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Kære Thorkild

Først vil jeg gerne beklage den sene tilbagemelding på din forespørgsel. Jeg håber ikke at det er
for sent, men her kommer i hvert fald et svar.

Vi har i oktober afsluttet vores planarbejde 2020, hvor vi på baggrund af Energistyrelses
analyseforudsætninger 2019 udarbejdede en behovsanalyse og et bud på en langsigtet
netstruktur for eltransmissionsnettet. I kan finde materialet her.

I planarbejde 2020 var forudsætningen at der i 2025 ville være ca. 160 MW solkraft tilsluttet
stationerne i Faxe kommune og ca. 170 MW i Blangslev i Næstved kommune. Dette omfang ville
vokse til henholdsvis ca. 218 MW og 190 MW i 2040. En del af den solkraft der placeres i Faxe
kommune vil også blive samlet op via Blangslev. Set fra transmissionsnettets side er udviklingen
af VE i Faxe kommune en del af en samlet markant udvikling af VE i det Sydsjællandske område
og på Lolland/Falster. Den samlede overskudsproduktion i den sydlige del, skal transporteres
mod forbrugscentre og eksport mod nord.

I området er der i en langsigtet netstruktur planlagt 132 kV kabler mellem Blangslev og Spanager,
som er nødvendige for generelt at kunne indpasse VE-produktion fra Lolland og det
Sydsjællandske område.  Disse 132 kV forstærkninger skal også ses i sammenhæng med
forstærkningerne mellem Lolland og Sydsjælland, som lige nu er under detailplanlægning og pt
forventes idriftsat omkring 2026.

Energinet igangsætter detailplanlægning af udbygninger i transmissionsnettet i henhold til den
langsigtede netstruktur og efterhånden som behovene opstår.

https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Elnettet-i-2040


Jf. jeres liste kan der i Faxe kommune potentielt komme ca. 400 MWe (546/1,35). Dvs. at den
mængde vi i vores analyseforudsætninger 2019 forventes opsamlet via stationerne i Faxe
kommune og Blangslev i 2040 ca. svarer til den mængde der ligger på Jeres liste (218 MW -190
MW = 408 MW).

Umiddelbart vil vi ikke forvente at den vækst som I skitserer I Jeres oversigt ændrer på den
planlagte 132 kV netstruktur i området. Overføringskapaciteten i de enkelte kabler vil blive
tilpasset så den understøtter den VE-kapacitet, der med en vis sandsynlighed ventes etableret.
Fra Energinet igangsætter en detailplanlægning på forstærkningerne mellem Blangslev og
Spanager til anlæggene kan tages i drift må vi forvente at der kan gå op til 5 år.
Solcelleanlæggene vil dog kunne tilsluttes før transmissionsforbindelserne står færdige, men
med risiko for tidsrum, hvor produktionen ikke kan udnyttes på grund af begrænsninger i
transmissionsnettet og vil skulle nedreguleres. Vi kan ikke uden detailanalyser sige noget om
dette omfang. I dag er reglerne at anlægsejer kompenseres hvis transmissionsnettet begrænser
og der er risiko for forsyningssikkerheden, men disse regler forventes ændret jf. klimaaftalen fra
juni 2020.

Hvis solcelleanlæggene skal realiseres, er processen for anlægsejer, at de skal henvende sig til
det lokale netselskab, som vil anvise tilslutningspunkt og spændingsniveau.  Med de kapaciteter,
der fremgår af Jeres materiale, er der stor sandsynlighed for at anlæggene skal tilsluttes i
distributionsnettet og det er derfor netselskabet der kan give Jer tilbagemeldinger om
tidshorisonten for dette. Men I er vist allerede i dialog med Cerius om dette.

Hvis det er anlæg der skal tilsluttes i transmissionsnettet kan det tage op til 2-5 år afhængig af
projektets størrelse. Mere præcise tidsestimater vil blive udarbejdet når vores projekter er
igangsat for detailplanlægning.

I kan finde mere information om nettilslutningsprocessen hos Energinet her:

Med  de input vi allerede nu har fået fra Jer og Energistyrelsens seneste opdaterede
analyseforudsætninger er vores planlægningsgrundlag blevet opdateret, så der i stationerne i
Faxe kommune og Blangslev indgår ca. 400 MW allerede i 2025. Dvs. at det planarbejde der
forventeligt afsluttes sommeren 2021 vil omfatte en mængde solkraft svarede til Jeres planer.
Når Energinets planarbejdet er afsluttet vil projekter initieres baseret på de behov vi har
identificeret og den sikkerhed der ligger i VE-projekternes realisering. Så jo tidligere vi får en vis

https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Regler-for-nye-anlaeg#Nyeproduktionsanlaeg


sikkerhed for at VE-anlæggene kommer des før kan vi detailplanlægge et net med den rette
overføringskapacitet.

Tiderne ovenfor er vejledende og mere præcise tidsestimater vil blive udarbejdet når vores
projekter er igangsat for detailplanlægning.

Rigtig god jul

 Rikke

Venlig hilsen

Rikke Bille Gaardestrup 
Chefplanlægger
Netplanlægning
+4523338853
RBI@energinet.dk
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Kære Rikke
Tak for et flot oplæg for Plan & Kulturudvalget. Som drøftet telefonisk vil vi meget gerne have
hjælp til at vurdere potentialet for de ønsker der er til solcelleparker i kommunen. Vedhæftet
er en oversigt over solcelleparker, samt hvilken status de har i vores system.

Det vil være spændende med jeres vurdering af, hvornår de enkelte projekter kan realiseres,
set i forhold til kapacitet i transmissionsnetværket, etc..

Du er meget velkommen til at ringe, hvis vi skal drøfte sagen nærmere.

Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at bruge
Digital Post (eller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
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Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om, hvordan
vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
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