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RESUMÉ 

Thy-Mors Energi Elnet A/S (TMEE) har modtaget en dispensationsansøgning fra an-

lægsejer for nettilslutning af en Solid Wind Power mølle af typen SWP10-14TG20. 

TMEE modtog dispensationsansøgningen den 8. juni 2021.  

 

I husstandsvindmøllens nuværende tilslutningspunkt er vindmøllen tilsluttet på bag-

grund af en dispensation givet af Energinet den 12. juni 2017. Dispensationen er givet i 

forhold til kravene i Teknisk Forskrift (TF) 3.2.1, som var de gældende krav for nettil-

slutning på daværende tidspunkt. 

 

Husstandsvindmøllen er siden solgt til en fremtidig anlægsejer i TMEE’s forsyningsom-

råde, og ønskes således flyttet til en ny adresse og nettilsluttet i et nyt tilslutningspunkt.  

 

De krav til nettilslutning, der gælder for nye tilslutninger af produktionsanlæg, er i dag 

angivet i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), jf. artikel 3. 

 

Anlægsejer har fremsendt en anmodning om undtagelse af kravene i RfG (dispensati-

onsansøgning) til TMEE, jf. RfG artikel 62, stk. 1.  

 

Energinet har i samarbejde med TMEE vurderet dispensationsansøgningen jf. RfG ar-

tikel 62, stk. 4. 

 

TMEE har på vegne af anlægsejer fremsendt dispensationsansøgningen til Forsy-

ningstilsynet, jf. RfG artikel 62, stk. 6. 

 

Forsyningstilsynet kan træffe afgørelse om undtagelser fra kravene i RfG i medfør af 

forordningens artikel 60, stk.1. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om ikke at give dispensation fra kravene i Kom-

missionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om 

krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG) for pågældende Solid Wind Power 10 

kW husstandsvindmølle.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af RfG artikel 60, stk. 1. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet modtog den 12. juli 2021 en anmodning om undtagelse (herefter 

dispensationsansøgning) fra visse tekniske krav til nettilslutning af en Solid Wind Po-

wer 10 kW husstandsvindmølle fra Thy-Mors Energi Elnet A/S (TMEE). Til dispen-

saionsansøgningen var vedlagt fire bilag, to dokumenter og en e-mailkorrespondance. 

 

Dispensationsansøgningen fra TMEE er fremsendt til Forsyningstilsynet på vegne af 

anlægsejer jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsæt-

telse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG) artikel 62, stk. 6. 

 

TMEE fremsendte Energitilsynets (nuværende Forsyningstilsynet) offentliggjorte krite-

rier for indrømmelse af undtagelse for krav i forordning 2016/631/EU af 14. april om 

fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg dateret den 31. 

maj 2017 med journalnummer 17/05430, ved bilag 1. 

 

Det følger heraf, at Forsyningstilsynet kan indrømme undtagelser ift. RfG:  

 

”For alle afgørelser om undtagelse begrundet i tekniske forhold gælder, at vurde-

ringen tager sit udgangspunkt i forholdene omkring nettilslutningspunktet.  

 

Generelt for alle undtagelser gælder, at undtagelser fra reglerne ikke er normaltil-

fældet og derfor skal være begrundet i konkrete forhold af særlig karakter.  

 

Energitilsynet anerkender, at nogle tekniske forhindringer kan være umulige at 

overkomme, men fremhæver samtidigt, at indrømmelse af undtagelse for tekniske 

krav, som altovervejende hovedregel, sker i en tidsbegrænset periode, indtil over-

ensstemmelse med kravet kan opnås.  

 

Før Energitilsynet træffer afgørelse om at tildele en undtagelse, vil berørte parter 

blive hørt.” 

 

Derudover fremgår det, at Forsyningstilsynet inddrager følgende kriterier i tilsynets af-

gørelse: Lighed og ikkediskrimination, skadevirkninger, økonomisk/teknisk effektivitet 

og at ansøgeren har fremlagt tilstrækkeligt bevis til støtte for, at det ikke er muligt at 

opfylde kravet med rimelige tekniske foranstaltninger og at undtagelsen ikke påvirker 

omkostningseffektiviteten for andre parter.  
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TMEE fremsendte dokumentation for husstandsvindmøllens tidligere dispensation fra 

udvalgte krav i TF 3.2.1, jf. bilag 2. Dispensationen er udstedt af Energinet dateret den 

12. juni 2017. 

 

Energinet har i dispensationen lagt følgende til grund for beslutningen om at give en 

dispensation: 

 

”I den konkrete sag lægges det til grund at der er indgået bindende aftale om køb 

af møllen i juni 2015 og dermed 12 måneder inden ikrafttræden af den gældende 

forskrift. 

 

Køber og sælger har således ikke haft mulighed for at kende de skærpede krav til 

husstandsmøller, som er gældende pr. 30. juni 2016 på kontraheringstidspunktet, 

og har følgelig handlet i overensstemmelse hermed.”  

 

Det fremgår yderligere, at Energinets dispensation er givet på følgende vilkår:  

 

 ”Hvis møllen ombygges væsentligt efter nettilslutning af møllen til det kollek-

tive elforsyningsnet, skal møllen opdateres, til at kunne overholde alle gæl-

dende krav i TF 3.2.1 

 Hvis møllen afmeldes/nedtages og senere ønskes gentilsluttet det kollektive 

elforsyningsnet, skal møllen opdateres, til at kunne overholde alle gældende 

krav i TF 3.2.1, inden møllen igen kan tilsluttes det kollektive elforsyningsnet. 

