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Forsyningstilsynet 

Sendt via mail 

16.02.2021 

Høringssvar standardiseret vejledning for nettilslutning af 
kategori B-, C- og D-produktionsanlæg 

Wind Denmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til Forsyningstilsynets høring 
af Dansk Energis udkast til standardiseret vejledning for nettilslutning af kategori B-, C- og D-
produktionsanlæg. 
 
Wind Denmark ser positivt på, at netvirksomhedernes brancheorganisation Dansk Energi ar-
bejder for at tydeliggøre rammevilkårene for nettilslutning af produktionsanlæg i Danmark. 
Vilkårene for nettilslutning af elproduktionsanlæg i Danmark er præget af så stor en grad af 
usikkerhed, at det risikerer at bremse udbygningen med vedvarende energi i de kommende 
år.       
 
Det er Wind Denmarks vurdering, at Dansk Energis udkast til vejledning lider af et par væ-
sentlige behov for præciseringer, som bør afklares inden Forsyningstilsynet tager stilling til 
vejledningen. Wind Denmarks kommentarer omhandler afsnit 11 om indførelse af nye pro-
ducentbetalinger.   
 
Udkastet til vejledning angiver i afsnit 11 følgende:  
”11.3 Såfremt produktionsanlægget nettilsluttes før Producentbetalingsdatoen, er anlægs-
ejeren ikke forpligtet til at betale tilslutningsbidrag i det omfang netvirksomheden er blevet 
kompenseret for omkostningerne under Overgangsordningen eller på anden vis.” 
 
Wind Denmark finder det urimeligt, at udkastet til vejledning i afsnit 11 angiver, at anlægs-
ejerens forpligtigelse til at betale tilslutningsbidrag afhænger af, hvorvidt netvirksomheden 
enten fuldt eller eventuelt i et begrænset omfang er blevet kompenseret for omkostningerne 
til nettilslutning.  
 
Det er Wind Denmarks opfattelse, at anlægsejerens forpligtigelse til at betale tilslutningsbi-
drag alene bør afhænge af, hvorvidt produktionsanlægget nettilsluttes før den af Dansk 
Energi benævnte dato ”producentbetalingsdatoen” (dvs. 31. december 2022).  Hvorvidt net-
virksomheden formår at ansøge om og opnå kompensation indenfor de angive tidsfrister i 
overgangsordningen bør ikke være bestemmende for, hvorvidt anlægsejeren skal betale til-
slutningsbidrag. 
 
Netvirksomhederne bør derfor ikke under nogen omstændigheder kunne opkræve et fuldt 
eller delvist tilslutningsbidrag hos anlægsejeren, hvis anlægget er nettilsluttet inden 31. 
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december 2022. Det er Wind Denmarks opfattelse, at dette er hensigten i klimaaftalen for 
energi og industri af 22. juni 2020, og at Dansk Energis standardiserede vejledning bør af-
spejle dette.  
 
Udkastet angiver desuden i afsnit 11.5, at netvirksomheden kan kræve sikkerhedsstillelse for 
et tilslutningsbidrag hos anlægsejeren. Det bør præciseres i afsnittet, at sikkerhedsstillelsen 
udelukkende kan anvendes til sikkerhed for et tilslutningsbidrag og ikke som sikkerhed for 
øvrige betalinger til nettilslutning. Det bør derudover fremgå af afsnit 11.5, at netvirksomhe-
dens anvendelse af sikkerhedsstillelsen for tilslutningsbidrag udelukkende kan ske for anlæg, 
hvor den fysiske nettilslutning sker efter 31. december 2022.      
 
Wind Denmark er tilgængelig for en uddybning af ovenstående.  
 
Med venlig hilsen 
Søren Klinge        


