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Til: Regitze Prahl
Cc: Camilla Brovang (FSTS) (cabr@forsyningstilsynet.dk)
Emne: FSTS spørgsmål til branchevejledning for nettilslutning af produktionsanlæg

Kategorier: Journaliser

Kære Regitze 
 
Jeg nævnt pr. telefon fremsendes her et par afklarende spørgsmål i forhold til den anmeldte standardiseret 
vejledning for nettilslutning af kategori B, C og D-produktionsanlæg. 
 
Jeg kan først og fremmest oplyse, at tilsynet forventer at kunne gennemføre partshøring af tilsynets udkast til 
afgørelse ultimo februar 2021, og at kunne træffe sin endelige afgørelse i første halvdel af marts 2021. 
 
Som led i sagsbehandlingen ønsker vi at stille et par afklarende spørgsmål til den anmeldte vejledning. 
 
Det drejer sig om spørgsmål til vejledningens punkt 2.2 samt 5.19, 2.3, 5.12 og 9.3.   
 
Til punkt 2.2 samt 5.19 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at vejledningen angiver, at anlægsejer er ansvarlig 
for, at produktionsanlægget opfylder de til enhver tid gældende tekniske regler og betingelser.  
 
Tilsynet bemærker, at anlægsejer skal overholde de tekniske regler for nettilslutning, som er gældende på 
tidspunktet for nettilslutning, og skal ikke leve op til senere ændringer af de tekniske regler for nettilslutning, med 
mindre proceduren i forordning 2016/631 (RfG) artikel 4 anvendes. 
 
Tilsynet har ikke kunne identificere, at vejledningen indeholder denne nuance i anlægsejers forpligtigelser til at 
overholde de til enhver tid gældende tekniske regler og betingelser.  
 
Tilsynet ønsker derfor at spørge til, hvorledes vejledningen afspejler anlægsejers forpligtigelse til at overholde de på 
nettilslutningstidspunktet gældende tekniske regler for nettilslutning.  
 
Til punkt 2.3 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at vejledningens punkt 2.3 henviser til bilag 2, som beskriver, 
at netvirksomheden kan jf. nettilslutningsbekendtgørelsen kræve økonomisk sikkerhedsstillelse af anlægsejeren. 
Tilsynet bemærker, at nettilslutningsbekendtgørelsen vedrører vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og 
vandkraftværker. Den anmeldte vejlednings anvendelsesområde er ikke afgrænset til VE-anlæg. 
 
Tilsynet ønsker derfor at spørge, om punkt 2.3 også vedrører anlæg, der ikke er omfattet af 
nettilslutningsbekendtgørelsen.  
 
Til punkt 5.12 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at netvirksomheden ved begrænsninger af overførselsevnen i 
det kollektive elforsyningsnet, og i skærpede driftssituationer,  kan fastsætte et maksimum for den aktuelle 
elproduktion på produktionsanlægget.   
 
Tilsynet bemærker, at ”skærpet driftssituation” ikke er defineret. Når netvirksomheden forbeholder sig retten til at 
pålægge et anlæg en absolut effektbegrænsning, forstår tilsynet det således, at der introduceres af en begrænsning 
af den aktuelle elproduktion, med det formål, at nedregulere den elektricitet som anlægget leverer til det kollektive 
elnet. En nedregulering er et afhjælpende tiltag.  
 
Tilsynet ønsker at spørge til hvorledes netvirksomhederne forventer at ville udføre sin beføjelse i medfør af punkt 
5.12, herunder hvorledes anlægsejer forventes afregnet for en sket nedregulering.  
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Til punkt 9.3 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at begge parter er berettiget til at kræve nettilslutningsaftalen 
genforhandlet, såfremt der sker væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger. 
 
Tilsynet bemærker, at anlægsejer skal overholde de tekniske krav som er gældende på tidspunktet for 
nettilslutning.   
 
Tilsynet skal spørge, om det er korrekt forstået, at en part ikke kan bede om genforhandling af nettilslutningsaftalen, 
på baggrund af ændringer i de teknisk krav for nettilslutning. 
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Specialkonsulent 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
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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 

 


