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Vedhæftede filer: Svar på høringssvar fra Dansk Energi ift.pdf

Til Energinet og Energitilsynet, 

 

Dansk Energi anerkender ikke Energinets svar til Dansk Energis høringssvar til Energinets forslag til tærskelværdier, 

da indholdet ikke vurderes at have en kvalitet, så det kan betragtes som et svar på Dansk Energis høringssvar. 

 

Man behøver blot at læse de to sidste afsnit i ’1. Indledende betragtninger’ for at konstatere at Energinet – trods 

løfte om det modsatte fra ledelsen - fortsætter samme linje som hidtil med at besvare kritik med modangreb, 

usaglige og ikke underbyggede argumenter. 

 

I de to afsnit skriver Energinet at Dansk Energi og netselskaberne ikke ønskede at deltage i Energinets 

arbejdsgrupper, der blev indkaldt i sommeren 2016, og ikke på et senere tidspunkt henvendte sig for at få arbejdet 

genoptaget. 

 

 
Det Energinet ikke skriver er: 

 

• At Dansk Energi allerede i 2015 henvendte sig flere gange til Energinet mhp. at få etableret et samarbejde 

om gennemførelse af de europæiske netregler. 
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• At Energinet på daværende tidspunkt arbejdede for, at netselskabernes beføjelser i netreglerne skulle 

overgå til Energinet ved at anvendel undtagelsesbestemmelserne i netreglerne, og dermed forsinkede 

gennemførelsesprocessen. 

• At processen omkring afklaring af ovennævnte forhold sammen med Energistyrelsen kørte frem til 

september 2016. 

• At Energinet uden koordinering med Dansk Energis og netselskaberne indkaldte til de nævnte 

arbejdsgrupper under denne proces, dvs. uden en afklaring af rollefordelingen.  

• At Netsamarbejdsudvalget i september besluttede at Dansk Energi og Energinet skulle udarbejde en plan for 

gennemførelse af netreglerne i DK, herunder hvilke arbejdsgrupper, der skulle nedsættes. Under den proces 

anbefalede Dansk Energi at Energinet og Dansk Energi afholde de nævnte arbejdsgrupper i fællesskab, 

hvilket blev afvist af Energinet. 

• At denne plan blev afleveret i november 2016. 

• At Energinet aldrig har indkaldt til arbejdsgruppemøder om fastsættelse af tærskelværdier. 

 

At argumentere for årsagen til manglende koordination på den måde, som Energinet gør i disse afsnit, er ikke bare 

usaglige, men tangerer manipulation af læsere, der ikke har viden om hvordan processen har været. 

Svaret fra Energinet indeholder en række af sammenlignelige argumentationer, hvorfor Dansk Energi ikke kan 

anerkende svaret fra Energinet. 

 

 

At forfatte et modsvar til sådanne usaglige svar vil være for ressourcekrævende ift. udbyttet af at sende svaret. 

Derfor agter Dansk Energi at adressere denne problemstilling for ledelsen i Energinet, da det i sidste ende er dem, 

der er ansvarlige for Energinet ageren ift. andre aktører, herunder netselskaberne og Dansk Energi.   

 

Dansk Energi vil naturligvis afgive høringssvar til Energitilsynets høring om Energinets forslag til tærskelværdier.   

 

 

Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
- 
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<fbn@energinet.dk> 

Emne: SV: Dansk Energis høringssvar til Energinets offentlige høring om forslag til tærskelværdier 

 

Til Dansk Energi 

 

Vi takker for jeres høringssvar. 

 

Vi har gennemgået og overvejet jeres argumenter, men det er Energinets opfattelse, at Dansk Energi ikke er 

kommet med nye oplysninger eller argumenter, hvorfor Energinet ikke har ændret ved de fremlagte tærskelværdier 

i henhold til det udsendte høringsbrev. 

 

Nærmere detaljer kan læses i vedhæftede svar. 

 

Til orientering har Energitilsynet udsendt tærskelværdierne i høring, hvilket vi antager, I er bekendt med. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Seniorprojektleder 

Systemdriftsudvikling 

+4530695148 

AIE@energinet.dk 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 
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Emne: Dansk Energis høringssvar til Energinets offentlige høring om forslag til tærskelværdier 

 

Til Energinet, 

 

Hermed fremsendes Dansk Energis høringssvar til Energinets offentlige høring om forslag til tærskelværdier. 

 

Vi står gerne til disposition såfremt der måtte være behov for yderlige uddybning. 

 

Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 +45 20 90 77 77  
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