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RETSBILAG 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL SUPPLERENDE ME-
TODE TILKOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPAR-
KER VED PÅBUDT NEDREGULERING  

LOVEBEKENDTGØRELSE NR. 418 AF 25/04/2016, BEKENDTGØREL-
SE AF LOV OM ELFORSYNING 

1. Elforsyningslovens § 1 indeholder de generelle formål og hensyn bag loven:

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-
stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttel-
se. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat
give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

2. Elforsyningslovens § 73 a, foreskriver Energitilsynets godkendelse af metoder:

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af
de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitil-
synet.

3. Af bemærkningerne til § 73 a, fremgår det:

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at Energinet.dk og transmissions og netvirksomhederne skal
udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betin-
gelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions og distributionsnet. Formålet  
er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der skal  
blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af for-
brugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.” og videre ...”Forpligtelsen til at anmelde de  
metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmis-
sionsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebrin-
gelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11.  Når der i modsætning til direktivet, ikke  
fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balanceringsydelser er en in-
tegreret del af Energinet.dks opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.” 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1288 AF 27/10/2016, BEKENDTGØREL-
SE AF LOV OM FREMME AF VEDVARENDE ENERGI.  

4. VE-lovens § 34 giver Energinets hjemmel til at nedregulere produktionen fra
havvindmølleparker:

§ 34. Denne bestemmelse omhandler regulering af elproduktionen fra havvindmølleparker, som
er etableret efter afholdelse af udbud som nævnt i § 23.

Stk. 2. Elproducenten anmelder sin plan for elproduktionen for det følgende driftsdøgn til Ener-
ginet.dk.

Stk. 3. Energinet.dk kan påbyde nedregulering ved reduktion eller afbrydelse af elproduktionen,
hvis dette er nødvendigt på grund af
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1) fejl eller vedligeholdelsesarbejder på transmissionsanlæg til ilandføringen af elproduktion eller i
det øvrige transmissionsnet eller
2) kapacitetsbegrænsninger i øvrigt i det sammenhængende transmissionsnet, som kan afhjæl-
pes ved nedregulering.

Stk. 4. Påbud efter stk. 3 er betinget af, at nedreguleringen er nødvendig af hensyn til forsy-
ningssikkerheden eller en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af det sammenhængende el-
forsyningssystem, herunder sikringen af et velfungerende konkurrencemarked.

Stk. 5. Hvis elproducentens faktiske elproduktion i et driftsdøgn ikke svarer til det anmeldte med
senere påbudte nedreguleringer, kan Energinet.dk kræve, at der ydes rimelig betaling for de uba-
lancer, som elproducenten samlet set påfører systemet.

Stk. 6. Energinet.dk fastsætter forskrifter for anmeldelse efter stk. 2 og forskrifter indeholdende
generelle kriterier for nedregulering efter stk. 3.

Stk. 7. Forskrifterne skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive
elforsyningssystem. Energinet.dk skal efter høring af relevante parter anmelde de fastsatte for-
skrifter til Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne.

5. Af forarbejderne til VE-lovens § 34, stk. 6, der pålægger Energinet at fastsætte
forskrifter indeholdende generelle kriterier for nedregulering, fremgår følgende af
de specielle bemærkninger til § 1, nr. 189, i lovforslag L156, fremsat den 9. febru-
ar 2006:

”Formålet med forskrifterne er at sikre, at nedreguleringen sker ud fra objektive, ikke diskrimine-
rende og samfundsøkonomisk velbegrundede kriterier.”   

6. VE-loven § 35, stk. 1 og 2 foreskriver, at Energinet skal yde økonomisk kom-
pensation for tab der følger af påbudt nedregulering, samt at opgørelsen af tabet
skal tage udgangspunkt i salg af el-produktionen under de aktuelle forhold.

§ 35. Energinet.dk yder betaling til elproducenten for tab som følge af nedregulering, jf. § 34,
som foretages i 25 år fra meddelelsen af tilladelse til udnyttelse af energi på søterritoriet eller i
den eksklusive økonomiske zone, jf. § 29.

Stk. 2. Ved fastsættelse af betalingen opgøres indtægtstabet med udgangspunkt i salg af elpro-
duktionen under de aktuelle forhold ved
1) en pris svarende til den i § 37, stk. 2, nævnte samlede værdi af markedspris og pristillæg i den
periode, hvor dette pristillæg ydes, og
2) en pris svarende til den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris pr. kWh efter det tids-
punkt, hvor pristillægget er ophørt efter § 37, stk. 4 og 6, eller fravalgt efter § 53, stk. 2.

Stk. 3. Der ydes ikke betaling, hvis nedreguleringen er en følge af force majeure. Der ydes ikke
betaling ved nedregulering af Anholt Havvindmøllepark, som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 3, eller af
havvindmølleparken Horns Rev 3 som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 4, i timer, hvor den efter § 51, stk.
2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv og der ikke ydes pristillæg, jf. § 37, stk. 5.

Stk. 4. Uenighed om adgangen til betaling og dennes størrelse afgøres af domstolene.
Stk. 5. Energinet.dk udarbejder forskrifter indeholdende metoder for, hvorledes størrelsen af tabt

elproduktion som følge af nedregulering beregnes, og hvorledes størrelsen af den mistede indtje-
ning opgøres med henblik på at dække elproducentens tab. § 34, stk. 7, finder tilsvarende an-
vendelse for forskrifter nævnt i pkt. 1.
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