkerhedsstillelse for det tilslutningsbidrag som skal 
betales af anlægsejeren i henhold til pkt. 11.2 eller 11.3 fra det 
tidspunkt, hvor de påkrævede ændringer til elforsyningsloven og lov 
om fremme af vedvarende energi om producenters betaling af 
tilslutningsbidrag er vedtaget og bekendtgjort i Lovtidende. 
 
Det vil dog være problematisk for producenterne, såfremt 
netselskaberne fremadrettet vil kunne kræve sikkerhedsstillelse for 
omkostninger til tilslutningsbidrag, selvom omfanget af 
producenternes betaling af nettilslutning ikke er kendt. Det må som 
minimum være en forudsætning for sikkerhedsstillelsen, at 
producenterne har kendskab til størrelsen af omkostningerne til 
tilslutningsbidrag, som netselskaberne beder dem om at stille 
sikkerhed for.  
 
Samtidig bemærkes det, at ændringerne til elforsyningsloven og lov 
om fremme af vedvarende energi om producenters betaling af 
tilslutningsbidrag forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 
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2022. Dog er det vores forståelse, at producenternes betaling af 
tilslutningsbidraget tidligst træder i kraft fra 1. januar 2023. Derfor bør 
sikkerhedsstillelsen for tilslutningsbidraget udelukkende fremgå af 
nettilslutningsaftaler, der vedkommer vedvarende energiprojekter, 
som forventes nettilsluttet fra og med 1. januar 2023. Alternativt må 
det formodes, at producenter kan blive bedt om at stille sikkerhed for 
udgifter, som i 2022 stadig bør dækkes af overgangsperioden for 
udligningsordningen og ikke af producenterne, hvilket vil være yderst 
uhensigtsmæssigt set fra producenternes side. 
 
Vi finder den aktuelle situation meget beklagelig, da producenter og 
investorer, indtil nye regler er fastlagt, ikke har sikkerhed for, hvordan 
det fremtidige regime for nettilslutning kommer til at se ud, hvilket vil 
reducere investeringerne i den grønne omstilling og dermed sænke 
hastigheden herfor. 
 
Vi og andre udviklere af vedvarende energiprojekter har investeret 
betydelige beløb i at udvikle eksisterende projekter, som risikerer ikke 
kunne realiseres efter ikrafttrædelse af de nye regler for nettilslutning 
baseret på det eksisterende regulatoriske regime. Det er vigtigt, at 
man som virksomhed i Danmark kan planlægge og investere i 
projekter i tillid til, at reglerne ikke pludseligt ændrer sig med 
betydelige økonomiske konsekvenser til følge. I lyset af at vedvarende 
energiprojekter typisk planlægges og eksekveres på en periode på tre-
fem år, er det særdeles uhensigtsmæssigt at gennemføre en så 
omfattende omlægning af nettilslutningbetalingerne med så kort 
varsel.  
 
Vi deltager gerne i drøftelser om, hvordan den aktuelle situation og 
store usikkerhed for fremtidige grønne energiprojekter håndteres 
mest hensigtsmæssigt. 
 
Med venlig hilsen, 
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