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AFGØRELSE 

SAGSFREMSTILLING: 

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) modtog d. 15. november 2016 ansøgning fra 

BDR Thermea Group BV om at klassificere deres ”Ecogen”-, ”MCE”- og ”eVita” 

teknologi som ny teknologi i henhold til afsnit VI i Kommissionens Forordning 

(EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslut-

ning for produktionsanlæg (RfG). 

 

SET har d. 27. april 2017 ved mail til kontaktperson Mike Small, Group Product 

Manager for Services and microCHP hos BDR Thermea Group BV, fremsendt 

uddybende spørgsmål om ansøgers identitet, rette producent af teknologien, salgs-

tal for det kontinentale- og nordiske synkronområde og begæret yderligere oplys-

ninger om distribution af teknologien i Danmark samt anmodet om dokumentation 

i form af produktspecifikationer for teknologien. 

 

SET har d. 28. april 2017 været i telefonisk kontakt med Mike Small for at afklare 

og uddybe forespørgslen af d. 27. april 2017. 

 

Mike Small har d. 7. maj 2017 sendt svar på SET’s forespørgsel om oplysninger. 

Mike Small tilbagekaldte ved denne lejlighed ansøgningerne for ”Ecogen” og 

”MCE” teknologien, således at ansøgningen alene angår ”eVita” teknologien. 

 

SET har d. 8. maj 2017 forespurgt yderligere forklaring angående forholdet mel-

lem BDR Thermea Group BV’s datterselskaber og produktion samt markedsføring 

af teknologien. 

 

Mike Small har ved e-mail d. 8. maj 2017 redegjort for forholdet mellem produk-

tion og markedsføring af teknologien. 

 

På baggrund af de indkomne oplysninger har SET udarbejdet et udkast til afgørel-

se, som i medfør af forvaltningslovens kap. 5 blev sendt i høring hos ansøger, og 

samtidig har SET anmodet om kommentarer fra Energinet og Dansk Energi. SET 

modtog ingen bemærkninger til udkastet. 

 

På denne baggrund træffer SET hermed nedenstående afgørelse.  
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AFGØRELSE: 

Produktionsanlæggene eVita 25s og eVita 28c produceret af BDR Thermea Group 

BV klassificeres som ny teknologi i henhold til artikel 69 i RfG. 

 

Begrundelsen fremgår nedenfor. 

 

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 

BDR Thermea Group BV har i ansøgning af d. 15. november 2016 vedlagt CE-

certificeringsbevis for eVita 25s og eVita 28c, der viser overensstemmelse med 

gasapparatdirektiv 2009/142/EF, og at teknologien kan installeres i Danmark. 

 

BDR Thermea Group BV har fremlagt installationsguide og brugermanual for 

eVita 25s og eVita 28c indeholdende teknologiens tekniske dimensionering og 

ydeevne. 

 

BDR Thermea Group BV har i efterfølgende korrespondance med SET angivet 

salgstal for eVita 25s og eVita 28c for Danmark og det samlede kontinentale- og 

nordiske synkronområde, samt forklaret, at eVita 25s og eVita 28c bliver fremstil-

let i England hos BDR Thermea Group BV’s datterselskab Baxi Heating UK Li-

mited, hvorefter de bliver markedsført og solgt igennem BDR Thermea Group 

BV’s datterselskaber. 

 

BDR Thermea Group BV har forklaret, at eVita ikke kan leve op til kravene i RfG 

artikel 13. Det fremgår af denne artikel, at produktionsanlæg skal kunne arbejde 

ved forskellige frekvenser, der afviger fra den nominelle værdi, uden at blive fra-

koblet nettet. eVita-anlæggene kan ikke leve op til disse krav, hvorfor de er desig-

net således, at de frakobles nettet ved en frekvens på 50,2 Hz. 

 

RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER: 

RfG foreskriver i artikel 66, stk. 1, at produktionsanlæg der klassificeres som ny 

teknologi ikke skal leve op til kravene i forordningen, bortset fra kravet om instal-

lationsdokument efter artikel 30. 

