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Kommentar-  
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Afsnits- 
nummer 

Linje- 
nummer 

Figur/ 
tabel 

Kommentartype: 
generel/teknisk/ 

redaktionel 
Kommentar Forslag til ændringer Konklusion 

(kun Energinet) 

1 Kapitel 2 92-94  Generel Uddrag af tekst: ”Hvis et anlæg 
tages ud af drift af andre årsager 
end revision,…” 
 
Gælder det ved også ved 
forventelige lave spotpriser 
sammenholdt med lav – til ingen 
varmebinding? 

Hvis et anlæg forventes taget ud 
af drift af andre årsager end 
revision, som f.eks. kan være….. 

 

2 Kapitel 4 125-128  Generel Uddrag af tekst: ”Den forløbelige 1-
års revisionsplan skal foreligge den 
1. november året forud for 
perioden. Den endelige 1-års 
revisionsplan skal foreligge senest 
den 1. december året forud for 
perioden.” 
 
Det er en forringelse af de 
nuværende vilkår for os som 
aktører på elmarkedet. Det 
begrundes i, at det kan være svært 
at skaffe reservedele med den 
fastsatte korte tidsfrist. Desuden 
kan der være opgaver, der skal i 
EU-udbud, som er en 
længerevarende proces. 

Den forløbelige 1-års 
revisionsplan skal foreligge den 
1. september året forud for 
perioden. Den endelige 1-års 
revisionsplan skal foreligge 
senest den 1. oktober året forud 
for perioden. 
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3 Kapitel 4 152-153  Generel Uddrag af tekst: ”Energinet yder 
rimelig betaling for ydelser relateret 
til, at godkendte driftsstop af 
transmissions- eller 
elproduktionsanlæg kræves 
udskudt eller fremrykket.” 
 
Den eneste rimelige betaling er, at 
Energinet dækker aktørens faktiske 
omkostninger på baggrund af det 
udskudte eller fremrykkede 
driftsstop. Herunder omkostninger i 
tilfælde af havari. 
Det begrundes i, at det er et krav 
fra Energinets side, at udskyde 
eller fremrykke det planlagte 
driftsstop, hvilket aktøren ikke har 
indflydelse på. Derfor bør 
Energinet også dække de faktiske 
omkostninger. 
En rimelig betaling for de 
relaterede ydelser, som Energinet 
ligger op til forskriften, vil aldrig 
være rimeligt for aktøren i et trængt 
elmarked. 

Energinet dækker de faktiske 
omkostninger der er forbundet 
med, at godkendte driftsstop af 
transmissions- eller 
elproduktionsanlæg kræves 
udskudt eller fremrykket. 
Herunder afholder Energinet 
uforudsete omkostninger i tilfælde 
af havari, der kan være forbundet 
med at udskyde det planlagte 
driftsstop, som aktøren er uden 
indflydelse på. 

 

5 Kapitel 6 194-197  Generel Uddrag fra tekst: ”Den 
driftsansvarlige aktør af 
elproduktionsanlæg skal senest 3 
dage før afslutningen af en 
revisionsperiode….” 
 
 

Den driftsansvarlige aktør af 
elproduktionsanlæg skal sammen 
med oplægget til omfanget af 
prøverne dog senest 3 dage før 
afslutningen af en 
revisionsperiode…. 
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6 Kapitel 6 210-211  Generel Uddrag af tekst: ”Disse prøver skal 
så vidt muligt være gennemført 
med tilfredsstillende resultat inden 
for 2 uger efter afslutning af 
revisionsperioden.” 
 
 

Disse prøver skal så vidt muligt 
være gennemført med 
tilfredsstillende resultat inden for 
2 uger efter afslutning af 
revisionsperioden, medmindre 
det er forbundet med store 
økonomiske omkostninger for 
aktøren at gennemføre prøverne 
inden for tidsfristen. Prøverne kan 
i så fald udskydes til et tidspunkt, 
hvor det giver mindst mulig gene i 
forhold til produktionen og tab på 
elmarkedet. 

 

        
 
 


