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HØRINGSBREV – OPDATERING AF  
TEKNISK FORSKRIFT 2.1.2 AUTOMATISK OG 
MANUEL ELFORBRUGSAFLASTNING 
 
Hermed udsendes Energinets opdatering af Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elfor-
brugsaflastning i offentlig høring. 
 
Den opdaterede forskrift er vedlagt dette dokument i to udgaver: 

- med alle ændringer markeret, inklusive redaktionelle ændringer 
- med sletninger og henvisninger til andre kravdokumenter markeret. 

 

1. Baggrund og formål 
Energinet har grundet ikrafttræden af systemforsvarsplanen og testplanen (NC ER, godkendt 
den 15. januar 2021) set sig nødsaget til at opdatere Teknisk Forskrift 2.1.2 Automatisk og ma-
nuel elforbrugsaflastning. 
 
Det primære formål med opdateringen af Teknisk Forskrift 2.1.2 er at fjerne de krav, som alle-
rede er fastsat i systemforsvarsplanen og testplanen, således der ikke sker dobbeltregulering. 
Samtidig har opdateringen til formål at bibeholde de krav, som ikke er beskrevet i systemfor-
svarsplanen og testplanen, men som stadig skal være gældende for at sikre den overordnede 
forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet. 
 
Der arbejdes på at implementere/overføre de resterende krav til kommende revisioner af hen-
holdsvis systemforsvarsplanen og testplanen, hvorefter denne forskrift forventes at udgå. Der-
for skal denne opdaterede forskrift ses som midlertidig, indtil nye revisioner af systemforsvars-
planen og testplanen får inkluderet de krav, som stadig skal være gældende for at sikre den 
overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet. 
 
 
 

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/126058/b7c869996dd5cb15f04ca7fff599bae8/DA
http://adlegacy.abledocs.com/126058/b7c869996dd5cb15f04ca7fff599bae8/DA
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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.v.2 (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. Ændringer og konsekvenser 
3.1 Ændringer i Teknisk Forskrift 2.1.2 

Energinet foreslår, at Teknisk Forskrift 2.1.2 ændres således: 
 
Nedenstående tabel viser, hvilke afsnit er ændret, samt hvor nye krav er fastsat (i enten sy-
stemforsvarsplanen eller testplanen). 
 

Afsnit Systemforsvarsplanen Testplanen Tilføjelser Dele af afsnit udgår 
Læsevejledning   x  
2.1   x  
3.1 x    
3.2 x    
3.3  x   
4.1 x x  x 
5.1 x    
5.2 x    

 
Der er ligeledes foretaget konsekvensrettelser igennem hele dokumentet. 
 
  

 

1 LBK nr. 984 af 12. maj 2021 
2 BEK nr. 2244 af 29. december 2020 
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4. Ikrafttrædelse 
Teknisk Forskrift 2.1.2 planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet med samtidig ikrafttræden 
den 
 

1. oktober 2021 
 

5. Høringsperioden 
Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til den ændrede tekniske for-
skrift. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Nicolaj Møller Jensen på NMJ@energinet.dk, 
med kopi til myndighed@energinet.dk, senest 
 

fredag den 20. august 2021, kl. 12.00. 
 
Høringsudgaven af Teknisk Forskrift 2.1.2 findes på www.energinet.dk - El - HØRINGER, hvor 
det også er muligt at abonnere på nyhedsmail om Energinets høringer af forskrifter og netreg-
ler. 
 
De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i den endelige, opdate-
rede Teknisk Forskrift 2.1.2. Bemærk, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsy-
ningstilsynet og indarbejdet i et høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk. 
 
Eventuelle uddybende spørgsmål til Teknisk Forskrift 2.1.2 bedes rettet til Myndighedsenheden 
på myndighed@energinet.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Sisse Guldager Larsen 
Energinet Myndighedsenheden 
 

 

  

mailto:NMJ@energinet.dk
mailto:myndighed@energinet.dk
http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Horinger/Horinger-rammer-og-regler
http://www.energinet.dk/
mailto:myndighed@energinet.dk
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Bilag 1 – Høringsparter 
 
 

Dansk Energi 
Energistyrelsen 
Forbrugsbalanceansvarlige 

Forsyningstilsynet 
Netvirksomheder 
Produktionsbalanceansvarlige 
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