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Vedr. anmeldelse efter NC ER art. 4, stk. 2 

 

Energinet har d. 18. december 2018 anmeldt gennemførelsesforanstaltninger ef-

ter NC ER art. 4. stk. 2. I den forbindelse har Energinet anmeldt, at der ikke an-

meldes vilkår og betingelser for at fungere som henholdsvis forsvarsydelsesleve-

randør og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis, jf. art. 4, stk. 2, litra 

a og b. Begrundelsen herfor er, at Energinet anser bl.a. RfG og DCC som en det af 

det ”nationale lovgrundlag”.  

Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at EU-forordninger ikke er en 

del af det nationale lovgrundlag. Det kan i den forbindelse bemærkes, at såfremt 

de nævnte forordninger var en del af det nationale lovgrundlag, ville NC ER art. 4, 

stk. 2, litra a og b ophæve sig selv, idet RfG og DCC da ville være en del af alle 

medlemsstaternes nationale lovgrundlag, og der ville dermed ikke være behov 

for at fastsætte disse på kontraktbasis. Således ville der ikke være behov for be-

stemmelserne i NC ER art. 4, stk. 2, litra a og b. Dertil kommer, at tilslutningsfor-

ordninger ikke beskæftiger sig med levering af ydelserne, men alene de tekniske 

egenskaber.  

Forsyningstilsynet finder derfor, at Energinet i medfør af NC ER art. 4, stk. 2, litra 

a og b skal fastsætte vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleve-

randør og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis.  

Energinet bedes derfor indsende vilkår og betingelser for at fungere som for-

svarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis til 

godkendelse hos Forsyningstilsynet.  

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at kontrakterne med vilkår og betingelser 

for at fungere som forsvarsydelsesleverandør henholdsvis genoprettelsesleveran-

dør, skal tage højde for, at den faktiske levering af ydelser kan være underlagt 

kravet om benyttelse af markedsbaserede mekanismer i medfør af NC ER artikel 

4, stk. 1, litra d samt elforsyningslovens § 27a, stk. 2, 1. pkt. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at kravet om benyttelse af markedsbase-

rede mekanismer i NC ER artikel 4, stk. 1, litra d samt elforsyningslovens § 27a, 
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stk. 2, 1. pkt., alene stiller krav om benyttelse af markedsbaserede mekanismer 

for produkter der allerede er markedsudsat.  

 

Energinet har d. 18 december også anmeldt regler for suspendering og genopta-

gelse af markedsaktiviteter i overensstemmelse med NC ER art. 36. Det anmeldte 

er en mindre ændring af eksisterende Forskrift C2.  

Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at NC ER art. 36 fastsætter 

mere præcise kriterier for, hvad reglerne for suspendering og genoptagelse af 

markedsaktiviteter skal opfylde. Eksempelvis fremgår det af stk. 4, at der bl.a. 

skal tages konkret stilling til bestemte forhold i LFC-områderne. DK 1 og DK 2 er 

en del af hver sin LFC-kontrolblok, hvilket det anmeldte forslag bør afspejle.  

Energinet bedes derfor indsende forslag til regler for suspendering og genopret-

telse af markedsaktiviteter, der opfylder kriterierne i art. 36. Såfremt det er Ener-

ginets vurdering, at kriterierne allerede er opfyldt i det anmeldte af d. 18. decem-

ber 2018, bedes Energinet fremsende uddybende forklaring herpå.  

 

Endelig bedes Energinet fremsende en liste over foranstaltninger, der skal gen-

nemføres af de BNB’er, der er udpeget af TSO’erne i henhold til art. 11, stk. 4, 

litra c og art. 23, stk. 4, litra c, efter NC ER art. 4, stk. 2, litra c. Såfremt det frem-

sendte eksempel på ”Meddelelse til betydningsfulde netbrugere” må anses som 

en anmeldelse efter NC ER art. 4, stk. 2, litra c, bedes Energinet bekræfte det. 

Det er Forsyningstilsynets umiddelbare vurdering, at kravet om benyttelse af 

markedsbaserede mekanismer også finder anvendelse ved identifikation og ud-

pegning af leverandører. Det er nærmere tilsynets vurdering, at en række enhe-

der såsom HVDC-systemer og transmissionstilsluttede DSO’er kva deres egenska-

ber og tilslutningspunkter er BNB’er. I øvrig er det tilsynets vurdering, at der ved 

identifikation af leverandører skal tages højde for kravet om benyttelse af mar-

kedsbaserede mekanismer.  

 

Af hensyn til sagsbehandlingstiden bedes Energinet indsende ovenstående hur-

tigst muligt og senest d. 11. juni 2019.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Bredvig 

Cand.jur. 


