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1. Baggrund 

Forslag til metode om begrænset netadgang og midlertidig begrænset netadgang for elfor-

brugsanlæg har været i høring fra den 18. januar 2019 til den 19. februar 2019. 

Energinet har modtaget 4 høringssvar.  

 

Følgende har afgivet høringssvar: 

• Cerius 

• HOFOR 

• CTR og VEKS 

• Dansk Energi. 

 

Følgende har oplyst, at de ikke har bemærkninger:  

• Energistyrelsen. 

 

Høringssvarene har givet anledning til en række opfølgende dialogmøder, som er afholdt med 

følgende parter: 

• HOFOR 

• CTR og VEKS 

• Dansk Energi. 

 

Høringssvarene og dialogmøderne har medført, at Energinet nu sætter anmeldelse af meto-

derne i bero, indtil der er sket afklaringer på flere væsentlige punkter. 

 

2. Årsag til at anmeldelse sættes i bero 

1. Tilslutning af nye elforbrugsanlæg på transmissionsnettet med begrænset netadgang: 
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o I forbindelse med udarbejdelsen af analyseforudsætningerne 2019 skal det 

fastlægges, om Energinet fortsat ikke må medregne elkedler og varmepum-

per i effektspidsen. 

 

2. Tilslutning af nye elforbrugsanlæg på transmissionsnettet med midlertidig begrænset 

netadgang: 

o Governance for tilslutning af 3. parter (herunder forbrugsanlæg) skal afklares 

med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i forbindelse med fastlæggelse 

af den fremtidige Governance af Energinet. 

 

3. Tilslutning af nye elforbrugsanlæg på distributionsnettet med midlertidig begrænset 

netadgang grundet begrænsninger i transmissionsnettet: 

o Governance for tilslutning af 3. parter (herunder forbrugsanlæg) på distribu-

tionsnettet som har en indvirkning på transmissionsnettet skal afklares i for-

bindelse med implementeringen af gennemførelsesforanstaltninger med 

hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om 

fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs-og distributionssyste-

mer – DCC. 

 

3. Den videre proces 

Energinet vil i den løbende dialog med aktører og myndigheder søge afklaringer på ovenståen-

de og vurdere behovet for en ny høring afhængig af afklaringerne og tidspunktet herfor. 

 

 


