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Høring fra Forsyningstilsynet 

Forsyningstilsynet har fremsendt en række afklarende spørgsmål i forhold til den anmeldte 

vejledning for nettilslutning af kategori B, C og D-produktionsanlæg, som blev anmeldt til 

Forsyningstilsynet marts 2019.  

Som led i sagsbehandlingen har Forsyningstilsynet ønsket at stille et par afklarende spørgs-

mål til den anmeldte vejledning. Svar fra Dansk Energi følger nedenfor og står umiddelbart 

efter hvert af de stillede spørgsmål. 

 

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 tek-

niske 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, medmindre 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 forpligtigel-

se til at overholde de på nettilslutningstidspunktet gældende tekniske regler for nettilslutning.  

 

Svar: 

 

Vi er enige i Forsyningstilsynets betragtning. Det er også sådan vi forstår de to punkter. Vi 

foreslår på den baggrund de to punkter tilrettet i overensstemmelse hermed: 
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Punkt 2.2 Anlægsejer er ansvarlig for, at produktionsanlægget opfylder de til tekniske regler 

og betingelser, som er gældende på nettilslutningstidspunktet i hele produktionsanlæggets 

levetid, og skal ikke leve op til senere ændringer af de tekniske regler for nettilslutning, 

medmindre proceduren i forordning 2016/631 (RfG) artikel 4 anvendes. 

.  

 

Punkt 5.19 Produktionsanlægget skal stille den del af anlæggets reaktive reguleringsevne til 

rådighed for netvirksomheden, som ligger i det krævede reguleringsområde iht. netvirksom-

hedens tekniske betingelser, som var gældende på nettilslutningstidspunket. Produktionsan-

lægget er kun forpligtet til at levere/optage reaktiv effekt til/fra det kollektive elforsyningsnet, 

når produktionsanlægget samtidig leverer aktiv effekt til nettet. Den aftalte reguleringsform 

og –indstillinger er anført i bilag 3. 

 

 

Til punkt 2.3 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at vejledningens punkt 2.3 henviser til 

bilag 2, som beskriver, at netvirksomheden jf. nettilslutningsbekendtgørelsen kan 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.  

 

Svar: 

 

Ja vi følger nettilslutningsbekendtgørelsen. 

 

Til punkt 5.12 ønsker tilsynet at spørge til det forhold, at netvirksomheden ved begrænsnin-

ger 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 forbe-

holder 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 befø-

jelse i medfør af punkt 5.12, herunder hvorledes anlægsejer forventes afregnet for en sket 

nedregulering.  

 

Svar: 

Netvirksomheden vil anvende beføjelserne ved fejl eller omlægninger i det kollektive elforsy-

ningsnet, når der er direkte fare for overbelastning af netkomponenter eller spændingsstabili-

tetsproblemer.    
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”Skærpet drift”, er et fast begreb i kontrolrummene. Begrebet bruges i sammenhænge, hvor 

Energinet har mulighed for at melde ”Skærpet drift” til netselskaberne. Konsekvensen heraf 

er, at netselskaberne skal foretage aktionerne i distributionsnettet mhp. at hjælpe med at 

”redde” transmissionsnettet / systemet ud af en presset situation. 

 

Energinet skal betale kompensation for afhjælpende tiltag efter System Operation Guideline 

art. 20, stk. 1, jf. art. 22, stk. 1. 

 

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 forud-

sætninger. 

 

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. 

 

Svar: 

 

Svar på dette spørgsmål må læses sammen med svar på spørgsmål i relation til punkt 2.2.  

 

Anlægsejer er ansvarlig for, at produktionsanlægget opfylder de tekniske regler og betingel-

ser, som er gældende på nettilslutningstidspunktet i hele produktionsanlæggets levetid, og 

skal ikke leve op til senere ændringer af de tekniske regler for nettilslutning, medmindre pro-

ceduren i forordning 2016/631 (RfG) artikel 4 anvendes. 

 

Reglen sikrer anlægsejer mod, at der efter nettilslutning stilles nye krav til nettilslutning. Der 

synes således ikke at være anledning til at anskue de regler, der gælder på nettilslutnings-

tidspunktet, som en ændring til aftalen, idet anlægsejer gennem hele forløbet har kunne 

overskue og agere i henhold til dette vilkår.   

 

Vi kan naturligvis ikke udelukke, at der kan være situationer, hvor der på trods af dette vilkår 

sker væsentlige ændringer, som efter kontrakten giver ret til genforhandling 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Regitze Prahl 


