
 

 

  

 
Høring af Dansk Energis standardiserede vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D 
produktionsanlæg 
 
På vegne af Eurowind Energy A/S vil jeg gerne takke for muligheden for at kommentere den nye vejledning 
for nettilslutningsaftaler for kategori B-, C- og D produktionsanlæg, ikke mindst med baggrund i den aktuelle 
situation vedr. overgangsordningen og udfasning af udligningsordningen. Med udfasningen af 
udligningsordningen er der opstået betydelig usikkerhed for ejere af vedvarende energianlæg, og det er 
derfor positivt, at branchen selv arbejder for at fjerne den usikkerhed. 
 
Eurowind Energy A/S finder punkt 11.5 problematisk: ”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 være stærkt uhensigtsmæssigt for anlægsejerne, at netvirksomhederne kan kræve sikkerhedsstillelse 
for omkostninger til tilslutningsbidrag, trods omfanget af anlægsejernes betaling af nettilslutning ikke er 
kendt. Det må være en forudsætning for sikkerhedsstillelsen, at anlægsejerne har kendskab til størrelsen af 
omkostningerne til tilslutningsbidrag, som netvirksomhederne beder om sikkerhedsstillelse for.  
 
Hos Eurowind Energy A/S har vi også udfordringer med tidslinjen, da 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 2022, mens anlægsejernes betaling af tilslutningsbidraget først træder i kraft fra 1. 
januar 2023. Derfor virker det helt naturligt, at sikkerhedsstillelsen for tilslutningsbidraget udelukkende 
fremgå af nettilslutningsaftaler, der vedkommer energiprojekter, der forventes nettilsluttet fra og med 1. 
januar 2023. Ellers kan anlægsejeren risikere at stille sikkerhed for udgifter, som i 2022 stadig dækkes af 
overgangsperioden for udligningsordningen og ikke af anlægsejerne, hvilket vil være uhensigtsmæssigt. 
 
Både anlægsejer og investorer mangler i den aktuelle situation sikkerhed for, hvordan reglerne for 
nettilslutning vil se ud i fremtiden. Traditionelt har regulatorisk usikkerhed været en af grundene til fald i 
investeringer og dalende hastighed af den grønne omstilling. Samtidigt er beklageligt, at man har valgt at 
gennemføre en så stor omlægning af nettilslutningsområdet med kort varsel. Virksomheder som Eurowind 
Energy A/S arbejder typisk med en horisont på 3-5 år på vores projekter, og har derfor brug for den 
regulatoriske transparens over den samme tidshorisont, da det ellers giver en betydelig øget risiko for vores 
store investeringer i danske projekter.   
 
Eurowind Energy A/S deltager gerne i drøftelser om, hvordan vi kan afhjælpe den aktuelle usikkerhed og 
hvordan fremtidige grønne energiprojekter håndteres bedst. 
 
Med venlig hilsen, 
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