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Journalnummer 2022-796 
 
Dansk Solcelleforenings høringssvar vedrørende bekendtgørelse om 
ansøgningsproces for etablering af direkte linjer på hav og på land 
Dansk Solcelleforening takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring ved-
rørende bekendtgørelse om ansøgningsproces for etablering af direkte linjer på hav og på land. 
Dansk Solcelleforening er positiv overfor at reglerne for etablering af direkte linjer nu fastsættes og 
muliggøres i forslaget til bekendtgørelsen som opfølgning på den politiske PtX-aftale fra marts 2022. 
Det er af stor vigtighed for Dansk Solcelleforenings medlemmer, der berøres af de nye betingelser. Di-
rekte linjer kan understøtte elektrificeringen generelt og bidrage til at indfri ambitionerne i PtX-
aftalen, der kræver en markant udbygning af vedvarende energi. Det vil Dansk Solcelleforening derfor 
gerne samarbejde om.      
 
Generelle betragtninger 
Dansk Solcelleforening anbefaler at indføre en bagatelgrænse for nye forbrugsanlæg på <1 MW tilslut-
tet på 10-30 kV og nye forbrugsanlæg på <5 MW tilsluttet 50 kV eller derover, som per automatik har 
lov til at etablere direkte linjer. Det kunne f.eks. give mulighed for at der i tilknytning til industriområ-
der med produktion fra tagene kan etableres lynladere til elbiler, som medarbejdere og borgere vil 
kunne gøre brug af. Solcelleanlæg vil samlet set under disse kapacitetsniveauer ikke have betydning 
for efterlevelsen af princippet om kollektivitet i elnettet. Det vil samtidig bidrage til en smidig og ef-
fektiv implementeringsproces, og accelerere tempoet i udbygningen af VE fra solceller, som der er 
markant brug for, hvis vi skal nå de politiske klimamål.   
 
Specifikke bemærkninger 
Fsva. §11 stk. 1. der definerer afstandskriteriet for tilladelse til etablering af en direkte linje; Dansk Sol-
celleforening mener det i denne forbindelse er væsentligt, om producenten har indgået en aftale om 
begrænset nettilslutning. Er det tilfældet bør forbrugs- og energilagringsanlæg undtages fra bestem-
melserne om afstandskravet.  
Dansk Solcelleforening mener i forlængelse heraf, at det i bekendtgørelsen bør præciseres og etable-
res en mulighed for at integrere et tidsmæssigt aspekt i tilladelsesproceduren for etablering af en di-
rekte linje. Lange sagsbehandlingstider fordrer ikke det nødvendige tempo i VE-udbygningen, og der-
for bør der i udgangspunktet gives tilladelse til etablering af en direkte linje, hvis det ikke er muligt at 
blive nettilsluttet indenfor f.eks. 12 måneder i distributionsnettet regnet fra tidspunktet for anmod-
ning om nettilslutning, og indenfor 18 måneder i transmissionsnettet regnet fra tidspunktet for an-
modning om nettilslutning.   
Fsva. §4 der omhandler ejerskab af den direkte linje. Med den nuværende formulering kan den direkte 
linje alene ejes af ejeren af produktionsanlægget eller af ejeren af forbrugsanlægget. Dansk Solcelle-
forening mener det kan begrænse brugen af direkte linjer. Bestemmelsen bør omformuleres, så de 
forskellige ejere af anlæggene kan eje den direkte linje i fællesskab. F.eks. bør det være muligt for et 
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fællesskab af ejere at oprette et selskab, hvorigennem omkostninger og vedligehold af den direkte lin-
je afholdes af parterne hinanden imellem.  
 
På baggrund af fremsendte kommentarer anmoder Dansk Solcelleforening om, at Energistyrelsen 
genovervejer forslag til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser.  
 
Skulle fremsendte give anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed. 
  
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 

 
Flemming Vejby Kristensen 
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