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Afgørelse om opdateret metode for 
rampingbegrænsninger for output af 
aktiv effekt i Norden  

 

 

RESUMÉ 

Denne afgørelse vedrører godkendelse af Energinet Elsystemansvar A/S´s 

anmeldelse af metode for rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt på 

HVDC-samkøringslinjer mellem synkronområdet Norden og andre synkrone 

områder. 
 

Energinet har den 8. april 2021 anmeldt ændringer til metoden for HVDC-

ramping begrænsninger for synkronområdet Norden. 

På baggrund af anmodning om fremsendelse af ændringsanmodning (RfA) 

fra de nordiske regulatorer har Energinet efterfølgende fremsendt ændringer 

til metoden dateret den 7. december 2021 vedrørende tilslutningen af de to 

nye HVDC-forbindelser North Sea Link og Kriegers-Flak samt ændringer til 

den eksisterende kombinerede begrænsning af Konti-Skan og Skagerrak 

med en ny kombineret begrænsning af Skagerrak, NorNed og NordLink. 

 

Metoden har til overordnet formål, at der anvendes de samme individuelle 

rampebegrænsninger som blev godkendt i december 2020 på 30 MW/min og 

600 MW/time. To nye HVDC-forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak, 

er optaget på listen over HVDC-forbindelser og skal overholde de samme 

rampebegrænsninger. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den eksiste-

rende HVDC-forbindelse Kontek og indgår derfor i forslaget som Kontek/Krie-

gers-Flak. TSO'erne har også foreslået at ændre den eksisterende kombine-

rede begrænsning af Konti-Skan og Skagerrak med en ny kombineret be-

grænsning af Skagerrak, NorNed og NordLink. Denne kombinerede be-

grænsning vil have en maksimal samlet ramping på 1200 MW/time for Ska-

gerrak, NorNed og NordLink tilsammen. TSO'erne har også foreslået, at de 

kan øge gradienten på 30 MW/min og/eller ændringer af handelsplaner på 

600 MW/time for Skagerrak, NorNed og/eller NordLink, hvis visse givne be-

tingelser er opfyldt. 

 

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for 

rampingbegrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsy-

net har godkendt i december 2020. 
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Den anmeldte metode skal godkendes af alle regulerende myndigheder i det 

synkrone område Norden i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, i Kommissi-

onens Forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af 

elektricitetssystemer (herefter SO GL). 

  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metodeændring af den 7. december 2021. Godken-

delsen vedrører ændrede rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt og omfatter de nye 

samkøringslinjer, North Sea Link og Kriegers-Flak. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den 

eksisterende HVDC-forbindelse Kontek. Forslaget erstatter også den samlede begrænsning af 

Skagerrak og Konti-Skan med en ny kombineret begrænsning af Skagerrak, NordLink og Nor-

Ned. Rampebegrænsningerne på de enkelte sammenkoblinger i den kombinerede begrænsning 

kan øges efter proceduren i forslaget, men den samlede ramping må ikke overstige 1200 

MW/time. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, i Kommissionens forordning (EU) 

2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissi-

onssystemer.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Energinet Elsystemansvar anmeldte den 8. april 2021, med efterfølgende fremsendte æn-

dringer af den 7. december 2021, ændringer til metoden for HVDC-rampingbegrænsninger 

for synkronområdet Norden vedrørende tilslutningen af de to nye HVDC-forbindelser North 

Sea Link (NSL) og Kriegers-Flak. 

 

En begrænsning for output af aktiv effekt omtales i det følgende som en ramping begræns-

ning. 

 

Metoden er udarbejdet med hjemmel i artikel 137, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) 

2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstrans-

missionssystemer (herefter SO GL). 

 

 

Den 18. august 2021 informerede de nordiske TSO'er de nationale tilsynsmyndigheder om, 

at artikel 5, stk. 2, i den foreslåede ændrede metode ikke kunne implementeres, på grund af 

et problem med XBID, som ikke er i stand til at facilitere 2 forbundne virtuelle budområder. 