 At alle øvrige krav i TF 3.2.1. er opfyldt ved nettilslutningen.” 

 

TMEE fremsendte en dispensationsanmodning for nettilslutning ift. til tre af kravene i 

TF 3.2.1, dateret 23. maj 2017, jf. bilag 3. 

 

Dispensationsanmodningen vedrørte kravet om tilstedeværelse af frekvensrespons jf. 

TF 3.2.1, afsnit 5.5, kravet om tilstedeværelse af reguleringsfunktion for reaktiv effekt, 

jf. TF 3.2.1 afsnit 5.6, og kravet om tilstedeværelsen af absolut-effektbegrænser, samt 

gradient-effektbegrænser for aktiv effekt, jf. TF 3.2.1, afsnit 5.2.2.1 og 5.2.2.2.   

 

TMEE fremsendte dokumentation for overholdelse af kravene for nettilslutning gæl-

dende for anlægskategori A1 ift. TF 3.2.1, jf. bilag 4. 

 

Af dokumentet fremgår en skematisk redegørelse for tekniske krav jf. TF 3.2.1 for an-

læg til og med 11 kW, anlægskategori A1 (bilag 1 til TF 3.2.1). Skemaet er udfyldt af 

anlægsejer. 

 

Det fremgår, at husstandsvindmøllen ikke imødekommer kravene til regulering af aktiv 

effekt ved overfrekvens, absolut-effektbegrænserfunktion, gradient-effektbegrænser-

funktion og Q-regulering. 

 

TMEE har fremsendt anlægsejers dispensationsanmodning ift. nugældende krav for 

nettilslutning i medfør af RfG. Dette følger af bilaget ”Flytning af husstandsvindmølle til 

Lækjærvej 23, 7700 Thisted”. Anlægsejer redegør her for sin anmodning om en undta-

gelse, jf. kravene i RfG artikel 62, stk. 2. 
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TMEE har herudover redegjort for sin vurdering af anlægsejerens dispensationsansøg-

ning i bilag af 28. juni 2021 om ”Vurdering af dispensationsansøgning på tilslutning af 

SWP10 – 14TG20”. Det fremgår heraf, at TMEE har vurderet husstandsvindmøllen 

som et kategori B produktionsanlæg jf. RfG.  

 

TMEE konkluderer følgende i sin redegørelse:  

 

”Netselskabet vurderer pba. de tekniske foranstaltninger, at der ikke kan gives til-

ladelse til at opstille vindmøllen, da møllen ikke lever op til de tekniske krav gæl-

dende på tilslutningstidspunktet. I denne vurdering læner netselskabet sig op ad 

den oprindelige dispensation givet af Energinet den 12. juni 2017, hvori der er gi-

vet følgende vilkår, på den midlertidige dispensation givet:  

 

Hvis møllen afmeldes/nedtages og senere ønskes gentilsluttet det kollektive elfor-

syningsnet, skal møllen opdateres, til at kunne overholde gældende krav i TF 

3.2.1, inden møllen igen kan tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.  

 

På tidspunkt for dispensationsansøgningen konstateres det, at møllen ikke over-

holder kravene i TF 3.2.1, eller nuværende gældende krav. 

 

I forbindelse med fremsendelse af endelig dispensationsansøgning fra ansøger til 

netselskabet den 21. juni fremføres en alternativ løsning til dispensationen. For-

slaget lyder på, at der kunne sættes en inverter mellem møllen og nettet, der så 

sikrer, at møllen overholder de tekniske krav i RfG. 

 

Netselskabet er som udgangspunkt åben over for det alternative forslag, da en 

anden type Solid Wind Power mølle er på positivlisten med en inverter. For ende-

ligt at kunne tage stilling til, om en sådan løsning vil kunne fungere, vil det kræve 

information omkring de tekniske foranstaltninger ud fra de gældende regler før til-

slutning, samt målinger efter tilslutning for at bevise overholdelse af de tekniske 

krav. Dette er ikke noget netselskabet kan være behjælpelig med, men her opfor-

dres ansøgeren til at tage kontakt til relevant rådgivningsfirma for assistance.” 

 

Energinet har ligeledes været hørt af TMEE i forbindelse med TMEE’s vurdering af sa-

gen. Af Energinets høringssvar af 8. juli 2021 fremgår følgende bemærkninger: 

 

1. ”Det er Energinets vurdering, at der er tale om en ny tilslutning. Nye tilslut-

ninger skal ske efter RfG.  

2. Da produktionsanlægget (vindmøllen) er på 10 kW, er det kategori A (0,8-

>125 kW), se retningslinjerne i Dansk Energi’s materiale om RfG. 

3. Energinets tidligere afgivne dispensation er ikke relevant i forhold til den nye 

tilslutning, da det er afgivet og dispenserer fra tidligere gældende regler. 

4. Dansk Energis Bilag B. 1.2 er ikke medsendt den fremsendte vurdering og 

som det fremgår af ansøgningen til Thy-Mors Energi er dette ikke blevet ud-

fyldt af anlægsejer.” 

