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Høring af udkast til ny-udstedelse af bekendtgørelse om indtægtsrammer for net-

virksomheder (VE-tilslutning) 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnt i høring den 7. april 2021 (J.nr. 2019-5318) og har 

følgende kommentarer: 

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig behovet for en ny ordning for net-tilslutning af VE-anlæg som 

følge af, at udligningsordningen via PSO afskaffes fra 2023, jf. også Klimaaftalen for energi og 

industri fra 22. juni 2020. 

 

Omkostningerne til VE-tilslutning vil fremover indgå som et tillæg til net-virksomhedernes 

indtægtsrammer. Der lægges endvidere op til muligheden for differentieret tilslutningsbidrag og 

indfødningstariffer for producenter på både transmission- og distributionsniveau. 

 

Vi skal også indledningsvis henvise til vores tidligere fremsendte holdninger og behov for afklaring 

af såvel overgangsordning som den nye ordning for VE-tilslutning. Vi finder, at der fortsat er meget 

stor usikkerhed om en række vilkår for tilslutning af nye vindmøller og solcelleanlæg til det 

kollektive net. Det skaber stor usikkerhed hos ejere af disse anlæg og deres rådgivere. Især giver 

det stor usikkerhed om den samlede økonomi, ligesom det forsinker planprocessen. Hermed også 

en unødig forsinkelse af den grønne omstilling. Landbrug & Fødevarer skal nok engang opfordre til, 

at disse forhold afklares hurtigst muligt. 

 

Landbrug & Fødevarer er endvidere af den opfattelse, at der bør være muligheder for kollektiv 

finansiering af opgradering af det kollektive elnet i forbindelse med den grønne omstilling, da vi ser 

det som en fælles opgave med fordele for hele samfundet. Det er vigtigt at undgå, at enkelte 

elnetselskaber belastes forholdsvist meget i forhold til andre selskaber. Det vil give ubalance og 

kan virke konkurrenceforvridende. Derfor vil det også være logisk, at opgradering bæres kollektivt.  

 

Det er endvidere vores opfattelse, at overgangsordningen bør løbe, indtil Forsyningstilsynet har 

metodegodkendt vilkårene for en ny tarifmodel med producentbetalinger. 

 

Efter drøftelser med folk i vindmøllebranchen er vi usikre, på om den foreslåede regulering af net-

selskabernes indtægtsrammer er helt i overensstemmelse med EU-lovgivningen for det indre 

marked, der sætter loft over betaling fra el-producenter til elnettet. Dette af hensyn til 

konkurrenceforholdene i det indre marked for energi. Det er vigtigt, at det bliver afklaret. 

 

Et par spørgsmål: Skal § 29, stk. 3 forstås sådan, at hvis der skal laves en udvidelse eller 

ombygning af et VE-anlæg (øget effekt og ny teknologi), så bliver anlægget betragtet som nyt i 

forhold til nettilslutning? Hvis det er tilfældet, vil det være meget uhensigtsmæssigt efter Landbrug 
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& Fødevarers opfattelse, da vi her ser muligheden for at åbne op for, at omkostninger, som er 

betalt, skal betales delvist igen. Det vil fordyre den grønne omstilling.  

 

Et andet spørgsmål: Kan en evt. fuldlast (pristillæg) på et eksisterende anlæg gå tabt ved en 

udvidelse? Hvis ja til dette kan det efter vores opfattelse medføre, at potentialet i den grønne 

omstilling ikke udnyttes fuldt ud, da det må forventes, at det eksisterende anlægs fuldlast opbruges, 

inden der reinvesteres. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde sig muligheden for at vende tilbage med yderligere 

bemærkninger, hvis vi finder behov for dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jens Astrup Madsen 

Energichef 
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