
From: TEKNIK@energinet.dk 
>To: krogsholtegaard@hotmail.com 
>Date: Mon, 18 Feb 2013 12:07:00 +0100 
>Subject: Christian Petersen, SV: Vedr. 2 X 400 kw solcelleanlæg  
> 
>  
Kære Christian Petersen, 

 ; 

Tak for din mail vedr. 400 kW solcelleanlæg som ikke ønskes nettoafregnet. 

 ; 

Jeg kan bekræfte, at det er muligt af nettilslutte fx 2 solcelleanlæg af hver 400 kW på samme matrikel og 
blive afregnet med 130 øre/kWh i 10 år for hvert anlæg, såfremt de begge nettilsluttes i indeværende åg og 
de etableres med hver sin afregningsmåler. 

 ; 

Venlig hilsen/yours sincerely 

 ; 

Gitte Madsen 

Elteknisk konsulent 

Nettilslutning og Nettoafregning - Erhverv 

Tlf. 70 22 48 10 

teknik@energinet.dk 

 ; 

Energinet.dk 
>Tonne Kjærsvej 65 
>7000 Fredericia 
>Tlf. 70 10 22 44 
>Fax 76 24 51 80 

www.energinet.dk  

 ; 

Denne meddelelse afgives som et led i Energinet.dks faktiske virksomhed (f.eks. generel vejledning, kommentering, varetagelse af 
daglige driftsopgaver m.v.), og kan dermed ikke betragtes som en forvaltningsretlig afgørelse. Indholdet af meddelelsen og formalia i 
meddelelsen kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, men skal indbringes direkte over for Energinet.dk. 

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13
L 199  Bilag 6
Offentligt



 ; 

Fra: Christian Petersen [mailto:krogsholtegaard@hotmail.com]  
>Sendt: 18. februar 2013 11:43 
>Til: Nettilslutninger og Nettoafregning - erhverv 
>Emne: Vedr. 2 X 400 kw solcelleanlæg  

 ; 

Gitte Madsen 
> ; 
>I forbindelse med projekteringen af solcelleanlæg på bar mark vil jeg gerne have skriftlig tilkendegivelse 
fra Energinet. 
> ; 
>Jeg påtænker at opføre 2 stk. selvstændige 400 kw solcelleanlæg. De vil blive placeret på samme 
matrikkel, men vil have seperate elmålere. 
> ; 
>Anlægene skal alene afregne strøm via nettoafregningsordningen med en garanteret pris på kr. 1,30 pr. 
kw i 10 år for anlæg igangsat i 2013. 
> ; 
>Hvordan forholder Energinet sig til denne konstruktion ?. 
> ; 
>Jeg ser frem til at høre fra Dem. 
> ; 
>Med venlig hilsen 
> ; 
> ; 
>Christian Petersen 
>Baunehøjvej 11 
>4780  Stege 

 