 

Af Energinets høringssvar fremgå desuden følgende omkring dispensationsansøgnin-

gens materielle indhold: 
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”Da ansøgningen er mangelfuld i forhold til det standardmateriale, der forventes 

ved denne type tilslutninger (nye tilslutninger efter RfG), kan Energinet ikke lave 

en teknisk vurdering og afklaring af den fremsendte ansøgning.” 

 

Af Energinets høringssvar fremgå følgende af de afsluttende bemærkninger:  

 

”Det fremsendte materiale fra anlægsejer og til DSO’en er mangelfuldt i forhold til 

de tekniske aspekter der skal redegøres for, når der ønskes nettilslutning til det 

kollektive elforsyningsnet. 

 

Anlægsejer kan med fordel udfylde Dansk Energis bilag B 1.2 for anlægget, såle-

des eventuelle forskelle fremstår klart for den manglende overholdelse af kravene 

i RfG og hvor der søges undtagelser.” 

 

Med henblik på en indledende afklaring i forbindelse med tilsynets gennemgang af sa-

gen kontaktede Forsyningstilsynet TMEE pr. e-mail den 27. oktober 2021. 

 

Forsyningstilsynet spurgte TMEE om følgende:  

 

”I Thy-Mors Energis vurdering af dispensationsansøgningen, fremgår det af kon-

klusionen, at ”Netselskabet vurderer pba. de tekniske foranstaltninger, at der ikke 

kan gives tilladelse til at opstille vindmøllen, da møllen ikke lever op til de tekniske 

krav gældende på tilslutningstidspunktet”. Forsyningstilsynet bemærker, at vurde-

ringen er foretaget på baggrund af tekniske betingelser for produktionsanlæg i ka-

tegori B. Eftersom anlæggets maksimaleffekt er angivet som værende 10 kW, bør 

produktionsanlægget vurderes ift. kravene for kategori A anlæg (≤ 125 kW). Kan 

du venligst oplyse, om Thy-Mors Energy har foretaget en vurdering for nettilslut-

ningen af omtalte vindmølle på baggrund af de tekniske betingelser gældende for 

produktionsanlæg i kategori A?”  

 

Forsyningstilsynet modtog svar på spørgsmålet fra TMEE den 4. november 2021. Af 

TMEEs besvarelse fremgår følgende: 

 

”Og i den redegørelse som er blevet udarbejdet fra vores side af ift. vurderingen 

af sagen har jeg lavet en fejl, da husstandsvindmøllen selvfølgelig er i kategori A. 

Den havde vi ikke fanget, inden vi har sendt det videre i systemet. Vores vurde-

ring af vindmøllen har været, at det er en ny-tilslutning af et kategori A anlæg, 

som ikke lever op til de nuværende tekniske krav. Endvidere vægter det tungt, at 

denne type ikke er på positivlisten. (Der er en anden type SWP mølle på positivli-

sten, men specifikationerne er åbenbart noget anderledes end den der søges om 

dispensation for).”  
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SAGENS PARTER 

 

Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR-nr. 21085200 

 

Energinet Systemansvar A/S, CVR-nr. 39314959 

 

Anlægsejer Anders Ztorm  

 

Fremtidig anlægsejer Keld Petersen 

 

HØRING 

 

Et udkast til nærværende afgørelse er den 15. december 2021 sendt i partshøring hos 

sagens parter, med frist for høringssvar senest den 5. januar 2022. 

 

Forsyningstilsynet modtog to høringssvar ved e-mail fra hhv. Thy-Mors Energi Elnet 

A/S (TMEE) den 17. december 2021 og anlægsejer den 8. januar 2022. 

 

TMEE havde ingen kommentarer til udkastet til afgørelse, da udkastet lægger sig op af 

TMEEs egen vurdering af dispensationsansøgningen fra anlægsejer.  

 

Anlægsejerens høringssvar lagde vægt på, at anlægsejeren ønsker, at Forsyningstilsy-

net i sin afgørelse, skal foreslå en konkret løsning på nettilslutning af husstandsvind-

møllen, samt oplyse den konkrete pris for løsningen. Derudover fremførte anlægseje-

ren, at husstandsvindmøllens negative påvirkning på elnettet er minimal, og at der i 

forvejen eksisterer 200 vindmøller af samme i type i TMEEs el-net.  

 

Af anlægsejers høringssvar fremgår følgende:  

 

”Hvis i mener det kan gøres billigere vil jeg bede jer komme med denne løsning 

og pris i jeres afgørelse, da det jo ellers er useriøst af jer at sige at det jeg har un-

dersøgt kan lade sig gøre billigere.” 

 

”Problemet er at møllen er så lille som den er og påvirkning med reaktiv effekt el-

ler hvad det hedde som den en lille smule ikke kan overholde, koster en formue at 

udvikle noget til. Det er ikke en hyldevare og SMA som tidligere producerede 

vindmølle invertere gør det ikke længere og dansk energi har ingen invertere på 

deres godkendte lister der kan klare opgaven. Så det en speciel løsning der skal 

laves for at løse dette micro problem, som Thy-Mors ikke vil komme til at mærke i 

deres net, de har som sagt ikke har haft problemer med de 200 andre møller af 

samme type i deres net og kommer selvfølgelig hellerikketil at mærke det med 

denne mølle.” 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger hertil er indarbejdet i begrundelsen nedenfor.  
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RETSGRUNDLAG 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 AF 14. APRIL 2016 OM FAST-

SÆTTELSE AF NETREGLER OM KRAV TIL NETTILSLUTNING FOR PRODUKTI-

ONSANLÆG (RFG): 

 

Denne forordning fastsætter harmoniserede regler for produktionsanlæg bl.a. med 

henblik på at etablere et klart retsgrundlag for nettilslutninger, der fremmer handel med 

elektricitet i EU, sikrer systemsikkerheden, fremmer integrationen af elektricitet fra ved-

varende energikilder, øger konkurrenceevnen og fremmer en mere lønsom udnyttelse 

af elnettet og ressourcerne til gavn for forbrugerne.  

