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Opdateret vejledning til regler om
nettilslutning af VE-anlæg

Energistyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning til regler om
nettilslutning af VE-anlæg (vindmøller, solceller, vand- og
bølgekraftanlæg).

Energistyrelsen ønsker med den opdaterede vejledning at tydeliggøre, at det
tilslutningspunkt, der henvises til i nettilslutningsbekendtgørelsen, er
identisk med nettilslutningspunktet (POC) i Kommissionens forordning (EU)
2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til
nettilslutning for produktionsanlæg (RfG-forordningen). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=EN


Nettilslutningsaftaler indgået efter 5. juli 2021

For nettilslutningsaftaler indgået efter den 5. juli 2021 indebærer dette, at
Energistyrelsen kun vil acceptere tilslutningspunkter, der er identiske med
nettilslutningspunktet (POC) i RfG-forordningen og som opfylder de hertil
knyttede krav. Det indebærer dog samtidig, at nettilslutningsaftaler indgået
den 5. juli 2021 eller tidligere efter omstændighederne vil kunne anvende
andre typer tilslutningspunkter (også kaldet virtuelle tilslutningspunkter), så
længe nettilslutningen er i overensstemmelse med RfG-forordningen. Det er
net- og transmissionsvirksomhederne, der påser, at RfG-forordningen er
overholdt. Anlægsejer skal ligeledes sikre overholdelse af krav i medfør af
RfG-forordningen. Derudover skal alle øvrige relevante regler også
overholdes.

Læs vejledningen til regler om nettilslutning af VE-anlæg

Kontakt

Specialkonsulent Emil Axelsen, eax@ens.dk, 3392 7701
Fuldmægtig Kirstine Tambour Kristensen, kten@ens.dk, 3392 7436

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Udbud_aktuelle/vejledning_til_regler_om_nettilslutning_af_ve-anlaeg.pdf
mailto:eax@ens.dk
mailto:kten@ens.dk


enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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