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Pålæg, som vil blive udstedt til 
Energinet.dk i det tilfælde, hvor 
den vindende park, er af en 
størrelse, der gør, at 
nettilslutningen skal foretages 
direkte på transmissionsnettet.  

Pålæg vedrørende etablering af transformerstation på land og 

bagvedliggende netforstærkninger til brug for [NAVN] hav-

vindmøllepark i [STED] 
 

Klima- energi- og bygningsministeren skal i henhold til § 4, stk. 6, i lov om 

Energinet.dk pålægge Energinet.dk at etablere transformerstation på land og 

bagvedliggende netforstærkninger til brug for [NAVN] havvindmøllepark i 

[STED]. 

 

Energinet.dk skal have afsluttet anlægsarbejdet og have nettilslutningspunktet 

klar til at kunne aftage produktionen af elektr icitet fra havvindmølleparken se-

nest 1. juli 2019. Dette tidspunkt kan justeres til et senere tidspunkt, hvis dette 

kan aftales med koncessionshaveren. 

 

Afholdelse af omkostninger til nettilslutning 

Energinet.dk skal afholde udgifter til udbygning og forstærkning af det kollektive 

elforsyningsnet, herunder transformering, jf. § 6, stk. 1, pkt. 2 i bekendtgørelse 

nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for 

vindmølleproduceret elektricitet m.m (nettilslutningsbekendtgørelsen).   

 

Omkostninger til dækning af de opgaver, som Energinet.dk er pålagt ifølge net-

tilslutningsbekendtgørelsen, jf. § 30, skal dækkes som beskrevet i § 8, stk. 1 i 

elforsyningsloven, dvs. af PSO-tariffen. Energinet.dk opgør omkostningerne og 

fordelingen af disse i henhold til § 8, stk. 5 i elforsyningsloven. 

 

Afholdelse af omkostninger ved koncessionshaverens manglende afgivel-

se af forpligtelse 

I tilfælde af, at koncessionshaveren på trods af sin forpligtelse i henhold til kon-

cessionsaftalen om at etablere og nettilslutte elproduktionsanlægget med tillhø-

rende internt opsamlingsnet, meddeler, at koncessionshaveren – uanset grund 

hertil – alligevel ikke vil etablere og nettilslutte elproduktionsanlægget med til l-

hørende internt opsamlingsnet, skal Energinet.dk, jf. de almindelige erstatnings-

retlige regler, sikre at Energinet.dk ikke lider tab. Dette kan for eksempel ske 

ved sikkerhedsstillelse. 
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Det fremgår af koncessionsaftalen, pkt.1.2.1, at denne sikkerhedsstillelse i nog-

le tilfælde, kan dækkes helt eller delvist af den sikkerhedsstillelse, som konces-

sionshaveren skal stille overfor Energistyrelsen (garanti for fastholdelsesbo-

den).         

 

Energinet.dk og koncessionshaverens ansvar i forhold til nettilslutningen   

Energinet.dk og koncessionshaverens henholdsvise ansvar i forhold til nettil-

slutning beskrives nærmere i koncessionsaftalen og etableringstilladelsen, jf. b i-

lag 9 i udbudsbetingelserne, Nettilslutning af kystnære havvindmøller etableret 

efter udbud.  

 

I henhold til koncessionsaftalen og etableringstilladelsen skal Energinet.dk og 

koncessionshaveren indgå en samarbejdsaftale for etableringen af nettilslu t-

ningsanlægget. Aftalen udgør rammerne for nettilslutningen af deres respektive 

anlæg, deres samarbejde om etablering af nettilslutningsanlægget og de enkel-

te aftalte løsninger for anlægget, herunder aftaler om grænselinjer og fordeling 

af ansvarsområder under anlægningsfasen.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Christian Lilleholt 