 

Forordningen gælder for produktionsanlæg, som er nettilsluttet efter ikrafttrædelses-

tidspunktet, men ikke for eksisterende produktionsanlæg. 

 

Forordningen fastlægger desuden en procedure for undtagelser fra reglerne med hen-

blik på at tage højde for lokale omstændigheder, f.eks. i tilfælde hvor overholdelse af 

reglerne i helt særlige tilfælde kan bringe det lokale nets stabilitet i fare, eller hvor sik-

ker drift af et produktionsanlæg kræver, at driftsforholdene ikke er i overensstemmelse 

med denne forordning. 

 

Artikel 1 - Genstand  

Denne forordning fastlægger en netregel, som indeholder krav til nettilslutning til det sammenkoblede 

system for produktionsanlæg, dvs. synkrone produktionsanlæg, elproducerende anlæg og elproduce-

rende offshore-anlæg. Den er således med til at sikre fair konkurrencebetingelser på det indre marked 

for elektricitet, systemsikkerhed og integrationen af elektricitet fra vedvarende energikilder samt 

fremme handel med elektricitet i Unionen. Denne forordning fastlægger også de forpligtelser, der skal 

sikre, at systemoperatørerne udnytter værkernes kapacitet hensigtsmæssigt og på en gennemsigtig og 

ikke-diskriminerende måde, så der skabes lige vilkår i hele Unionen. 

 

Artikel 3 – Anvendelsesområde 

1. De krav til nettilslutning, der fastsættes i denne forordning, gælder for nye produktionsanlæg, der an-

ses for vigtige, jf. artikel 5, medmindre andet er fastsat.  

 

Den relevante systemoperatør skal afvise at godkende tilslutningen af et produktionsanlæg, som ikke 

opfylder kravene i denne forordning, og som ikke er omfattet af en undtagelse, der indrømmes af de 

regulerende myndigheder eller en medlemsstats anden myndighed i overensstemmelse med artikel 60. 

Den relevante systemoperatør meddeler anlægsejeren og de regulerende myndigheder et sådant af-

slag i en behørigt begrundet, skriftlig erklæring, medmindre de regulerende myndigheder fastsætter an-

det. 

 

Artikel 5 – Vigtige produktionsanlæg 

 

1. Produktionsanlæg skal opfylde kravene med udgangspunkt i spændingsniveauet for deres tilslut-

ningspunkt samt deres maksimaleffekt, jf. de i stk. 2 fastsatte kategorier. 

 

Artikel 7 - Lovgivningsmæssige aspekter 

(…) 
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3. Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente enheder og systemoperatø-

rerne:  

 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination 

 

b) sikre gennemsigtighed  

 

c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste 

samlede omkostninger for alle involverede parter 

 

d) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at sikre systemsik-

kerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 

e)  høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres systemer  

 

f) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

 

Artikel 60 - Beføjelse til at indrømme undtagelser  

1. De regulerende myndigheder kan på anmodning af en anlægsejer eller en fremtidig ejer, en relevant 

systemoperatør, eller en relevant TSO indrømme en anlægsejer eller en fremtidig ejer, en relevant sy-

stemoperatør eller en relevant TSO en undtagelse fra en eller flere af bestemmelserne i denne forord-

ning for så vidt angår både nye og eksisterende produktionsanlæg, jf. artikel 61-63. 

 

Artikel 61 - Almindelige bestemmelser  

1. Efter at have hørt relevante systemoperatører, anlægsejere og andre interesseparter, som de vurde-

rer berøres af denne forordning, fastsætter de regulerende myndigheder kriterierne for indrømmelse af 

en undtagelse i medfør af artikel 62 og 63. De offentliggør disse kriterier på deres websted og medde-

ler dem Kommissionen senest ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Hvis Kommissionen 

finder, at kriterierne ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan Kommissionen kræve, at 

en regulerende myndighed ændrer kriterierne. Denne mulighed for at revidere og ændre kriterierne for 

indrømmelse af en undtagelse berører ikke allerede indrømmede undtagelser, som fortsætter med at 

gælde frem til deres planlagte udløbsdato som beskrevet i afgørelsen om indrømmelse af undtagelsen. 

 

Artikel 62 - Anmodning om en undtagelse indgivet af anlægsejere  

1. Anlægsejere eller fremtidige ejere kan anmode om en undtagelse fra en eller flere af kravene i 

denne forordning for produktionsanlæg, der er en del af deres værker.  

