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Energistyrelsen 

 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne 

 

Høring af udkast til to nye nettilslutningsbekendtgørelser  

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til følgende to nye bekendtgørelser i høring: 

1. bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg og 

2. bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller 
 

Høringsfrist 

Høringssvar til bekendtgørelserne bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse  

ens@ens.dk med kopi til Sobia Waheed på sow@ens.dk 

 

senest torsdag den 24. maj 2018. 

 

Baggrund og indhold 

Det fremgår af stemmeaftalen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti af 26. september 2017 om ny 

støttemodel for vind og sol i 2018-2019, at: "Reglerne for tilslutning af VE-anlæg til 

det kollektive elnet ensrettes, så leverandører af landvindmøller fremadrettet selv 

skal stå for nettilslutning." 

 

Energistyrelsen har inddraget en arbejdsgruppe bestående af Dansk Energi, 

Energinet, Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening og Dansk 

Solcelleforening i belysningen af muligheder og eventuelle udfordringer ved at 

harmonisere reglerne for nettilslutning for vindmøller og solceller forud for de 

kommende teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018-2019.  

 

Energistyrelsen har blandt andet på baggrund af arbejdsgruppens bidrag 

udarbejdet nye regler for nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg. 

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg er en udmøntning 

heraf. 

 

I medfør af de nye nettilslutningsregler for vindmøller og solcelleanlæg skal 

anlægsejer blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et 

tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 

kV station, mens netvirksomheden om nødvendigt fører det kollektive 

opsamlingsnet frem til dette punkt. Anlægsejer og netvirksomhed kan efter 

gensidigt ønske aftale, at netvirksomheden fører det kollektive net frem til et 

tilslutningspunkt tættere på anlægget mod, at anlægsejer dækker samtlige 

omkostninger hertil.  

Kontor/afdeling 

Center for Energiressourcer 

 

Dato 

26. april 2018 
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De nye nettilslutningsregler i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 

solcelleanlæg gælder for anlæg på land og på havet, der er omfattet af en aftale 

om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed, som er indgået den 1. juli 

2018 eller senere. De nye nettilslutningsregler gælder dog ikke for 

havvindmølleparker, uanset om de er omfattet af en nettilslutningsaftale, som er 

indgået før eller efter den 1. juli 2018. Det skyldes, at havvindmølleparkerne har 

afgivet bud under forudsætning af, at de er omfattet af de nugældende 

nettilslutningsregler. Havvindmølleparker vil således fortsat være omfattet af de 

nugældende nettilslutningsregler, som videreføres i bekendtgørelse om 

nettilslutning af vindmøller, jf. nærmere nedenfor. 

 

Det er på denne baggrund, at det foreslås at ophæve bekendtgørelse nr. 393 af 26. 

april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret 

elektricitet (nettilslutningsbekendtgørelse), og udskille bekendtgørelsen i tre nye 

bekendtgørelser: 1) bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 

solcelleanlæg, 2) bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 3) 

bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet. 

Pristillægsbekendtgørelsen sendes i separat høring.  

 

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller viderefører de nugældende regler 

om nettilslutning af vindmøller på land og på havet og vil gælde for anlæg, der er 

omfattet af en aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed 

indgået før den 1. juli 2018. Bekendtgørelsen vil dog også gælde for 

havvindmølleparkerne, uanset om nettilslutningsaftale er indgået før eller efter den 

1. juli 2018. Der er med den nye bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller ikke 

foretaget nogen materielle ændringer af de nugældende nettilslutningsregler for 

vindmøller. 

 

Ikrafttrædelse 

Det forventes, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2018. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til nettilslutningsbekendtgørelserne kan 

rettes til Rasmus Zink Sørensen, Energistyrelsen, telefon 3392 6782, rzs@ens.dk 

eller Sobia Waheed via sow@ens.dk eller på telefon 3392 6636.  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive sendt til 

orientering til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og offentliggjort på 

høringsportalen.   
 

 


