
 

Bilag 2: Tidsplan og Betalinger 
Dette bilag beskriver forventet etableringstid og den nødvendige sikkerhedsstillelse for nettilslutnin-
gen.  

Netvirksomheden kan jf. nettilslutningsbekendtgørelsen kræve økonomisk sikkerhedsstillelse af 
anlægsejeren for nettilslutningen ift. etablering og godkendelse af anlægget. 

Betalingsplanen for nettilslutningen kan stilles ift. et samlet projekt eller ift. et faseopdelt projekt. 

De angivne tidspunkter nedenfor er fra det tidspunkt netvirksomheden har modtaget en underskre-
vet nettilslutningsaftale samt modtaget og godkendt sikkerhedsstillelsen. 

 

Samlet projekt 
Samlet etableringstid og sikkerhedsstillelse: 

Forventet etableringstid       mdr. 
Sikkerhedsstillelse       kr. inkl. moms. 
Bemærkninger  

 

 

Faseopdelt projekt 
Fase 1 

  
1. Her kan der listes, hvad fase 1 omfatter. 
2. y 
3. z 

 
Forventet etableringstid       mdr. 
Garantibeløb       kr. inkl. moms. 
Tidsplan ift. garanti  
Bemærkninger  

 

Fase 2 
  

1. Her kan der listes, hvad fase 2 omfatter. 
2. y 
3. z 

 
Forventet etableringstid       mdr. 
Garantibeløb       kr. inkl. moms. 
Tidsplan ift. garanti  
Bemærkninger  

 

Fase 3 
  

1. Her kan der listes, hvad fase 3 omfatter. 
2. y 
3. z 

 



 

Forventet etableringstid       mdr. 
Garantibeløb       kr. inkl. moms. 
Tidsplan ift. garanti  
Bemærkninger  

 

Tidslinje for sikkerhedsstillelsen i måneder. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase 1          
   Fase 2    
         Fase X  
            

 

 

Krav til sikkerhedsstillelsen for nettilslutningen 
Her kan krav til sikkerhedsstillelsen beskrives. Fx type garanti, ordlyd og paradigme m.m. 

 

Forbehold i forhold til nettilslutningen 
Her kan forskellige forbehold ift. etableringstiden for nettilslutningen listes. 

 

Frigivelse af sikkerhedsstillelsen 
Her kan krav vedr. frigivelse af sikkerhedsstillelsen listes. Fx at sikkerhedsstillelsen kan frigives, 
når produktionsanlægget er idriftsat, og netvirksomheden har modtaget den nødvendige dokumen-
tation for produktionsanlægget. 

 

Økonomiske elementer vedr. nettilslutningen 
Her kan økonomiske elementer ud over sikkerhedsstillelsen beskrives. Fx: 

1. Etablering af afregningsmålingen. 
2. Sagsbehandlingsomkostninger ift. nettilslutningsbekendtgørelsen. 
3. Foreløbige sagsbehandlingsomkostninger, hvis projektet ikke realiseres. 
4. Abonnement for afregningsmålingen. 
5. m.m. 
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