 

2. En anmodning om undtagelse indgives til den relevante systemoperatør og skal indeholde:  

 

a) identifikation af anlægsejeren eller den fremtidige ejer samt en kontaktperson  

 

b) en beskrivelse af den eller de produktionsanlæg, der anmodes om en undtagelse for  

 

c) en henvisning til de bestemmelser i denne forordning, der anmodes om en undtagelse fra, 

og en detaljeret beskrivelse af den undtagelse, der anmodes om  

 

d) en detaljeret begrundelse understøttet af relevante bilag og en cost-benefit-analyse, jf. kra-

vene i artikel 39  
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e) dokumentation for, at den undtagelse, der anmodes om, ikke har nogen negativ virkning for 

den grænseoverskridende handel. 

 

(…) 

 

4. I samarbejde med den relevante TSO og eventuelle tilstødende DSO'er vurderer den relevante sy-

stemoperatør anmodningen om en undtagelse samt den fremsendte cost-benefit-analyse, idet der ta-

ges hensyn til de kriterier, som den regulerende myndighed har fastlagt, jf. artikel 61. 

 

(…) 

 

6. Senest seks måneder efter modtagelsen af en anmodning om en undtagelse videresender den rele-

vante systemoperatør anmodningen til den regulerende myndighed og vedlægger de(n) i stk. 4 og 5 

omhandlede vurdering(er). Denne frist kan forlænges med en måned, hvis den relevante systemopera-

tør anmoder om yderligere oplysninger fra anlægsejeren eller en fremtidig anlægsejer, og med to må-

neder, hvis den relevante systemoperatør anmoder den relevante TSO om at fremsende en vurdering 

af den pågældende anmodning om undtagelse. 

 

7. For alle anmodninger om en undtagelse vedtager den regulerende myndighed en afgørelse senest 

seks måneder efter dagen for modtagelsen af den pågældende anmodning. Denne frist kan, inden den 

udløber, forlænges med tre måneder, hvis den regulerende myndighed anmoder om yderligere oplys-

ninger fra anlægsejeren, en fremtidig ejer eller andre interesseparter. Denne yderligere frist løber fra 

det tidspunkt, hvor de fuldstændige oplysninger er modtaget. 

 

9. Den regulerende myndighed udsteder en begrundet afgørelse om en anmodning om en undtagelse. 

Hvis den regulerende myndighed indrømmer en undtagelse, fastsætter denne, hvor længe undtagelsen 

er gyldig.  

 

10. Den regulerende myndighed meddeler den relevante anlægsejer, den fremtidige ejer, den rele-

vante systemoperatør og den relevante TSO sin afgørelse.  

 

11. En regulerende myndighed kan tilbagekalde sin afgørelse om indrømmelse af en undtagelse, hvis 

omstændighederne og de underliggende grunde dertil ikke længere er gyldige eller på grundlag af en 

begrundet henstilling fra Kommissionen eller agenturet i henhold til artikel 65, stk. 2. 

 

12. For så vidt angår produktionsanlæg af type A kan en anmodning om en undtagelse i henhold til 

denne artikel fremsættes af en tredjepart på vegne af anlægsejeren eller en fremtidig ejer. En sådan 

anmodning kan omfatte et enkelt produktionsanlæg eller flere identiske produktionsanlæg. I sidst-

nævnte tilfælde og forudsat at der er fastsat en kumulativ maksimaleffekt, kan tredjeparten erstatte de i 

stk. 2, litra a), krævede oplysninger med sine egne oplysninger. 
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ENERGITILSYNETS KRITERIER FOR INDRØMMELSE AF UNDTAGELSE FOR 

KRAV I FORORDNING 2016/631/EU AF 14. APRIL 2016 OM FASTSÆTTELSE 

AF NETREGLER OM KRAV TIL NETTILSLUTNING FOR PRODUKTIONSAN-

LÆG1 
 

Energitilsynet (nuværende Forsyningstilsynet) har udarbejdet kriterier for indrømmelse 

af undtagelse for krav i forordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af 

netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg, af den 31. maj 2017. Her har 

Energitilsynet inddraget RfG’ens formål, som de fremgår af forordningens artikel 1, stk. 

1, ved fastsættelsen af kriterier for indrømmelse af undtagelser. Formålet med reglerne 

i RfG er, at fremme lige konkurrencebetingelser på det indre marked for elektricitet, 

sikre systemsikkerheden, integration af elektricitet fra vedvarende energikilder samt 

fremme handelen med elektricitet i EU. 

 

Kriterier for indrømmelse af undtagelser 

 
For alle afgørelser om undtagelse begrundet i tekniske forhold gælder, at vurde-ringen tager sit ud-
gangspunkt i forholdene omkring nettilslutningspunktet.  
 
Generelt for alle undtagelser gælder, at undtagelser fra reglerne ikke er normaltil-fældet og derfor skal 
være begrundet i konkrete forhold af særlig karakter.  
 
Energitilsynet anerkender, at nogle tekniske forhindringer kan være umulige at overkomme, men frem-
hæver samtidigt, at indrømmelse af undtagelse for tekniske krav, som altovervejende hovedregel, sker 
i en tidsbegrænset periode, indtil over-ensstemmelse med kravet kan opnås.  
 
Før Energitilsynet træffer afgørelse om at tildele en undtagelse, vil berørte parter blive hørt.  
 
Energitilsynet kan ved afgørelse af, om der kan indrømmes undtagelse af krav fra RfG, inddrage føl-
gende kriterier:  
 
LIGHED OG IKKE-DISKRIMINATION:  

 Om indrømmelse af en specifik undtagelse udgør diskrimination af enkelte typer af produkti-
onsanlæg, anlægsejere eller systemoperatører.  

