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Ravdex A/S 
Tårupstrand 15 
5300 Kerteminde 

sendt pr. mail til LGS@nef.dk 

ENERGITILSYNET 

AFGØRELSE- NETIILSLUTNING AF VINDKRAFTANLÆG 

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har nu færdigbehandlet Ravdex A/S' anmel
delse af standardaftale for nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og min
dre end eller lig 25 MW. 

AFGØRELSE 
SET godkender Ravdex A/S' anmeldte standardaftale for nettilsluttede vindkraft
anlæg større end 11 kW og mindre end eller lig 25 MW i medfør af§ 73 a i be
kendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning (elforsyningsloven). 

Energitilsynet kan til enhver tid tage den anmeldte standardaftale op til fornyet 
bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. 

SET bemærker, at Energitilsynets godkendelse af standardaftalen er en forudsæt
ning for Ravdex A/S' anvendelse af aftalen jf.§ 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1085 
af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheder 
og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (metodebekendtgørel
sen). 

Eventuelle efterfølgende ændringer som Ravdex A/S måtte fastsætte, skal ligele
des godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse jf. § I, stk. 4 i me
todebekendtgørelsen. 

Endvidere skal Ravdex A/S være opmærksom på, at selskabet skal offentliggøre 
den godkendte standardaftale med angivelse af godkendelsesdatoen jf. § 1, stk. 3 i 
metodebekendtgørelsen. 

Afgørelsens retsgrundlag er gengivet til sidst i dette brev. 

SAGSFREMSTILLING 
Ravdex A/S har ved mail af 8. december 2017 anmeldt standardaftale for nettil
sluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig 25 MW til Ener
gitilsynets godkendelse. 

2. januar 2018 
Ret & Admlnlstratlon 
17/14673 
LLNI 
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Ravdex A/S har i anmeldelsesskemaet oplyst, at Dansk Energis standardaftale for 
nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig 25 MW 
anvendes uden afvigelser. 

BEGRUNDELSE 
Netvirksomhedeme skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 
fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser til Energitilsynets godkendelse jf. 
elforsyningslovens § 73 a. 

Det fremgår af § 4 i metodebekendtgørelsen, at en metodeanmeldelse kan baseres 
på branchevejledninger og lignende, forudsat at branchevejledningen entydigt 
fastsætter en standardiseret metode, og at metodeanmeldelsen indeholder en speci
fik redegørelse for eventuelle afvigelser fra den standardiserede metode. 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. juli 2014 taget Dansk Energi's standard
aftale for nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller lig 25 
MW til efterretning i medfør af§ 73 b i elforsyningsloven. 

Da Energi Fyn Net A/S i anmeldelsesskemaet har oplyst, at Dansk Energis stan
dardaftale for nettilsluttede vindkraftanlæg større end 11 kW og mindre end eller 
lig 25 MW anvendes uden afvigelser, kan SET godkende den anmeldte standardaf
tale. 

ed venlig hilsen ,A '\ , 
w_ ~ ru I el-;e..c-.___ 

LLN l@energ,tilsynet.dk 
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RETSGRUNDLAG 

Elrorsyningsloven: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsæuelse af deres ydelser efter§§ 69-71 skal 

ske efter rimelige. objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte 

køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyuelse af elneuet og 

til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun 

tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsæues af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tids• 

rum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sæue vilkår 

for godkendelsen af sådanne metoder. 

Stk. 3. Energi-. forsynings- og klimaministeren kan fastsælle regler om indholdet af de metoder. der 

anvendes til at beregne eller fastsæue betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om rastsæuelse 

af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører 

tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

Metodebekendtgørelsen: 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomhedcr og Encrginct.dk skal anmelde de meto

der, der anvendes til at beregne eller fastsæue betingelser og vilkår for deres ydelser. herunder tarif

fer. til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse 

af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets 

godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder 

ændringer som følge af pålagte myndighedskrav 

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 

standardiserede metoder. der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhe

derne i deres anmeldelse af metoden efter § I specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 
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