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SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM PRÆCISERING AF 
AFGØRELSE VEDR. TÆRSKELVÆRDIER 
 

Energinet fremsender hermed svar på spørgsmål om præcisering af afgørelse om tærskelvær-

dier vedrørende Energinets anmeldelse af gennerelle krav i medfør af art. 5, 13-28 i forordning 

631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for pro-

duktionsanlæg (RFG) som fremsat i mail af den 28. august 2018. 

 

Det var ikke Energinets intention med den angivne tekst i anmeldelsen at indikere, at anlæg 

mellem 125 kW og 1 MW, som opfylder den signalliste, som er anmeldt, vil kunne blive mødt 

med yderligere krav efter etableringen af anlægget. Intentionen med teksten i anmeldelsen 

var, at der på et senere tidspunkt pga. udviklingen i etableringen af anlæg, kan blive behov for 

at kræve, at anlæg i denne størrelse etableres med flere signaler end den nuværende liste 

lægger op til. Dette vil så ikke gælde for eksisterende anlæg.  

 

I forhold til sammenhængen mellem signallisten i medfør af RfG og bestemmelserne om data-

udveksling i SOGL, så er Energinet i udgangspunktet enig i, at der skal være den størst mulige 

sammenhæng mellem de signaler et anlæg skal kunne udveksle og så det som efterspørges. 

Energinet har i arbejdet med signallisterne under forordningerne haft stort fokus på dette. 

Samtidig er det dog også afgørende at sikre at signaler, som Energinet vurderer vil blive efter-

spurgt inden for en overskueligt tidshorisont, bygges ind fra etableringen af anlægget. Mange 

anlæg eksisterer i årtier, og omkostningerne til etablering af signaler i etableringsfasen er væ-

sentlig lavere end en senere retrofitting, der potentielt kan være meget omkostningstung og 

administrativ meget svært at gennemføre. Vi har haft stort fokus på at sikre, at denne balance 

er ramt rigtig. 

 

De signaler, der efterspørges i medfør af RfG, er diskrete signaler. Udover disse vil der være 

behov for at udveksle alarmer, warnings og tidsserier. En nærmere beskrivelse af dette vil blive 

udarbejdet i forbindelse med krav under SO GL. Arbejdet med fastsættelse af disse krav vil ske 

med involvering af aktører i en arbejdsgruppe. 
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Såfremt nærværende svar giver anledning til supplerende oplysninger eller uddybning, er I 

naturligvis velkommen til at kontakte os igen.  

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 

 


