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Møde: 
Mødested: 
Skype 

Mødedato: 
02-06-2021 

Møde-start: 
10:00 

 

Møde-slut:  
11:00 

Deltagere (mødeleder understreget): 
Energistyrelsen: Lærke Vejlgaard, Daniel 
Hansen, Emil Axelsen, Kirstine Tambour 
Kristensen, Majken Toft Larsen  
L-Engineering: Rene Remmen Starup, 
Jacob Lorenzen 
Dansk Energi: Jonas P. Christensen, 
Kim Andersen 
Dinel A/S: Thomas Bech Asaa 
El-net Øst A/S: Hans Henrik Ipsen 
Ikast El Net A/S: Carsten Aagaard 
FLOW Elnet A/S: Brian Bønnelykke 
KONSTANT Net A/S: Simon Stæhr 
Kirchheiner 
N1: Flemming Adamsen, Frits Krejberg, 
Jacob Andreasen, Tobias Juul Duelund 
NOE Net A/S: Per Strøm Kristensen, Bo 
Flemming Koch 
Nord Energi Net A/S: Lone Fiil 
Radius Elnet A/S: Daniel Kaiser-Almind 
RAH Net A/S: Michael Møller 
Ravdex A/S: Lars Gjedsted Sørensen 
Thy-Mors Energi Elnet A/S: Mogens 
Haagh, Søren Terpager Andersen 
Trefor: Jørgen Bruun Larsen 
Vestjyske Net: Allan H. Knappe 
Vores Elnet: Hans Pahus Holst 

Afbud: 

Formål: 
Energistyrelsen afholder kvartalvis 
brancheforum vedrørende 
udligningsordningen. 

 

 

Dagsorden Referat 
Orienteringspunkter: 
1. Generelle informationer 
2. Nettilslutningsomkostninger 
3. Nettab, drift og vedligeholdelse 
4. Eventuelt 

 

 

 

 

1. Generelle informationer 
 
Referater og FAQ -  
FAQ’en indeholder spørgsmål og svar, der 
er stillet og besvaret på brancheforum samt 
andre relevante spørgsmål om 
udligningsordningen, som Energistyrelsen 
har modtaget. Energistyrelsen opfordrer til 
at kontakte udligning@ens.dk, såfremt der 
er spørgsmål til FAQ’en.  

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration (MUN) 

 

Dato 

19. juli 2021 

 

J nr. 2020-1948 

 

LHVE/DLHN 

mailto:udligning@ens.dk
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Referatet fra brancheforum vil blive 
fremsendt til mødedeltagerne, samt være 
tilgængeligt på ens.dk. 
 
Tilmelding til brancheforum 
Energistyrelsen informerer om, at 
mødedatoer for 2021 tidligere er sendt ud, 
og de næste møder vil være henholdsvis 
den 23. september 2021 og den 1. 
december 2021. Begge dage med 
mødestart kl 10:00. Der vil inden det 
enkelte møde blive fremsendt en 
påmindelse, hvori tilmeldingsfristen vil 
fremgå. Såfremt mødet afholdes virtuelt, vil 
link til deltagelsen blive fremsendt til de 
tilmeldte dagen før mødet. Energistyrelsen 
opfordrer til, at punkter/emner/spørgsmål, 
der ønskes medtaget på brancheforum, 
fremsendes senest 7 dage inden mødet. 
 
2. Nettilslutningsomkostninger 
 
Forventede antal ansøgninger på 
kompensationsordningen 
Energistyrelsen ønsker at danne sig et 
overblik over antallet af ansøgninger, som 
netvirksomhederne senest den 1. 
november 2022 forventer at sende ind med 
henblik på at opnå kompensation for 
nettilslutningsomkostninger.  
Energistyrelsen har allerede modtaget en 
række tilbagemeldinger. Energistyrelsen 
skal fortsat opfordre netvirksomhederne til 
at melde deres forventninger ind, herunder 
også meddele, hvis der er sket ændringer i 
de tilbagemeldinger, vi allerede har 
modtaget.  
 