TSO'erne foreslog i stedet, at en midlertidig løsning med en delvis implementering blev præ-

senteret af TSO'erne. Denne foreløbige løsning omfattede en kombineret rampebegræns-

ning på NorNed og NordLink (900 MW pr. time) og individuelle rampebegrænsninger på 

Skagerrak (450 MW pr. time) og North Sea Link (herefter NSL) (450 MW pr. time). 

 

Efter oplysningerne fra TSO'erne om problemerne i XBID fremsendte Forsyningstilsynet den 

7. oktober 2021 ændringsanmodning (RfA) til den anmeldte metode til Energinet.  
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Ændringsanmodningen er udarbejdet i enighed af de nordiske regulatorer Ener-

giavirasto (EV), Energimarknadsinspektionen (EI), Norges vassdrags- og energi-

direktorat - Reguleringsmyndigheten for energi (NVE-RME) og Forsyningstilsynet 

(DUR) i medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. 

 

 Ændringsanmodningen har følgende titel: 

  

”Amended Nordic LFC block methodology on ramping restrictions for active po-

wer output in accordance with Article 137(3) and (4) of the Commission Regula-

tion (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity trans-

mission system operation (SO GL)” 

 

 

De nordiske regulatorer havde bl.a. nedenstående bemærkninger til TSO’erne i 

forbindelse med denne ændringsanmodning1:  

 

“General remarks 

Regarding article 3 of the proposal the NRAs request the TSO to use the 

same format on the article as in the methodology previously approved by the 

NRAs. This is due to transparency concerns in article 3 of the proposal.  

 

Specific remarks 

 

Whereas (2) 

The TSOs have stated that: “The goal of the SO Regulation/Regulation (EU) 

2019/943 is the safeguarding of operational security, frequency quality and 

the efficient use of the interconnected system and resources. What is the 

background and aim behind this sentence?  

 

Article 3(2):  

The NRAs request the TSOs to remove the general right to reduce ramping 

rates up to 8 consecutive months under “specific network conditions”. The 

NRAs cannot see that the TSOs have given sufficient explanation of how this 

corresponds to the requirements in Regulation 2017/1485 

 

Article 3(4): 

The NRAs request the TSOs to make it clear on which HVDC-interconnectors 

that are covered by the possibility to increase ramping. The NRAs also urges 

the TSOs to make the process on increasing the ramping on those HVDC-in-

terconnectors more transparent. The process of decreasing ramping after an 

increase should also be described.  

 

Article 5(2): 

 
1 Amended Nordic LFC block methodology on ramping restrictions for active power output in 

accordance with Article 137(3) and (4) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 

2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (SO 

GL) from 7 October 2021 
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According to information from the TSOs to the NRAs on 23 September 2021 

the combined ramping restriction in article 3(3) of the proposal is not possible 

to implement according to the implementation timeline stated in Article 5(2). 

The NRAs urges the TSOs to change the implementation timeline to be com-

pliant with the information stated in the e-mail of 23 September 2021.” 

 

 

På baggrund af ændringsanmodningen (RfA) fremsendt af de nordiske regu-

latorer den 7. oktober 2021 indsendte Energinet den 7. december 2021 en ny 

ændret metode for output af aktiv effekt, hvilket omfatter de nye sammenkob-

linger, North Sea Link og Kriegers-Flak. Kriegers-Flak vil fungere parallelt 

med den eksisterende HVDC-forbindelse Kontek. Forslaget erstatter også 

den samlede begrænsning af Skagerrak og Konti-Skan med en ny kombine-

ret begrænsning af Skagerrak, NordLink og NorNed. Rampingrestriktionerne 

på de enkelte sammenkoblinger i den kombinerede begrænsning kan øges 

efter proceduren i forslaget, men den kombinerede ramping må ikke over-

stige 1200 MW/time. 

 

 

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for 

ramping begrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsy-

net har godkendt i december 2020. 

