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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af 

vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for 

vindmølleproduceret elektricitet m.m., som ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af 4. juli 2014 og 

bekendtgørelse nr. 1470 af 19. december 2014, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 30, § 39, stk. 8, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, § 61, § 65, stk. 3, § 

68 og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. x af y. februar 

2015, og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. x af y. februar 2015, fastsættes efter 

bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens 

opgaver og beføjelser:« 

2. § 17 affattes således: 

»§ 17. Ved flytning og ny nettilslutning af vindmøller følger det opnåede pristillæg den enkelte 

vindmølle, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. For vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som har en installeret effekt på 25 kW 

eller derunder, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, gælder stk. 1 alene, såfremt 

vindmøllen igen tilsluttes i egen forbrugsinstallation. Flyttes vindmøllen, således at denne ikke 

længere er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, bortfalder pristillægget, idet betingelserne herfor 

ikke længere er opfyldt, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den x. februar 2015. 

 

Energistyrelsen, den x. x 2015 
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Ændringsforslaget sammenholdt med gældende bekendtgørelse 

 

Gældende § 17 i bekendtgørelse om 

nettilslutning af vindmøller og pristillæg for 

vindmølleproduceret elektricitet m.m. 

Ændringsforslag til § 17 

§ 17. Ved flytning og ny nettilslutning af 

vindmøller følger det opnåede pristillæg den 

enkelte vindmølle, bortset fra pristillæg til en 

eksisterende vindmølle, hvor pristillægget efter 

§ 39, stk. 3, i lov om fremme vedvarende energi 

bortfalder, og der for elektriciteten ydes et 

pristillæg, som sammen med den fastsatte 

markedspris efter § 51 lov om fremme af 

vedvarende energi udgør 43 øre pr. kWh, jf. § 

39, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende 

energi. 

»§ 17. Ved flytning og ny nettilslutning af 

vindmøller følger det opnåede pristillæg den 

enkelte vindmølle, jf. dog stk. 2. 

 

Stk. 2. Ved flytning af vindmøller tilsluttet i 

egen forbrugsinstallation, som har en installeret 

effekt på 25 kW eller derunder, jf. § 41 i lov om 

fremme af vedvarende energi, følger 

pristillægget, som sammen med den fastsatte 

markedspris udgør 60 øre pr. kWh, den enkelte 

vindmølle, såfremt vindmøllen igen tilsluttes i 

egen forbrugsinstallation. 

Stk. 2. For vindmøller tilsluttet i egen 

forbrugsinstallation, som har en installeret 

effekt på 25 kW eller derunder, jf. § 41 i lov om 

fremme af vedvarende energi, gælder stk. 1 

alene, såfremt vindmøllen igen tilsluttes i egen 

forbrugsinstallation. Flyttes vindmøllen, således 

at denne ikke længere er tilsluttet i egen 

forbrugsinstallation, bortfalder pristillægget, 

idet betingelserne herfor ikke længere er 

opfyldt, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende 

energi.« 

Stk. 3. Ved flytning af vindmøller, som 

tidligere har været direkte nettilsluttet, til en ny 

tilslutning i egen forbrugsinstallation, vil 

vindmøllerne opnå pristillægget, som sammen 

med den fastsatte markedspris udgør 60 øre pr. 

kWh, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende 

energi, såfremt disse har en installeret effekt på 

25 kW eller derunder. 

 

 


