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Afgørelse om Radius Elnet A/S´ stan-
dardtilslutningsaftaler for producenter 
med bilag og justerede tilslutningsbe-
stemmelser

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Radius Elnet A/S cvr.nr. 29915458 (herefter benævnt 

netvirksomheden) metode for nettilslutningsaftaler og tilslutningsbestemmelser, jf. § 1, 

stk. 1 og § 4, i metodebekendtgørelsen, og i overensstemmelse med Tilsynets 

tilkendegivelse af 24. november 2022 om nettilslutningsaftaler og 

tilslutningsbestemmelser for gennemførelse af producentbetalingen (journalnummer 

22/00701), som Green Power Denmark har anmeldt til Forsyningstilsynets 

godkendelse den 18. november 2022 ledsaget af en fuldmagt fra netvirksomheden. 

Godkendelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2026. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet sendte den 15. november 2022 udkast til tilkendegivelse over 

branchevejledningen for standardtilslutningsaftaler for producenter med tilhørende 

bilag og justerede tilslutningsbestemmelser i høring hos Green Power Denmark. Green 

Power Denmark svarede den 18. november 2022, at der ikke var bemærkninger til 

udkastet.   

Green Power Denmark anmeldte den 18. november 2022 på baggrund af fuldmagt fra 

Radius Elnet A/S en metode for nettilslutningsaftaler og tilslutningsbestemmelser. Af 

anmeldelsens dokumenter fremgår, at anmeldelsen sker i overensstemmelse med 

branchevejledningerne, som Forsyningstilsynet siden tog til efterretning den 24. 

november 2022.  

Af Forsyningstilsynets tilkendegivelse fremgår følgende ændringer bl.a.: 

1) Der er lavet et tillæg til gamle aftaler vedrørende nettilslutning, hvor anlæg

ikke er tilsluttet før 1. januar 2023. Dette er Tillæg til pkt. 11, samt Bilag 2.1.

I hovedtræk drejer ændringerne sig om indførelse af betalingspligt for

producenter tilsluttet elnettet efter 1. januar 2023.
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2) En ny standardiseret vejledning af nettilslutningsaftaler, herunder bilag 1-8. 

Det anmeldte her, bliver standarden for nettilslutningsaftaler indgået efter 1. 

januar 2023. 

3) Justering i tilslutningsbestemmelserne på baggrund af indførelsen af 

producentbetaling, samt overførelse af visse bestemmelser fra de gamle 

nettilslutningsaftaler. De pågældende ændringer træder i kraft 1. januar 2023.  

 

Tilkendegivelsen af 24. november 2022 er tidsbegrænset til udgangen af 2026.  

 

Der henvises i øvrigt til tilkendegivelsen af 24. november 2022.  

 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Radius Elnet A/S cvr. nr. 29915458.  

RETSGRUNDLAG 

Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 med senere ændringer) 
 

Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af tariffer m.m.: 
 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af 

de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsy-

ningstilsynet. 

 
Stk. 2. Forsyningstilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et be-

grænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Forsyningstil-

synet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 

 
Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om indholdet af de meto-

der, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 

Elforsyningslovens § 73 b om tilsyn med branchevejledninger: 

 

§73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fast-

sættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. For-

syningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af 

Forsyningstilsynet. 

 

Metodebekendtgørelsens § 1, § 2 og § 4, jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 

2010 om, at tilsynet skal forudgående godkende metoden til fastsættelse af priser, at 

metoder skal overholde visse principper, og at metoden kan følge en branchevejled-

ning: 

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

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under tariffer, til Forsyningstilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Forsyningstilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes 

anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for For-

syningstilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herun-

der ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 
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§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse 

skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de en-

kelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af 

denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkatego-

rier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse trans-

formerstationer. 

 
§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig 

på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-

somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-

den. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af netvirksomhedens metode for fastsættelse af 

standardtilslutningsaftaler med bilag og justering af tilslutningsbestemmelser i forlæn-

gelse af producentbetalingen.  

 

Forsyningstilsynets metodegodkendelse er en forudsætning for netvirksomhedens an-

vendelse af metoden for fastsættelse af betingelser og vilkår, jf. § 1, stk. 2, i metodebe-

kendtgørelsen. 

 

Netvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der 

er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende og er i overensstemmelse med 

tilsynets tilkendegivelse, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. Såfremt virksomheden afvi-

ger herfra skal virksomheden i sin anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør 

for afvigelser fra standarden, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen. 

 

Ifølge det vedlagte ansøgningsskema og fuldmagt anmeldes en metode i overens-

stemmelse med branchevejledningerne, som Forsyningstilsynet tog til efterretning den 

24. november 2022.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på ovenstående baggrund, at metoden er i overensstem-

melse med lovgivningens krav, jf. § 4 i metodebekendtgørelsen.  

 

Tilkendegivelsen af 24. november 2022 er tidsbegrænset til udgangen af 2026. På 

baggrund af de hensyn, der fremgår af tilkendegivelsen, tidsbegrænses denne afgø-

relse ligeledes frem til udgangen af 2026. 

 

Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som selskabet måtte 

fastsætte, skal godkendes af Forsyningstilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. § 1, 

stk. 4, i metodebekendtgørelsen.  

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om Bekendtgørelse af lov om 
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Elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at 

Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ilona Pavelic 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5429 

ilpa@forsyningstilsynet.dk  
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