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Jan Rasmussen

Emne: VS: Upassende svar på forespørgsel om slicings indflydelse på A/B grænsen

Fra: Jan Rasmussen  
Sendt: 1. juni 2018 07:33 
Til: Klaus Winther <kwi@energinet.dk> 
Cc: Jørgen S. Christensen <JSC@danskenergi.dk> 
Emne: Upassende svar på forespørgsel om slicings indflydelse på A/B grænsen 
 
Hej Klaus 
  
Du har efterlyst tilbagemeldinger hvis vi oplever situationer hvor Energinets medarbejdere agerer upassende. Her er 
endnu et eksempel på dette fra i går. Dansk Energi har forespurgt om følgende: 
 
“Da Energinet ikke har fremlagt noget materiale, der viser begrundelsen for forslaget til A/B-grænsen, forespørger vi 
på at få en uddybende forklaring på, hvilken indflydelse ’slicing’ har haft på Energinets forslag til A/B-grænsen.” 
 
Til det har Energinet svaret(se nedenfor) at de ikke mener at den kommende bekendtgørelse løser problemer med 
slicing, og derfor ikke ønsker at ændre tærskelværdien.  
 
Vi mener at Energinets svar er usagligt af to årsager:’ 
1. Energinet svarer ikke på det vi spørger om og ‘opfinder’ et modsvar. 
2. At Energinets argumentation ikke hænger sammen med bekendtgørelsens tekst. 
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From: Jeanette Bodi Sørensen <jbo@energinet.dk> 
Sent: Thursday, May 31, 2018 4:14:22 PM 
To: Jan Rasmussen 
Cc: Jørgen S. Christensen; Jeanette Bodi Sørensen; Anne Nielsen; David Hartz 
Subject: VS: Forespørgsel på hvilken betydning ny bekendtgørelse kan have på valg af tærskelværdier  
  
Hej Jan 
  
Energinet har gennemlæst  og vurderet høringsudkastet af ”Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 
solcelleanlæg” med udgangspunkt i udfordringen omkring anlægs slicing. 
  
I forhold til §3;  
Et POC i det kollektive elforsyningsnet udpeges, hvor elektriciteten kan aftages. 
Netvirksomheden udpeger POC og fastsætter spændingsniveauet. 
  
I forhold til §4: 
Det kollektive elforsyningsnet føres frem til et tilslutningspunkt, som ikke er længere fra anlægget end nærmeste 
60/50 kV station. 
Værdien på 1,5MW indgår som en etableringsgaranti inden netselskabet igangsætter arbejdet, hvilket er ok. 
  
Som vi læser bekendtgørelsen fokuserer den på rentabiliteten i investors og netselskabets arbejde og begrænser 
ikke nødvendigvis antallet af tilslutninger i det fremførte elforsyningsnet. 
  
Eksempelvis kan anlægsejer kan godt få tilsluttet ti solcelleanlæg a 1MW. 
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Spørgsmålet er om et nyt anlæg på samme lokation kan afvises tilslutning til det fremførte net, hvis der er ledig 
kapacitet. 
  
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg vurderer vi ikke fuldt ud håndterer slicing 
udfordringen. 
  
Det skal bemærkes, at udfordringen med slicing ikke udgør hovedgrundlaget for fastsættelse af tærskelværdien A/B. 
  
Bekendtgørelse får derfor heller ikke indflydelse på de valgte tærskelværdier. 
  
Såfremt der er behov for yderligere info, er I altid velkomne til at kontakte os. 
  
Venlig hilsen 
 
Jeanette Bodi Sørensen 
Afdelingsleder i Systemdriftsudvikling 
+45 24286113 
jbo@energinet.dk 

Fra: Jan Rasmussen [mailto:jar@danskenergi.dk]  
Sendt: 21. maj 2018 17:02 
Til: Klaus Winther 
Cc: Jørgen S. Christensen; Jeanette Bodi Sørensen; Anne Nielsen; David Hartz 
Emne: Forespørgsel på hvilken betydning ny bekendtgørelse kan have på valg af tærskelværdier 
  
Hej Klaus, 
  
På NSU mødet d. 16. maj forespurgte vi på en redegørelse for, hvilken betydning den nye bekendtgørelse om 
nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg (høringsudkastet) kan få på valg af A/B tærskelværdien. 
Energinet lovede at tage forespørgslen med hjem. Vi har behov for et svar inden 1. juni 2018. 
  
Her følger en begrundelse for forespørgslen: 
  
Sammen med ændrede støtteregimer, fjerner høringsudkastet incitamentet til at ’slice’ produktionsanlæg, da 
anlægsejere selv bliver ansvarlige for at fremføre et opsamlingsnet til nærmeste 50-60 kV station. 
Energinet har sagt at A/B grænsen bl.a. er valgt for at undgå ’slicing’ jf. aktørmøde d. 14. december 2016. 
  

 
 
 
NOTE: Læg mærke til at Energinet svarer at ’slicing’ ikke skal lægge til grund for valg af tærskelværdier, men at det 
faktisk er det de gør. 
  
Energinet har lovet at genoverveje tærskelværdien hvis udfordringen med ’slicing’ forsvandt jf. møde med Dansk 
Energi og netselskaber. 
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NOTE: Læg mærke til at Energinet lægger op til at tærskelværdien kan ændres hvis der sker en ændring af 
lovgivningen. 
  
Da Energinet ikke har fremlagt noget materiale, der viser begrundelsen for forslaget til A/B-grænsen, forespørger vi 
på at få en uddybende forklaring på, hvilken indflydelse ’slicing’ har haft på Energinets forslag til A/B-grænsen. 
  
  
  
Med venlig hilsen / Regards 
 
Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
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