 

Ændringen består i, at metoden anvender de samme individuelle rampebe-

grænsninger som i metoden godkendt i 2020 på 30 MW/min og 600 

MW/time. To nye HVDC-forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak, er op-

taget på listen over HVDC-forbindelser og skal overholde de samme rampe-

begrænsninger. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den eksisterende 

HVDC-forbindelse Kontek og indgår derfor i forslaget som Kontek/Kriegers-

Flak. TSO'erne har også foreslået at ændre den eksisterende kombinerede 

begrænsning af Konti-Skan og Skagerrak med en ny kombineret begræns-

ning af Skagerrak, NorNed og NordLink. Denne kombinerede begrænsning 

vil have en maksimal samlet ramping på 1200 MW/time for Skagerrak, Nor-

Ned og NordLink tilsammen. TSO'erne har også foreslået, at de kan øge gra-

dienten på 30 MW/min og/eller ændringer af handelsplaner på 600 MW/time 

for Skagerrak, NorNed og/eller NordLink, hvis visse givne betingelser er op-

fyldt. 

 

Den anmeldte metode skal godkendes af alle regulerende myndigheder i det 

synkrone område Norden i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, i SO GL. 

 

Det fremgår af SO GL artikel 6, stk. 7, at de regulerende myndigheder skal 

træffe afgørelse senest seks måneder efter, at den sidst berørte regulerende 

myndighed har modtaget anmeldelsen af metode. 

 

De nordiske regulatorer krævede en ændring for at kunne godkende den an-

meldte metode i henhold til artikel 7, stk. 1. 
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TSO'erne fremsender senest to måneder efter et revideret ændret forslag til 

godkendelse. De nordiske regulatorer skal træffe afgørelse senest to måne-

der efter fremsendelsen. 

 

Den sidst berørte regulerende myndighed modtog anmeldelsen af metode for 

HVDC rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden den 7. december 

2021.   I henhold til artikel 7, stk. 1 SO GL. De nordiske regulatorer skal 

træffe afgørelse senest den 7. februar 2022. 

 

Eftersom godkendelsen af den anmeldte metode kræver, at mere end én re-

gulerende myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, 

stk. 7, 1. pkt., pålagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig 

med hinanden, koordinere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 

 

Forsyningstilsynet deltager i Nordic Regulators (NordREG), hvor den an-

meldte metode med senere fremsendte ændringer har været behandlet af 

alle de regulerende myndigheder i Norden. Forsyningstilsynet deltager her i 

System Operation Task Force (SO TF) og Energy Regulators Regional Fo-

rum (ERRF). ERRF består af ledende repræsentanter fra de forskellige regu-

lerende myndigheder i Norden. Formålet med SO TF er bl.a., at koordinere 

afgørelser der skal træffes af mere end en regulerende myndighed. ERRF får 

orientering fra SO TF, når der er opnået enighed, eller koordinerer afgørel-

serne i tilfælde hvor der ikke kan opnås enighed i task forcen. 

 

Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige nordiske regulatorer udarbej-

det konklusionspapir af 1. februar 2022, hvorefter alle de nordiske regulatorer 

i enighed kan godkende den anmeldte metode vedrørende HVDC-ramping 

begrænsninger for output af aktiv effekt. Den udarbejdede konklusion frem-

går som bilag til afgørelsen. 

DEN ANMELDTE METODE 

Ramping begrænsninger for HVDC-samkøringslinjer kan fastsættes i medfør 

af SO GL artikel 137, stk. 3. Begrænsningerne vil være en del af driftsaftalen 

for LFC-kontrolblokken. Driftsaftalen er reguleret i SO GL artikel 119. Artikel 

119 fastsætter i stk. 1, litra c, at driftsaftalen skal indeholde eventuelle be-

stemmelser om rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt der fastsæt-

tes i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3. 

 

I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er, der er tilsluttet en 

HVDC-samkøringslinje, ret til at angive fælles begrænsninger for output af 

aktiv effekt for den pågældende HVDC-samkøringslinje med henblik på at be-

grænse dens indflydelse på opfyldelsen af LFC-kontrolblokkenes målparame-

ter for reguleringsfejl ved frekvens genoprettelse ved at aftale ramping perio-

der og/eller maksimale ramping hastigheder for denne HVDC-samkørings-

linje. Disse fælles begrænsninger gælder ikke for udligning af modsatrettede 

ubalancer, frekvenskobling og grænseoverskridende aktivering af FRR og 

RR over HVDC-samkøringslinjer. Alle TSO'er i et synkront område koordine-

rer disse foranstaltninger inden for det synkrone område. 
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Den anmeldte metode er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Nor-

den. LFC kontrolblokken Norden dækker hele det synkrone område Norden. 

