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KRITERIER FOR INDRØMMELSE AF UNDTAGELSE 
FOR KRAV I FORORDNING 2016/1388/EU AF 17. AU-
GUST 2016 OM FASTSÆTTELSE AF NETREGLER OM 
NETTILSLUTNING AF FORBRUGS- OG DISTRIBUTI-
ONSSYSTEMER 

 

Forordning 2016/1388/EU af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC) trådte i kraft d. 7. septem-

ber 2016. Forordningen foreskriver, at de relevante systemoperatører (TSO og 

DSO/LDSO) fastsætter tekniske krav til transmissionstilsluttede forbrugs- og di-

stributionsanlæg, lukkede distributionssystemer og forbrugsenheder (forbrugs- og 

distributionssystemer), der skal tilsluttes nettet. Disse krav skal tage udgangspunkt 

i en række standardiserede værdier, som fremgår af DCC. 

 

Hermed opnås der i EU harmoniserede regler for forbrugs- og distributionssyste-

mer med henblik på at etablere et klart retsgrundlag for nettilslutninger, der frem-

mer handel med elektricitet i Unionen, sikrer systemsikkerheden, fremmer integra-

tionen af elektricitet fra vedvarende energikilder, øger konkurrenceevnen og 

fremmer en mere lønsom udnyttelse af nettet og ressourcerne til gavn for forbru-

gerne. 

 

Efter artikel 50 i DCC er den nationale regulator bemyndiget til at indrømme und-

tagelser for forbrugs- og distributionssystemer i forhold til et eller flere af de krav, 

der følger af DCC. Anmodning om undtagelse kan indgives af en ejer af et for-

brugsanlæg, en fremtidig ejer, en DSO/LDSO, en fremtidig operatør, relevant 

systemoperatør eller relevant TSO.  

 

Energitilsynet skal på forhånd fastsætte de kriterier, som vil blive inddraget i vur-

deringen af, om en sådan anmodning om undtagelse kan imødekommes, jf. DCC 

art. 51, stk. 1. 

 

Ved høring offentliggjort på Energitilsynets høringsportal i perioden d. 28. marts 

2017 til d. 8. maj 2017 modtog sekretariatet for Energitilsynet (SET) 2 hørings-

svar, hvis betragtninger er indgået i overvejelserne omkring fastsættelsen af disse 

kriterier. 

 

Ved fastsættelsen af kriterierne har SET inddraget DCC’s formål, som de fremgår 

af art. 1, stk. 2, hvorefter reglerne i DCC skal fremme fair konkurrencebetingelser 

på det indre marked for elektricitet, systemsikkerhed, integration af elektricitet fra 

vedvarende energikilder samt fremme handelen med elektricitet i unionen. 

 

SET har udarbejdet et udkast til kriterier, som har været sendt i høring hos berørte 

parter (se bilag 1), ligesom der har været foretaget offentliggørelse på Energitilsy-

nets hjemmeside. 

 

SET har modtaget høringssvar fra Energinet, Dansk Energi og Radius. Hørings-

svarene har givet SET anledning til at foretage enkelte rettelser i det oprindelige 

udkast.  
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ENERGITILSYNET FASTSÆTTER HERMED FØLGENDE KRITERIER 

FOR INDRØMMELSE AF UNDTAGELSER FRA KRAVENE I DCC: 

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 indrømme en undtagelse, vil berørte 

parter blive hørt. 

 

Energitilsynet kan ved afgørelse af, om der kan indrømmes undtagelse af krav fra 

DCC, inddrage følgende kriterier: 

Lighed og ikke-diskrimination: 

 Om indrømmelse af en specifik undtagelse udgør diskrimination af enkelte 

typer af forbrugs- eller distributionssystemer, anlægsejere eller systemope-

ratører. 

 Om indrømmelse af undtagelse tildeler et forbrugs- eller distributionssy-

stem en konkurrencemæssig fordel. 

 Om indrømmelse af undtagelse medfører en overførsel af investeringsbe-

hov mellem forbrugs- eller distributionssystemer, anlægsejere og system-

operatører. 

Skadevirkninger: 

 Om indrømmelse af undtagelse i forbindelse med anvendelse af elnettet 

eller andre tilsluttede anlæg medfører forringelse af personsikkerheden. 

 Om indrømmelse af undtagelse forøger risikoen for skade på materiel, på 

elnettet 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 omkostninger og karakteren af den eller de bestemmelser, der sø-

ges 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.  
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 En cost-benefit-analyse efter principperne i DCC artikel 49. 

 En liste over de foranstaltninger der vil blive truffet for at formindske risi-

ci eller andre negative effekter for øvrige berørte parter. 

 For undtagelser der ikke skal være varige - en detaljeret implementerings-

plan med følgende elementer:  

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

o En tidsplan for hvornår arbejdet forventes fuldført, med fremhævelse 

af eventuelle faktorer, der står uden for ansøgerens kontrol. 

Energitilsynet kan udstede en vejledning til ovenstående kriterier. 

 

Disse kriterier fremsendes til EU-Kommissionen og offentliggøres på Energitilsy-

nets hjemmeside. 

 