Tilslutning i medfør af § 4 (”ude i ingenting”) 
Vejledningen til regler om nettilslutning af 
VE-anlæg på www.ens.dk er blevet 
opdateret fsva. definition af 
tilslutningspunkt. Vejledningen er 
tilgængelig her på Energistyrelsens 
hjemmeside. 
 
Ændringer i nettilslutningsbekendtgørelsen 
Som følge af afskaffelsen af PSO-systemet 
med udgangen af 2021 skal 
nettilslutningsbekendtgørelsen ændres. En 
ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen 
er således sendt i høring. Se nærmere på 
Høringsportalen. Frist for at afgive 
høringssvar er 27. august 2021. 
Energistyrelsen forventer at kunne uddybe 
ændringerne på næste brancheforum. 
 
3. Nettab, drift og vedligeholdelse 

https://ens.dk/node/3475/pdf%20.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65354
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Igangværende sager 
Energistyrelsen forventer at afslutte 
igangværende sager senest ultimo august.  
Energistyrelsen skal I den forbindelse 
opfordrer netvirksomhederne til at 
fremsende eventuelle manglende 
supplerende oplysninger snarest muligt. 
 
4. Eventuelt 
 
Ingen punkter modtaget. 
 
Energistyrelsen opfordrer 
netvirksomhederne til at tage kontakt til 
Energistyrelsen, hvis der er spørgsmål til en 
konkret sag.  
 
Link til FAQ vedrørende 
udligningsordningen 

 
  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tilskud/faq_vedr._udligningsordningen.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tilskud/faq_vedr._udligningsordningen.pdf


 
 

Side 4 af 4 
 

Energistyrelsen 

 

Niels Bohrs Vej 8D 

6700 Esbjerg 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Bilag 1: Q&A 
Q&A er udarbejdet på baggrund af de spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med møde i Brancheforummet 

den 2. juni 2021. Spørgsmålene er bearbejdet af Energistyrelsen og nedenfor angivet i generel karakter.  

 

Vedr. Udligning af nettilslutningsomkostninger 

 

Såfremt tilslutningspunktet rykkes frem til anlægget, når der ikke er plads i nærmeste 50/60 kV station, vil 

udligningsordningen så dække de ekstra omkostninger hertil, selvom den ekstra længde er mere dyr end 

totalprisen i målestationen, og der også vil være ekstra omkostninger for nettab, drift og vedligeholdelse på 

den ekstra længde?  

 

Energistyrelsen har revideret den tidligere udsendte vejledning til regler om nettilslutning af VE-anlæg. 

Vejledningen er tilgængelig her på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Det forholder sig således, at udligningsordningen dækker de omkostninger, der er ved tilslutning af et anlæg, 

som overholder reglerne i såvel nettilslutningsbekendtgørelsen og RfG’en, hvorefter der vil være dækning for 

de faktisk afholdte omkostninger for etablering af nettilslutning af et anlæg.  

 

Ligeledes vil der være dækning af omkostningerne for nettab, drift og vedligeholdelse i den 

ledningsforbindelse, der ejes af netvirksomheden, så længe der ikke er koblet forbrug på ledningsforbindelse 

jf. § 5, stk. 2 i nettilslutningsbekendtgørelsen.  

 

Hvordan gør netvirksomheden anlægsejere opmærksomme på, at projekter der tidligst kan tilsluttes i 2023 er 

omfattet af nye indfødningstariffer og den kommende korrigerede bekendtgørelse? 

 

Dansk Energi oplyste på mødet for brancheform, at denne problemstilling er medtaget i deres udkast til 

nettilslutningsaftale, således at det fremgår, at anlægsejere skal være indstillet på at genforhandle deres 

omkostninger, når nye regler træder i kraft. 

 

 

Skulle der være supplerende spørgsmål til FAQ’en, eller andre generelle spørgsmål til 

udligningsordningen, opfordrer Energistyrelsen til at læse de tilgængelige vejledninger på 

Energistyrelsens hjemmeside eller kontakte Energistyrelsen, således spørgsmålene eventuelt kan 

indgå i FAQ’en.  

 

https://ens.dk/node/3475/pdf%20.