 Om indrømmelse af undtagelse tildeler et produktionsanlæg en konkurrencemæssig fordel.  

 Om indrømmelse af undtagelse medfører en overførsel af investeringsbehov mellem an-
lægsejere og systemoperatører.  

 
SKADEVIRKNINGER:  

 Om indrømmelse af undtagelse i forbindelse med anvendelse af elnettet eller andre tilslut-
tede anlæg medfører forringelse af personsikkerheden.  

 Om indrømmelse af undtagelse forøger risikoen for skade på materiel på el nettet eller dertil 
tilsluttede anlæg.  

 Om indrømmelse af undtagelse forringer elnettets forsyningssikkerhed.  
 
ØKONOMISK/TEKNISK EFFEKTIVITET  

 Om indrømmelse af undtagelse udgør en rimelig afvejning mellem de for-bundne omkostnin-
ger og karakteren af den eller de bestemmelser, der søges undtagelse for.  

 Undtagelser, der vil medføre forhøjede priser for el-forbrugere, kan som udgangspunkt ikke 
vedtages.  

 
AT ANSØGEREN HAR FREMLAGT:  

 Tilstrækkeligt bevis til støtte for at det ikke er muligt at opfylde kravet med rimelige tekniske 
foranstaltninger og at undtagelsen ikke påvirker omkostningseffektiviteten for andre parter.  

 En cost-benefit analyse efter principperne i RfG artikel 39.  

 
1 Energitilsynets (nuværende Forsyningstilsynets) afgørelse af kriterier for indrømmelse af undtagelse for krav i for-

ordning 2016/631/EU af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg, 

af den 31. maj 2017, journalnummer 17/05430. 
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 En liste over de foranstaltninger der vil blive truffet for at formindske risi-ci eller andre nega-
tive effekter for øvrige berørte parter.  

 For undtagelser der ikke skal være varige - en detaljeret implementerings-plan med følgende 
elementer:  

 En liste af det arbejde der skal iværksættes for at opfylde kravet.  

 En tidsplan for hvornår arbejdet forventes fuldført, med fremhævelse af eventuelle faktorer, 
der står uden for ansøgerens kontrol.  

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om en anmodning om undtagelser for visse tekniske krav i forbin-

delse med nettilslutning for en Solid Wind Power vindmølle af typen SWP10-14TG20. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af RfG artikel 60, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der for det omtalte produktionsanlæg er tale om en ny 

nettilslutning efter RfG-forordningens ikrafttræden, og at anlægget derfor er omfattet af 

kravene i forordningen. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at produktionsanlægget er omfattet kravene, som der stil-

les til produktionsanlæg i kategori A. Forsyningstilsynet lægger til grund, at produkti-

onsanlæggets mærkeeffekt er angivet til 10 kW.  

 

Forsyningstilsynet har den 31. maj 2017 fastsat kriterier for indrømmelse af undtagel-

ser for krav, som er fastsat i medfør af RfG. 

 

For alle afgørelser om undtagelse begrundet i tekniske forhold gælder, at vurderingen 

tager sit udgangspunkt i forholdene omkring nettilslutningspunktet, da det er i tilslut-

ningspunktet, at kravene skal opretholdes jf. RfG artikel 5, stk. 1.  

 

Af kriterier for indrømmelse fremgår det, at Forsyningstilsynet skal tage stilling til  

1. lighed og ikkediskrimination,  

2. skadevirkninger,  

3. økonomisk/teknisk effektivitet og  

4. om ansøgeren har fremlagt tilstrækkeligt bevis til støtte for, det ikke er muligt 

at opfylde kravet med rimelige tekniske foranstaltninger og at undtagelsen 

ikke påvirker omkostningseffektiviteten for andre parter  

 
KRITERIE 1: LIGHED OG IKKEDISKRIMINATION 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at anlægsejeren har været tilstrækkeligt oplyst om, 

at produktionsanlæggets dispensation for TF 3.2.1 var på betingelse af en række vilkår 

herunder, at dispensationen ville ophøre ved en gentilslutning. Der fremgår følgende 

vilkår af den tidligere dispensation ”Hvis møllen afmeldes/nedtages og senere ønskes 

gentilsluttet det kollektive elforsyningsnet, skal møllen opdateres, til at kunne over-

holde alle gældende krav i TF 3.2.1, inden møllen igen kan tilsluttes det kollektive el-

forsyningsnet.” 
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Forsyningstilsynet bemærker, at kravene til nettilslutning, der fastsættes i RfG, ikke 

kan anses som værende diskriminerende, eftersom de er gældende for samtlige pro-

duktionsanlæg, der anses for vigtige jf. artikel 5, og som tilsluttes efter forordningens 

ikrafttræden.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at eventuelle indrømmelser på baggrund af den konkrete 

sag ville kunne ses som en diskrimination på baggrund af netop typen af produktions-

anlæg, anlægsejer eller systemoperatør. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at eventuelle indrømmelser på baggrund af den konkrete 

sag, ville give det omtalte produktionsanlæg en konkurrencemæssig fordel ift. nyere 

produktionsanlæg, som imødekommer kravene i RfG. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at eventuelle indrømmelser på baggrund af den 

konkrete sag, ville kunne overføre et investeringsbehov fra anlægsejer til el-netselsk-

abet og Energi, eftersom el-netselskabet skal sikre sig de fornødne tolerancer for bl.a. 

spænding i nettilslutningspunktet og Energinet skal sikre frekvensbalancen i elnettet. 
 
