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Energifaglig udtalelse til netudviklingsplan   

 

 

 

Som led i Forsyningstilsynets gennemsyn af netudviklingsplanerne skal Tilsynet 

ifølge Netvirksomhedsbekendtgørelsen §11 stk. 2 indhente Energistyrelsens 

udtalelse vedrørende planerne, der indeholder en vurdering af energifaglige 

forhold. Energistyrelsens energifaglige udtalelse understøtter således 

Forsyningstilsynets anmodning om ændringer vedrørende energifaglige forhold.  

 

Energistyrelsens energifaglige vurdering  

Energistyrelsen bemærker følgende forhold vedrørende Videbæk Elnet A/S’ 

netudviklingsplan: 

 

 I afsnit 3.1 vedrørende udmøntningen af de generelle 

analyseforudsætninger angiver Videbæk Elnet A/S følgende: 

 

”Ad hoc, i takt med udskiftning af anden infrastruktur, eller ved vurderet 

belastning i et givent område bliver for stort.” 

 

Energistyrelsen vurderer, at redegørelsen ikke entydigt afklarer, hvorvidt 

netudviklingsplanen er baseret på analyseforudsætninger, og i så fald 

hvilke der er blevet anvendt til at fremskrive elforbrug, produktion mm. i 

netudviklingsplanen. Ifølge Netvirksomhedsbekendtgørelsen §17 stk. 1 

skal en netudviklingsplan baseres på generelle analyseforudsætninger, 

som Energistyrelsen udmelder, samt evt. netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger. 

 

Energistyrelsen vurderer, at der er grundlag for, at Forsyningstilsynet anmoder 

Videbæk Elnet A/S om at ændre redegørelsen i afsnit 3.1 og evt. afsnit 3.2, således 

det fremgår tydeligt, hvilke analyseforudsætninger netudviklingsplanen er baseret 

på. 

 

Retsgrundlag for energifaglig vurdering  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 671, at Energistyrelsen vurderer 

netvirksomhedernes egne analyseforudsætninger, herunder deres konsistens og 
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samspil med de fælles analyseforudsætninger samt energifaglige forhold i øvrigt. 

Formålet er at understøtte planernes indbyrdes sammenlignelighed og sikre 

relevant indhold. 

 

Det bemærkes, at der i Energistyrelsens energifaglige udtalelse er lagt vægt på, at 

det er første gang netudviklingsplanerne udarbejdes. Som led i udviklingen af 

netudviklingsplanerne kan Energistyrelsens energifaglige vurdering have andre og 

flere fokusområder fremadrettet. 

 

Hvis vurderingen giver anledning til spørgsmål, bedes netvirksomheden tage 

kontakt til Forsyningstilsynet, der vil videreformidle til Energistyrelsen.  

 

Hvis vurderingen giver anledning til spørgsmål, bedes netvirksomheden tage 

kontakt til Forsyningstilsynet, der vil videreformidle til Energistyrelsen. 

 

 

 