 

RfG foreskriver i artikel 66, stk. 2, at produktionsanlæg kan klassificeres som ny 

teknologi, hvis det er af type A, kommercielt tilgængelig teknologi og det akku-

mulerede salg af produktionsanlægsteknologien inden for et synkronområde ikke 

på ansøgningstidspunktet overstiger 25 % af den kumulative maksimaleffekt fast-

sat for synkronområdet efter artikel 67, stk. 1.  

 

RfG foreskriver i artikel 68, at ansøgning om klassificering som ny teknologi kan 

indsendes senest seks måneder efter RfG’s ikrafttræden, at det akkumulerede salg 

inden for hvert synkronområde skal angives i ansøgningen, og at der skal frem-

sendes dokumentation for, at kriterierne i artikel 66 og 67 er opfyldt. 

 

RfG foreskriver i artikel 5, at et produktionsanlæg af type A karakteriseres ved at 

have et spændingsniveau under kV110 og en maksimaleffekt på kW 0,8 eller me-

re. 

 

VURDERING: 

BDR Thermea Group BV’s ansøgning er modtaget d. 15. november 2016, og RfG 

trådte i kraft d. 17. maj 2017, hvilket er inden 6 måneder efter ikrafttræden. An-

søgningen er derfor modtaget rettidigt. 
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eVita 25s og eVita 28c opererer på et spændingsniveau på 230 V vekselstrøm og 

har en maksimal effekt på 1,0 kW, hvilket kategoriserer produktionsanlæggene 

som type A i henhold til RfG artikel 5. 

 

BDR Thermea Group BV har fremlagt salgstal og CE-certificering, der viser at 

anlæggene kan installeres i Danmark. Det er dermed SET’s vurdering, at eVita 25s 

og eVita 28c er kommercielt tilgængelige i henhold til RfG artikel 5. 

 

BDR Thermea Group BV har på ansøgningstidspunktet, d. 15. november 2016, et 

akkumuleret salg på 5 MW og 0 MW i hhv. det kontinentaleuropæiske- og nordi-

ske synkronområde. Salget overskrider således hverken grænseværdierne for det 

akkumulerede salg i det kontinentaleuropæiske synkronområde på 97,78 MW eller 

i det nordiske synkronområde på 15,27 MW. Se bilag 1 for udregning. 

 

AFGØRELSE: 

BDR Thermea Group BV tildeles på baggrund af ovenstående, klassificering som 

ny teknologi for teknologien eVita 25s og eVita 28c i henhold til RfG artikel 69 og 

skal herefter hver anden måned, startende fra d. 18. juli 2017, fremsende ajourførte 

salgstal til Energitilsynet til BSNI@energitilsynet.dk og post@energitilsynet.dk  

 

OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE 

SET offentliggør denne afgørelse på Energitilsynets hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Schlander Nielsen (SET) 
Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 54 18 

BSNI@energitilsynet.dk 
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Bilag 11 

MAKSIMUMNIVEAU FOR AKKUMULERET SALG I SYNKRONOM-

RÅDERNE 

 

Da Danmark tilhører 2 synkronområder, hhv. Kontinentaleuropæisk og Nordisk, er 

det 2 forskellige maksimumniveauer
2
, der skal beregnes i vurderingen af klassifi-

kationen som ny teknologi. 

 

Maksimumniveauet for den kumulative maksimaleffekt udgør 0,1 % af den årlige 

maksimumslast i 2014 i det pågældende synkronområde: 

 

Det kontinentaleuropæiske synkronområde: 

 391.103 𝑀𝑊 ∗  0,1 % =  391,10 𝑀𝑊 

 

Det nordiske synkronområde: 

 61.084 𝑀𝑊 ∗  0,1 % =  61,08 𝑀𝑊 

 

Det akkumulerede salg indenfor et synkront område må ikke overstige 25 % af 

disse maksimumniveauer, jf. art. 66, stk. 2, litra c: 

 

DK Vest – Det Kontinentaleuropæiske synkronområde: 

 391,10 𝑀𝑊 ∗  25 % =  97,78 𝑀𝑊 
 

DK Øst – Det Nordiske synkronområde: 

