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Afgørelse om tilbagekaldelse af BDR Thermea’s klassificering 

som ny teknologi i henhold til RfG art. 70, stk. 3. 

 

RESUMÉ 

BDR Thermea Group B.V. (herefter BDR) meddelte den 22. august 2018 Forsyningstil-

synet, at selskabet ikke længere planlægger at sælge produkter baseret på Stirling-

motorer (eVita) i Danmark, hvorfor man vil ophøre med at indrapportere salgstal for 

Danmark. 

 

Forsyningstilsynet orienterede den 22. august 2018 ACER, om BDR’s meddelelse. 

 

Som følge af meddelelsen besluttede ACER sammen med regulatorerne ved det 75. 

ACER Electricity Working Group (AEWG), at klassifikationer som ny teknologi, i de til-

fælde hvor produktionsanlægget ikke (længere) er kommercielt tilgængeligt, på koordi-

neret vis skal tilbagekaldes, jf. ACER decision D-180927-07 og i overensstemmelse 

med art. 70, stk. 3 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om 

fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (herefter RfG). 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet tilbagekalder klassificering som ny teknologi, for produktionsanlæg-

gene eVita 25s og eVita 28c (certifikatnummer: CE 645188) produceret af BDR Ther-

mea Group B.V., som tildelt ved afgørelse af 17. maj 2017 i henhold til RfG artikel 69 

(j.nr. 17/05429-37). 

 

Tilbagekaldelsen sker koordineret i henhold til ACER decision D-180827 og RfG art. 

70, stk. 3. 

 

Tilbagekaldelsen træder i kraft på tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 
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SAGSFREMSTILLING  

Sagen vedrører tilbagekaldelse af klassificering som ny teknologi for BDR’s produkti-

onsanlæg eVita 25s og 28c. 

 

Siden afgørelsen om klassificering som ny teknologi blev truffet af Forsyningstilsynet 

(dengang Energitilsynet) d. 17. maj 2017, har tilsynet løbende overvåget salget af ny 

teknologi i Danmark, ved indberetninger hver anden måned fra producenten af disse 

anlæg, BDR Thermea Group B.V., jf. RfG art. 70, stk. 1, 1. led. 

 

I Danmark er BDR den eneste producent, der ansøgte om klassificeringen og dermed 

også den eneste, der blev klassificeret som sådan. 

 

Klassificeringen er udstedt for de to mikro-kraftvarmeanlæg (micro-CHP) ”eVita 25s” 

og ”eVita 28c”. 

 

Forsyningstilsynet har endvidere løbende ført et offentligt register over den kumulative 

maksimaleffekt for produktionsanlæg, klassificeret som ny teknologi, jf. RfG art. 70, 

stk. 1, 2. led. Dette register er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside her: 

http://forsyningstilsynet.dk/el/lovgivning/netregler-og-retningslinjer/  

 

Registeret er løbende blevet opdateret hver anden måned i takt med BDR’s indberet-

ninger, frem til d. 22. august 2018. 

 

BDR meddelte den 22. august 2018 Forsyningstilsynet, at selskabet ikke længere 

planlægger at sælge produkter baseret på Stirling-motorer (eVita) i Danmark, hvorfor 

man vil ophøre med at indrapportere salgstal for Danmark. 

 

Den kumulative maksimaleffekt af anlæg klassificeret som ny teknologi i Danmark, har 

på intet tidspunkt været mere end 0 MW. 

 

Forsyningstilsynet orienterede samme dag, den 22. august 2018, ACER om BDR’s 

meddelelse, da en tilbagekaldelse skal ske koordineret, når det ikke skyldes en over-

skridelse af grænsen for kumulativ maksimaleffekt.  

 

ACER bekræftede, at problemstillingen ville blive taget op til drøftelse på Task Force 

og arbejdsgruppeniveau (SOGC TF og AEWG). 

 

Som følge af meddelelsen besluttede ACER sammen med regulatorerne ved det 75. 

ACER Electricity Working Group (AEWG), at klassifikationer som ny teknologi, i de til-

fælde, hvor produktionsanlægget ikke (længere) er kommercielt tilgængeligt, på koor-

dineret vis skal tilbagekaldes, jf. ACER decision D-180927-07 og RfG art. 70, stk. 3. 

SAGENS PARTER 

 BDR Thermea Group B.V. (Hollandsk virksomhedsregister-nr.: 08125298) er sa-

gens part som indehaver af den tilbagekaldte klassificering af ny teknologi og pro-

ducent af de pågældende anlægsteknologier. 

http://forsyningstilsynet.dk/el/lovgivning/netregler-og-retningslinjer/
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HØRING 

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos BDR Thermea Group B.V. i peri-

oden 15. juli til 22. juli 2019, i henhold til Forvaltningslovens kap. 5. 