KRITERIE 2: SKADEVIRKNINGER 

Forsyningstilsynet finder ikke, som sagen er oplyst, at en indrømmelse af undtagelser 

for produktionsanlægget vil give anledning til en forringelse af personsikkerheden ved 

og omkring nettilslutningspunktet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derimod, at en indrømmelse af undtagelser for produkti-

onsanlægget kan give anledning til at forøge risikoen for skade på elnettet eller dertil 

tilsluttede anlæg. Generelt er regulering af aktiv effekt ved overfrekvens, absolut-ef-

fektbegrænserfunktion, gradient-effektbegrænserfunktion og Q-regulering centrale me-

kanismer til at sikre, at frekvensbalancen opretholdes samt, at de nødvendige spæn-

dingsgrænser overholdes. En lempelse af disse krav vil nødvendigvis medføre en for-

ringelse af elnettets stabilitet og påvirke systemsikkerheden negativt. Navnlig afhæn-

ger elnettets velfungerende drift under unormale forhold af produktionsanlæggets re-

spons på afvigelser fra nominel spænding og frekvens. 

 

Forsyningstilsynet finder det således ikke usandsynligt, at produktionsanlæggets 

manglende tilstedeværelse af frekvensrespons, reguleringsfunktion for reaktiv effekt og 

absolut-effektbegrænser, samt gradient-effektbegrænser kan have en skadevirkning 

for øvrigt materiel i elforsyningsnettet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at systemsikkerheden i elforsyningsnettet afhænger til 

dels af produktionsanlæggenes tekniske kapacitet. Det er derfor en grundlæggende 

forudsætning, at udstyr, der er tilsluttet nettene, har tilstrækkelig ydeevne og er robust 

nok til at kunne modstå forstyrrelser og bidrage til forebyggelsen af afbrydelser eller 

lette genoprettelsen af systemet efter et nedbrud. 

 
KRITERIE 3: ØKONOMISK/TEKNISK EFFEKTIVITET 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet har foretaget en rimelig afvejning mellem de 

forbundne omkostninger med udstedelsen af dispensation fra TF 3.2.1 af 12. juni 

2017.  

 



FORSYNINGSTILSYNET |  

 

Side 13/16 

Energinet skriver i sin begrundelse for dispensationen fra TF. 3.2.1 følgende:  

 

”Begrundelsen for jeres ansøgning er, at aftalen om køb af møllen er indgået i juni 

2015 og dermed inden den gældende TF 3.2.1 trådte i kraft 30. juni 2016, jf. hertil 

Energinet.dks brev af 2. september 2016.” 

 

Energinet uddyber i sin begrundelse for dispensationen fra TF. 3.2.1 med følgende:  

 

”I den konkrete sag lægges det til grund at der er indgået bindende aftale om køb 

af møllen i juni 2015 og dermed 12 måneder inden ikrafttræden af den gældende 

forskrift TF 3.2.1. Køber og sælger har således ikke haft mulighed for at kende til 

de skærpede krav til husstandsvindmøller, som er gældende pr. 30 juni 2016 på 

kontraheringstidspunktet, og har følgelig handlet i overensstemmelse hermed”.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at anlægsejeren og den fremtidige anlægsejer i denne sag 

har været informeret og klar over, at produktionsanlægget var tilsluttet på en dispensa-

tion, og at der gælder skærpede krav for (gen)nettilslutning af husstandsvindmøllen 

(produktionsanlæg generelt).  

 

Forsyningstilsynet vurderer ikke, at de forventede meromkostninger for nettilslutning 

for anlægsejer og/eller den fremtidige anlægsejer kan anses, som værende uforudsi-

gelige eller urimelige.  

 

KRITERIE 4: AT ANSØGEREN HAR FREMLAGT: 

Anlægsejeren har fremlagt dokumentation indeholdende informationer jf. RfG artikel 

62, stk. 2, litra a-e.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at produktionsanlægget vil kunne imødekomme kravene i 

tilslutningsforordningen ved brug af rimelige tekniske foranstaltninger. Mange vedva-

rende energianlæg bliver nettilsluttet ved brug af effektelektronik (herunder konver-

tere/ensrettere og invertere/vekselrettere), netop for at kunne imødegå de tekniske 

krav der stilles i forbindelse med nettilslutning. Effektelektronikkens primære opgave 

er, at tilsikre produktionsanlæggets ønskede respons i forhold til levering af aktiv og re-

aktiv effekt, såfremt produktionsanlægget ikke selv er i stand til at levere denne.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at anskaffelsen og installationen af behørigt effektelektro-

nik vil det kunne lade sig gøre for væsentligt lavere omkostninger, end at skulle rede-

signe og ombygge produktionsanlægget.  

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at TMEE i selskabets vurdering af dispensations-

ansøgningen af den 28. juni 2021 fremfører muligheden for tilslutning via en inverter. 