 61,08 𝑀𝑊 ∗  25 % =  15,27 𝑀𝑊 
 

NATIONALT MAKSIMUMSNIVEAU FOR KUMULATIV MAKSIMAL-

EFFEKT FOR NY TEKNOLOGI 

 

Maksimalniveauet for den kumulative effekt for ny teknologi i Danmark, jf. 67, 

stk. 2: 

 

DK Vest: 

 391,10 𝑀𝑊 ∗  (
17,9 𝑇𝑊ℎ

2500,8 𝑇𝑊ℎ
) = 2,80 𝑀𝑊 

 

DK Øst: 

 61,08 𝑀𝑊 ∗ (
12,7 𝑇𝑊ℎ

371,7 𝑇𝑊ℎ
)  =  2,09 𝑀𝑊 

 

 

Samlet maksimalniveau for kumulativ maksimaleffekt i Danmark: 

 

 2,80 𝑀𝑊 +  2,09 𝑀𝑊 =  4,89 𝑀𝑊 

  

 
1 Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i oplysningerne i ENTSO-E’s statistiske dataark for året 2014 

(offentliggjort april 2015) - 

https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs2014_web.pdf  

2 Anvendt fordelingsforhold: 59 % DK1 (Jylland og Fyn) / 41 % DK2 (Sjælland) 

https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/Statistics/Factsheet/entsoe_sfs2014_web.pdf
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Maximum total capacity of emerging technologies for the Continental Europe syn-
chronous area 

     

Country Load1 [MW] Net generation 
in 2014 [TWh] 

share of total 
net generation 

in 2014 

Maximum total capacity of 
emerging technologies [MW]  
(0,1% of total load*MS net gen-
eration/ synchronous area net 

generation ) 

AT 11.021 65,5 2,62% 10,24 

BA 1.908 14,5 0,58% 2,27 

BE 12.729 67,7 2,71% 10,59 

BG 6.796 41,7 1,67% 6,52 

CH 7.445 69,7 2,79% 10,90 

CZ 9.868 80,0 3,20% 12,51 

DE 80.660 548,5 21,93% 85,78 

DK West2 3.415 17,9 0,72% 2,80 

ES 37.540 266,5 10,66% 41,68 

FR 82.463 541,2 21,64% 84,64 

GR 7.585 40,8 1,63% 6,38 

HR 2.746 12,0 0,48% 1,88 

HU 5.735 26,1 1,04% 4,08 

IT 49.930 266,9 10,67% 41,74 

LU 779 2,8 0,11% 0,44 

ME 547 4,1 0,16% 0,64 

MK 1.335 4,9 0,20% 0,77 

NL 17.270 96,2 3,85% 15,04 

PL 23.297 145,6 5,82% 22,77 

PT 7.231 49,0 1,96% 7,66 

RO 8.006 60,7 2,43% 9,49 

RS 6.663 36,8 1,47% 5,76 

SI 2.129 16,3 0,65% 2,55 

SK 4.005 25,4 1,02% 3,97 

Total 391.103 2500,8 100,00% 391,10 

     
1Country load on the day of highest ENTSO-E load in 2014 
2DK West load/net generation: 59% of DK load/netgeneration 

     

Source of all data: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 
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Maximum total capacity of emerging technologies for the Nordic synchronous area 

     

Country Load1 [MW] Net generation 
in 2014 [TWh] 

share of total 
net generation 

in 2014 

Maximum total capacity of 
emerging technologies [MW]  
(0,1% of total load*MS net gen-
eration/ synchronous area net 

generation ) 

DK East2 2.422 12,7 3,42% 2,09 

FI 13.733 65,4 17,59% 10,75 

NO 20.991 142,4 38,31% 23,40 

SE 23.938 151,2 40,68% 24,85 

Total 61.084 371,7 100,00% 61,08 

     
1Country load on the day of highest ENTSO-E load in 2014 
2DK East load/net generation: 41% of DK load/netgeneration 

     

Source of all data: ENTSO-E Statistical Factsheet 
2014 

 

 

 

 


