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Charlotte Vesterlund

Fra: Rikke Bille Gaardestrup <RBI@energinet.dk>

Sendt: 11. januar 2021 14:09

Til: Charlotte Vesterlund

Emne: SV: Netkapacitet i Svendborg Kommune

Hej Charlotte 

  

Endnu engang tak for din mail.  

  

Til din information kan jeg fortælle dig, at vi i oktober har 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 planarbejdet kan I blandt andet se, at der ikke forventes begrænsninger og afledte udbygningsbehov i den del af 

transmissionsnettet, der ligger i og omkring Svendborg Kommune. Der er i dag én transmissionsstation i Svendborg 

kommune og to 150 kV forbindelser ud af kommunen (de sort markerede strækninger på kortet). I Energistyrelsens 

forudsætninger 2019 ligger der en vækst på 126 MW VE tilsluttet i 150 kV station Svendborg frem til 2030 og 

yderligere ca. 40 MW frem til 2040. 

  

  

 
  

  

Vi har endnu ikke opgjort hvor meget kapacitet der potentielt tilsluttes i station Svendborg før der bliver behov for 

forstærkninger. Vi forventer at offentliggøre et overslag herpå i den næste version af Kapacitetskortet i der udgives i 

løbet af Q1 2021. 

  

Hvis konkrete VE-anlæg skal realiseres, er processen for anlægsejer, at de skal henvende sig til det lokale netselskab, 

som vil anvise tilslutningspunkt og spændingsniveau.  Om anlæggene skal tilsluttes i distributionsnettet eller 

transmissionsnettet afhænger blandt andet af størrelsen af anlægget. Netselskabet kan informere om udfordringer, 

muligheder og tidsplaner for tilslutning i distributionsnettet.  

  

Hvis anlægget skal tilsluttes i transmissionsnettet kan Energinets tilslutningsprojekt tage 2-5 år afhængig af behovet 

for udbygninger i selve stationen. Mere præcise tidsestimater vil blive udarbejdet når vores projekter er igangsat for 

detailplanlægning. I kan finde mere information om nettilslutningsprocessen hos Energinet her: 
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Venlig hilsen 

 

Rikke Bille Gaardestrup  

Chefplanlægger 

Netplanlægning 

+4523338853 

RBI@energinet.dk 

  

Fra: Charlotte Vesterlund <charlotte.vesterlund@svendborg.dk>  

Sendt: 4. januar 2021 12:58 

Til: Rikke Bille Gaardestrup <RBI@energinet.dk> 

Emne: Netkapacitet i Svendborg Kommune 

  

Hej Rikke 

  
Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune vil gerne vide, om der kan være begrænsninger i 
netkapaciteten i forhold til at udbygge den vedvarende energi indenfor kommunegrænsen? 

Spørgsmålet er kommet op under en debat om, hvor vidt kommunen skal planlægge for nye VE-anlæg 
som vindmøller og solceller. 
Jeg håber, du kan være behjælpelig med at besvare spørgsmålet. 
  
Venlig hilsen  
 
Charlotte Vesterlund 
Klima- og energikoordinator 
 
Svendborg Kommune  
Byg, Natur og Miljø 
Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 
 
Tlf: +4562233427 
Mobil: +4530175427 
Email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk 
 

 
    
Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder 

med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse 

mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på 

Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.  
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Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post.  

Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr, helbreds- og økonomiske oplysninger) i 

en almindelige mail.  Læs mere om sikker mail og oplysningspligten: Læs om oplysningspligt her 
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