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HØRINGSBREV - TEKNISK FORSKRIFT 3.4.2
MANUEL AFLASTNING AF
TRANSMISSIONSTILSLUTTEDE
FORBRUGSANLÆG

Energinet sender hermed Teknisk forskrift 3.4.2Manuel aflastning af transmissionstilsluttede

forbrugsanlæg ogtilhørende vejledningi høring.

Forskriften og vejledningen er vedlagt dette dokument.

1. Baggrund og formål

Energinet har udfærdiget Teknisk forskrift 3.4.2Manuel aflastning af transmissionstilsluttede

forbrugsanlæg.

Forskriften er udfærdiget, idet transmissionstilsluttedeforbrugsanlæg ikke er omfattet af ma-

nuel aflastningi henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017

om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (herefter NC ER),ar-

tikel 22. Med fremtidens udvikling af transmissionssystemet med flere tilsluttede forbrugsan-

læg, kan der komme situationer,hvor Energinetskontrolcenter El ikke vil være i stand til at

håndtere en anstrengt situation ved kun at aflaste distributionssystemerne,som er muligheden

i dag jf. teknisk forskrift 2.1.2Automatisk og manuel forbrugsaflastning.

Formålet med forskriften er at sikre, at Energinet vil være i stand til at sikre den overordnede

forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende transmissionssystem.

Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i

følgende tilfælde:

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/90937/eea55805ed63b5a13560040120333b85/DA
http://adlegacy.abledocs.com/90937/eea55805ed63b5a13560040120333b85/DA
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- Overhængende risiko for effektmangel og/eller

- Forebyggelse eller afhjælpning af kritiske overbelastninger og/eller

- Underspændinger i nettet.

Hensigten er, at Energinet manuelt kan iværksætte forbrugsaflastning på en hensigtsmæssig

måde for at imødegå, at en anstrengt forsyningssituation udvikler sig til et sammenbrud i trans-

missionssystemet

2. Retsgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i § 26, stk. 3 i lov om elforsyning1, (herefter elfor-

syningsloven), samt efter bemyndigelse i § 7, stk. 1, nr. 2, 3 og 4, i bekendtgørelse om system-

ansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v2 (herefter systemansvarsbe-

kendtgørelsen).

Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1 i systemansvarsbekendtgørelsen udarbejde forskrifter for

benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet kan varetage

sine opgaver. Ifølge § 7, stk. 1, nr. 2, 3 og 4, skal der udarbejdes forskrifter for tilslutning af el-

forbrugsanlæg til transmissionsnettet samt adgang til og benyttelse af det kollektive elforsy-

ningsnet og forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opret-

holde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet mv.

3. Opfyldelse af krav til Energinets regler

Vedlagte høringsudgave af forskriftens revision dateret xx 2020 er udarbejdet med baggrund i

krav introduceret i EU-lovgivning via NC ER. Energinet har ved udarbejdelsen tilstræbt en ikke-

diskriminerende og rimelig tilgang til forskriftens indhold, samt at reglerne i forskriften opfyl-

der betingelserne for gennemsigtig og objektiv regulering af området, som bl.a. påkrævet i el-

forsyningsloven.

4. Ikrafttrædelse

Forskriften planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet med samtidig ikrafttræden

01 februar 2021.

1 LBK nr. 1196/02/2020.
2 BEK nr. 652af 18/05/2020
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5. Høringsperioden

Forskriften udsendes i offentlig høring og distribueres via e-mail i henhold til vedlagte liste over

høringsparter (se Bilag 1). Høringsudgaven findes også på www.energinet.dk under El –Hørin-

ger.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Mikkel Kolind Nielsen, mkd@energinet.dk med kopi

til myndighed@energinet.dk senest

10. januar 2021, kl.12.00.

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i forskriften. Det bemær-

kes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i et hø-

ringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk.

Med venlig hilsen

Mikkel Kolind Nielsen
mkd@energinet.dk
Energinet

http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/Horinger
https://energinet.dk/El/Horinger
mailto:mkd@energinet.dk
mailto:myndighed@energinet.dk
http://www.energinet.dk/
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Bilag 1 – distributionsliste

Ørsted

Lerba Consult

Google

Facebook

DTU

N1

Energistyrelsen

Vestforbrændingen

Radius

BaneDanmark

Radius

Plesner

Gorrissen Federspiel

Atkins

Invest in Denmark

Dansk Energi

Forsyningstilsynet


	1. Baggrund og formål
	2. Retsgrundlag
	3. Opfyldelse af krav til Energinets regler
	4. Ikrafttrædelse
	5. Høringsperioden
	Bilag 1 – distributionsliste

