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Niels Outzen Jensen (FSTS)

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>
Sendt: 2. december 2019 08:47
Til: Niels Outzen Jensen (FSTS)
Cc: Regitze Prahl
Emne: SV: Vedr. høring over Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om ”Dansk 

Energis præcisering af standardiseret vejledning om ladestandere i det offentlige 
rum"

AppServerName: esdh-evm-kfst
DocumentID: 19/13152-22
DocumentIsArchived: -1

Kære Niels 
 
Dansk Energi ser umiddelbart ikke udfordringer i en forlængelse af ordningen med ½-1½ år som foreslået, og at 
præciseringen med rette kan siges, at have skabt uklarhed i ½ år. 
Vi har ikke forholdt os konkret til en forlængelse af ordningen, da Forsyningstilsynet i deres afgørelse af 29. maj 2018 
tilkendegav, at ordningen ikke kunne fortsætte efter 31. december 2019.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen / Regards 
 
Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 

Fra: Niels Outzen Jensen (FSTS) <noj@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 1. december 2019 11:06 
Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>; Regitze Prahl <RPR@danskenergi.dk>; Dansk Energi 
<de@danskenergi.dk> 
Emne: SV: Vedr. høring over Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om ”Dansk Energis præcisering af 
standardiseret vejledning om ladestandere i det offentlige rum" 
 
Til Dansk Energi 
Att.: Jan Rasmussen 
 
Tak for høringssvaret af den 27. november 2019. 
 
Forsyningstilsynet forstår på baggrund af høringssvaret, at Dansk Energi er enig i, at tilslutningsniveauet skal være 
op til 160 Ampere.  
 

Bilag 2
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Af Dansk Energis høringssvar af den 27. november 2019 fremgår det endvidere, at Dansk Energi i overensstemmelse 
med Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS’ ønske ikke ser noget i vejen for at forlænge 
ordningen. Dansk Energi bedes derfor på den baggrund at angive, hvor længe Dansk Energi mener, at ordningen skal 
forlænges yderligere. 
 
Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS’ ønske til forlængelse af ordningen fremgik af 
vedhæftede høringssvar i mailen af den 23. november. For god ordens skyld vedhæftes Sperto ApS, Allego Denmark 
ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS’ høringssvar på ny. 
 
Af hensyn til det videre forløb skal Forsyningstilsynet bede om Dansk Energis bemærkninger hurtigst muligt og 
senest den 4. december 2019, kl. 12.00. 
 
Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS orienteres om denne mail samt Dansk Energis 
bemærkninger af den 27. november 2019. 
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Niels Outzen Jensen 
Specialkonsulent/Special advisor 
+45 4171 5364 /noj@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
 

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>  
Sendt: 27. november 2019 18:06 
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk> 
Cc: Niels Outzen Jensen (FSTS) <noj@forsyningstilsynet.dk>; Regitze Prahl <RPR@danskenergi.dk> 
Emne: VS: Vedr. høring over Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om ”Dansk Energis præcisering af 
standardiseret vejledning om ladestandere i det offentlige rum" 
 
Til Forsyningstilsynet 
  
Att: Niels Outzen Jensen 
  
  
Dansk Energi har modtaget høring fra Forsyningstilsynet nedenfor med anmodning om bemærkninger til det 
høringssvar fra Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS. 
  
Forsyningstilsynet beder  i den forbindelse om Dansk Energis bemærkninger til høringssvarets to hovedpunkter:  
”Ad 1) Det korrekte tilslutningsniveau er ikke op til 150 A men derimod op til 160 A 
2)Ordningen med reduceret tilslutningsbidrag bør forlænges 
  
  
Ad 1) Det korrekte tilslutningsniveau er ikke op til 150 A men derimod op til 160 A 
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Af præciseringen fra Dansk Energi  fremgår, at ladestanderen maksimalt må trække 150 A fra nettet. Det mener 
Dansk Energi fortsat er dækkende. 
Hvis et maksimalt træk på 150 A grundet netselskabernes praksis (afgrænsning af leveringsomfang med sikringer) 
kræver et tilkøbt leveringsomfang på 160 A, er det naturligvis hensigten, at dette kan erhverves med reduceret 
tilslutningsbidrag. 
  
Da ejeren af ladestanderen næppe er interesseret i at købe større leveringsomfang end højst nødvendigt, kan det 
således godt præciseres, at ordningen gælder for leveringsomfang op til 160 A. 
  
Ad 2) Ordningen med reduceret tilslutningsbidrag bør forlænges 
  
Dansk Energi ser ikke noget i vejen for at forlænge ordningen, jf. også vores tidligere anmeldelse. 
  

Med venlig hilsen / Regards 
 
Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 

  
Fra: Niels Outzen Jensen (FSTS) <noj@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 23. november 2019 08:07 
Til: Dansk Energi <de@danskenergi.dk>; Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>; Regitze Prahl 
<RPR@danskenergi.dk> 
Emne: Vedr. høring over Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse om ”Dansk Energis præcisering af 
standardiseret vejledning om ladestandere i det offentlige rum" 
  
Til Dansk Energi 
Att.: Jan Rasmussen 
  
Forsyningstilsynet har modtaget vedhæftede høringssvar fra Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og 
Spirii ApS. 
  
Forsyningstilsynet vil i den forbindelse gerne bede om Dansk Energis bemærkninger til det vedhæftede høringssvars 
to hovedpunkter:  
”Ad 1) Det korrekte tilslutningsniveau er ikke op til 150 A men derimod op til 160 A 
2)Ordningen med reduceret tilslutningsbidrag bør forlænges” 
  
Af hensyn til det videre forløb skal Forsyningstilsynet bede om Dansk Energis bemærkninger hurtigst muligt og 
senest den 28. november 2019, kl. 12.00. 
  
Sperto ApS, Allego Denmark ApS, E.ON Denmark A/S og Spirii ApS orienteres om videresendelsen af høringssvaret til 
Dansk Energis bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Niels Outzen Jensen 
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Specialkonsulent/Special advisor 
+45 4171 5364 /noj@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
  
  