 

Forsyningstilsynet modtog ingen bemærkninger til udkastet. 

 

Afgørelsen er derfor truffet i overensstemmelse med udkastet til afgørelse. 

 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg 

 

 ARTIKEL 70  

Tilbagekaldelse af en klassificering som ny teknologi  

 

1. Begyndende fra den dato, hvor den regulerende myndighed træffer sin afgørelse, jf. artikel 69, 

stk. 1, fremsender producenten af produktionsanlæg, der klassificeres som ny teknologi, hver an-

den måned ajourførte salgstal for anlægget pr. medlemsstat for de seneste to måneder til den re-

gulerende myndighed. Den regulerende myndighed gør den kumulative maksimaleffekt for pro-

duktionsanlæg, der klassificeres som ny teknologi, offentligt tilgængelig.  

 

2. Hvis den kumulative maksimaleffekt for alle produktionsanlæg,  som klassificeres som ny tek-

nologi, og som er tilsluttet nettet, overstiger den i artikel 67 fastsatte tærskel, tilbagekaldes klassi-

ficeringen som ny teknologi af den relevante regulerende myndighed. Afgørelsen om tilbagekal-

delse offentliggøres.  

 

3. Uden at det berører stk. 1 og 2, kan alle de regulerende myndigheder i et synkront område på 

koordineret vis beslutte at tilbagekalde en klassificering som ny teknologi. De regulerende myn-

digheder i det berørte synkrone område kan anmode agenturet om at afgive en forhåndsudta-

lelse, der i så fald udstedes senest tre måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. Hvor 

det er relevant, tager de kompetente regulerende myndigheders koordinerede beslutning agentu-

rets udtalelse i betragtning. Afgørelsen om tilbagekaldelse offentliggøres af hver regulerende 

myndighed i et synkront område. 

 

Produktionsanlæg, der er klassificeret som ny teknologi, og som er tilsluttet nettet før datoen for 

tilbagekaldelsen af den pågældende klassificering som ny teknologi, betragtes som eksisterende 

produktionsanlæg og skal derfor opfylde kravene i denne forordning, jf. bestemmelserne i artikel 

4, stk. 2, og artikel 38 og 39. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om tilbagekaldelse af klassificering som ny teknologi, udstedt i 

henhold til RfG art. 69, for produktionsanlæggene eVita 25s og eVita 28c (certifikat-

nummer: CE 645188), der produceres af BDR Thermea Group B.V. og som tildelt ved 

afgørelse af 17. maj 2017 (j.nr. 17/05429-37). 

 

Afgørelsen om tilbagekaldelse er truffet i medfør af RfG art. 70, stk. 3. 

 

Det følger af bestemmelsen, at alle de regulerende myndigheder i et synkront område 

på koordineret vis kan beslutte at tilbagekalde en klassificering som ny teknologi. Dan-

mark er en del af både det Nordiske synkrone område (NO) og det Kontinentaleuropæ-

iske synkrone område (CE). 

 

DK1 (Danmark Vest for Storebælt) er en del af CE, mens DK2 (Øst for Storebælt) er 

en del af NO.  

 

Som en konsekvens heraf, kræves en koordineret tilbagetrækning med såvel NO som 

CE, jf. art. 70, stk. 3.  

 

Koordineringen er sikret gennem ACER’s beslutning på det 75. AEWG decision D-

180927-07, hvor der var enighed mellem medlemsstaterne om at tilbagekalde klassifi-

ceringer i tilfælde, hvor produktet ikke længere er kommercielt tilgængeligt, som i nær-

værende situation. AEWG dækker hele EU og har derfor koordineret tilbagekaldelsen 

på tværs af unionen. 

 

Som konsekvens af beslutningen skal nationale afgørelser om tilbagekaldelse af ny 

teknologi, meddeles de øvrige regulerende myndigheder i synkronområdet. 

 

På baggrund af ACER’s beslutning træffer Forsyningstilsynet derfor afgørelse, om ko-

ordineret at tilbagekalde klassificeringen som ny teknologi af BDR’s anlægsteknologier 

eVita 25C og 28s, som tildelt ved afgørelse af 17. maj 2017 (j.nr. 17/05429-37). 

 

Der er herefter ikke nogen teknologier klassificeret som ny teknologi i Danmark (DK1 

Og DK2), hvorfor registeret over ny teknologi fjernes fra Forsyningstilsynets hjemme-

side. 

 

Notifikation om afgørelsen fremsendes til ACER og NordREG til orientering 

 

Afgørelsen offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside, jf. RfG art. 70, stk. 3, 

sidste led. 
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019 om Elforsyning. Klage skal være skriftlig 

og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lukas Lindgreen 

Fuldmægtig, cand.jur. 

Tlf. 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 


