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Journalnummer 2022-796 
 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring af bekendtgørelse 
om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etablering af direkte 
linjer på hav og på land 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 30. september 2022 fremsendt bl.a. 

udkast til bekendtgørelse om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etable-

ring af direkte linjer på hav og på land i høring anmodet om at modtage hørings-

svar senest fredag den 4. november 2022. 

 

Bekendtgørelsen om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etablering af di-

rekte linjer på hav og på land berører vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejds-

givernes medlemsvirksomheder, som bl.a. investerer i solceller til eget forbrug og 

installerer solceller for kunder. Vi indgår derfor gerne i det fortsatte samarbejde 

på området. 

 

Udkastet til bekendtgørelse om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etab-

lering af direkte linjer på hav og på land, herefter kaldet ”udkastet”, giver TEKNIQ 

Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger. 

 

Direkte linjer kan i nogle tilfælde være afgørende for at sikre en hensigtsmæssig 

samplacering af vedvarende produktionsanlæg som fx solceller og forbrugsanlæg. 

Det gælder ikke mindst i forhold til etablering af energifællesskaber og borger-

energifællesskaber, hvor direkte linjer ofte vil være en forudsætning for at kunne 

skabe en attraktiv businesscase og samtidig bidrage til at aflaste de kollektive el-

net. 

 

I udkastets § 4 fremgår, at en direkte linje kun kan ejes af ejeren af produktions-

anlægget eller ejeren af forbrugsanlægget. Denne ordlyd kan imidlertid forhindre 

at fx virksomheder i et energifællesskab kan etablere direkte linjer mellem fx et 

fælles solcelleanlæg og virksomhederne i energifællesskabet. Samtidig betyder 

ordlyden, at fx pensionskasser eller andre investorer ikke kan bidrage til finansie-

ringen af et projekt. Dette mener TEKNIQ Arbejdsgiverne er uhensigtsmæssigt. 

 

Energistyrelsen  

 

Sendt pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til tkfo@ens.dk  
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Derfor foreslår TEKNIQ Arbejdsgiverne, at ordlyden i § 4 ændres til: 

”En direkte linje kan kun ejes af ejeren af produktionsanlægget, ejeren af for-

brugsanlægget eller af en forening af ejere af produktions- og forbrugsanlæg.”  

 

Det fremgår desuden af § 11, at tilladelse til etablering af en direkte linje kun gi-

ves, hvis summen af længden ikke er længere end summen af længden på det net, 

der alternativt ville skulle etableres. TEKNIQ Arbejdsgiverne har forståelse for de 

bagvedliggende hensyn til det kollektive elnet. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener dog, 

at dette krav potentielt kan forhindre etableringen af direkte linjer, som kan sikre 

en positiv økonomi i mange energifællesskaber. Derfor mener vi, at bestemmel-

sen enten skal udgå eller udformes på en måde, så den ikke finder anvendelse i 

forbindelse for energifællesskaber og lignende. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

   

Med venlig hilsen   

  

 

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør 

 


