Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller
Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller, bekendtgørelse nr. 1296 af
14. juni 20211. Bekendtgørelsen træder i stedet for den hidtidige bekendtgørelse om nettilslutning fra 2018.
Den væsentligste ændring vedrører bekendtgørelsens § 5:
”§ 5
Ved nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, i
lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker), er den transmissionsvirksomhed,
som ejer det elforsyningsnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes, forpligtet til at afholde omkostninger til
etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne forbindelsesnet.
Stk. 2.Den pågældende transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet. Ved nettilslutning af
havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af
vedvarende energi (store havvindmølleparker) efter den 1. juli 2021, påhviler omkostninger til
etablering af havvindmølleparkens interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt på land
vindmølleejeren.
Stk. 3.Den pågældende transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet.
Stk. 4.Omkostningerne efter stk. 2 til transmissionsvirksomhedens udbygning og forstærkning af det
kollektive elforsyningsnet påhviler vindmølleejeren op til et loft, som vil fremgå af udbudsbetingelserne
for den enkelte havvindmøllepark. Omkostninger ud over loftet påhviler den transmissionsvirksomhed,
som ejer det kollektive elforsyningsnet, jf. § 8, stk. 7.”
Ændringen er en konsekvens af de nye udbudsbetingelser for de større havvindmølleparker. I henhold til
udbudsbetingelserne skal ansvaret for etablering af – og omkostningerne til - transformerstation/substation
og eksportkabel pålægges vindmølleejeren (producenten). Dette princip for allokering af ansvar og
omkostninger er valgt for at øge konkurrenceelementerne i udbuddene.
I bekendtgørelsens § 6, stk. 2 om spændingen i tilslutningspunktet er der desuden tilføjet som nye nr. 5 og 6,
hhv. 220 kV og 400kV. Derudover indeholder bekendtgørelsen nu i § 2 en henvisning til Kommissionens
forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for
produktionsanlæg.
Pudsigt er det i øvrigt, at bekendtgørelsens § 6, stk. 1 henviser til havvindmøller, der ”ikke er omfattet af § 5
eller § 6a”, og henvisningen til §6a er ny, men den ændrede bekendtgørelse ses ikke at indeholde nogen
bestemmelse benævnt §6a.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2021.
---------- 00 ---------Spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev eller til energi og offshore vind generelt kan rettes til Bo
Sandroos på 45 4088 5422 eller bos@wsco.dk.
WSCO er et specialiseret advokatfirma med fokus på energi og offshore, transport og shipping, entreprise,
forsikring samt retssager og voldgift. www.wsco.dk.
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Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 3, stk. 2, § 30, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme
af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 738 af 30. maj 2020.
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