TMEE skriver følgende i konklusionsafsnittet:  

 

”I forbindelse med fremsendelse af endelig dispensationsansøgning fra ansøger 

til netselskabet den 21. juni fremføres en alternativ løsning til dispensationen. For-

slaget lyder på, at der kunne sættes en inverter mellem møllen og nettet, der så 

sikrer, at møllen overholder de tekniske krav i RfG.” 
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”Netselskabet er som udgangspunkt åben over for det alternative forslag, da en 

anden type Solid Wind Power mølle er på positivlisten med en inverter. For ende-

ligt at kunne tage stilling til, om en sådan løsning vil kunne fungere, vil det kræve 

information omkring de tekniske foranstaltninger ud fra de gældende regler før til-

slutning, samt målinger efter tilslutning for at bevise overholdelse af de tekniske 

krav. Dette er ikke noget netselskabet kan være behjælpelig med, men her opfor-

dres ansøgeren til at tage kontakt til relevant rådgivningsfirma for assistance.”  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at anlægsejerens cost-benefit analyse ikke tager højde for 

en eventuel mulig løsning vedr. nettilslutning via effektelektronik.  

 

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at prisen for efterlevelse af tilslutnings-

kravene kan være væsentligt under det af anlægsejeren angivne interval (800.000 kr. 

til 1.600.000 kr.).  

 

Anlægsejeren har i sit høringssvar af 8. januar anmodet om, at Forsyningstilsynet i sin 

afgørelse, skal foreslå en konkret løsning på nettilslutning af husstandsvindmøllen, 

samt oplyse den konkrete pris for løsningen. 

 

Forsyningstilsynet har ikke kompetence til at vejlede elkunder om køb af specifikke el-

anlæg. Forsyningstilsynet bemærker dog, at en nettilslutning af pågældende hus-

standsvindmølle ved hjælp af effektelektronik i udgangspunktet vil kunne ske, som skit-

seret i Figur 1 nedenfor. 

 

 

FIGUR 1: SKITSERET NETTILSLUTNING AF EN VINDMØLLE VIA INVERTER. VED 

BRUG AF EN ENSRETTER KAN MAN OMDANNE VINDMØLLENS VEKSELSTRØM TIL 

JÆVNSTRØM, SOM DERNÆST KAN FORBINDES MED EN VEKSELRETTER (INVER-

TER), SOM ER I STAND TIL AT EFTERLEVE DE TEKNISKE KRAV FOR NETTILSLUT-

NING  

Forsyningstilsynet bemærker, at nettilslutning via effektelektronik er udbredt for nettil-

slutning af vedvarende energikilder, herunder vindmøller. Herudover bemærker Forsy-

ningstilsynet, at der er kommercielt tilgængelige produkter, som er i stand til at ensrette 

vekselspændingen fra vindmøllen, samt at der er kommercielt tilgængelige produkter, 

som er i stand til at modtage en jævnstrøm og levere en vekselstrøm i tilslutningspunk-

tet, som efterlever kravene for nettilslutning.  
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Forsyningstilsynet har ikke mulighed for, at give en præcis prisindikation, men det er 

Forsyningstilsynets vurdering, at anskaffelsen af relevant effektelektronik, som skitse-

ret på Figur 1, vil kunne erhverves kommercielt for et beløb væsentligt under 800.000 

kr. 

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at nye asynkrone elproducerende anlæg tilsva-

rende vil skulle tilsluttes ved brug af relevant effektelektronik.  

 

 
SAMLET VURDERING 

Forsyningstilsynet bemærker, at både TMEE og Energinet har givet deres vurdering i 

sagen vedr. indrømmelse ift. krav ifm. nettilslutning af produktionsanlægget, jf. RfG ar-

tikel 62, stk. 4.  

 

Forsyningstilsynet har taget til efterretning, at både TMEE og Energinet har vurderet, 

at produktionsanlægget bør tilsluttes efter nugældende krav om nettilslutning jf. RfG.  

 

Forsyningstilsynet vurderer ikke, at produktionsanlægget udsættes for diskrimination 

ift. at skulle efterleve kravene for nettilslutning jf. RfG.  

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at det har været tilstrækkeligt klart for anlægs-

ejer, at produktionsanlæggets tidligere dispensation fra Energinet ville ophøre ved gen-

tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer yderligere, at en lempelse af omtalte krav nødvendigvis vil 

medføre en forringelse af elnettets stabilitet og påvirke systemsikkerheden negativt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endeligt, at der er foretaget en rimelig afvejning af de tekni-

ske og økonomiske omkostninger ved at skulle efterleve kravene i tilslutningsforordnin-

gen. Forsyningstilsynet vurderer, at det er muligt at opfylde kravene til RfG med rime-

lige tekniske foranstaltninger. 

 

Under hensyntagen til RfG artikel 7, stk. 3, er det Forsyningstilsynets samlede vurde-

ring, at et afslag på anmodning om undtagelser i den konkrete sag er både proportio-

nalt, ikkediskriminerende, gennemsigtigt, sikrer den højest samlede effektivitet og de 

lavest samlede omkostninger for alle involverede parter, samt sikrer systemsikkerhe-

den i elnettet. 

 

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN  

Forsyningstilsynets afgørelse offentliggøres, jf. elforsyningslovens § 78 b, stk. 1. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning. Klagen skal 
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være skriftlig og være indgivet inden fire uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren  Peter Nielsen 

Specialkonsulent 

Tlf +45 51 71 07 93 

spni@forsyningstilsynet.dk  