Der er således sammenfald mellem LFC-kontrolblokken Norden og synkron-

området Norden. 

 

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for 

rampingbegrænsninger af HVDC-samkøringslinjerne i det synkrone område 

Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt den 21. april 2021. 

 

Ændringen består i, at medoden anvender de samme individuelle rampebe-

grænsninger som forslaget godkendt i 2020 på 30 MW/min og 600 MW/time. 

To nye HVDC-forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak, er optaget på li-

sten over HVDC-forbindelser og skal overholde de samme rampebegræns-

ninger som nævnt. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den eksisterende 

HVDC-forbindelse Kontek og indgår derfor i forslaget som Kontek/Kriegers-

Flak. TSO'erne har også foreslået at ændre den eksisterende kombinerede 

begrænsning af Konti-Skan og Skagerrak med en ny kombineret begræns-

ning af Skagerrak, NorNed og NordLink. Denne kombinerede begrænsning 

vil have en maksimal samlet ramping på 1200 MW/time for Skagerrak, Nor-

Ned og NordLink tilsammen. TSO'erne har også foreslået, at de kan øge gra-

dienten på 30 MW/min og/eller ændringer af handelsplaner på 600 MW/time 

for Skagerrak, NorNed og/eller NordLink, hvis visse givne betingelser er op-

fyldt. 

 

Anmeldelsen af den 8. april 2021 med efterfølgende fremsendte ændringer af 

7. december 2021 om ændrede rampebegrænsninger for output af aktiv ef-

fekt omfatter de nye HVDc forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak. Kri-

egers-Flak vil fungere parallelt med den eksisterende HVDC-forbindelse Kon-

tek. Forslaget erstatter også den samlede begrænsning af Skagerrak og 

Konti-Skan med en ny kombineret begrænsning af Skagerrak, NordLink og 

NorNed. Rampebegrænsningerne på de enkelte sammenkoblinger i den 

kombinerede begrænsning kan øges efter proceduren i forslaget, men den 

samlede ramping må ikke overstige 1200 MW/time. 

 

SAGENS PARTER  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR-nr. 

39314959) har en direkte, individuel og væsentlig retlig interesse i Forsy-

ningstilsynets afgørelse.  

 

Tilsynet lægger herved vægt på, at Energinet har det overordnede driftsan-

svar for det danske elnet, og i denne sammenhæng er berettiget til at fast-

sætte ramping begrænsninger i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og 4. 
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HØRING 

 
 
Forsyningstilsynet har gennemført en offentlig høring fra den 26. april 2021 til 
den 28. maj 2021 af metodeanmeldelsen af den 8. april 2021. 
 

Der er afgivet høringssvar fra Dansk Energi af den 28. maj 2021.  

 

Dansk Energi fremfører, at sum-ramping begrænsningen for NordLink, Nord-

Ned og Skagerrak som minimum bør hæves til 1800 MW/h således at de fire 

HVDC-forbindelser stilles relativt lige. I tilfælde af, at en sumrampingbe-

grænsing på 1800 MW/h ikke kan imødekommes bør rampebegrænsnin-

gerne omfordeles således, at NordLink, NordNed, Skagerrak og NSL ligestil-

les.  

 

Dansk Energi er yderst bekymret for effekten af den danske forsyningssikker-

hed og effekttilstrækkelighed i tilfælde af, at allokeringen af kapacitet til Ska-

gerrak i ramping situationer reduceres markant til fordel for NordLink og 

NordNed.  

 

Dansk Energi vil derfor opfordre Forsyningstilsynet til at pålægge Energinet 

at udføre en tilstrækkelig analyse af muligheder for at reducere ramping be-

grænsninger i Norden. Til denne analyse bør betydningen af de kommende 

ændringer til 15 min. ISP, MARI og PICASSO ligeledes adresseres, da vi fo-

restiller os at disse vil have en betydelig påvirkning af de fremtidige behov for 

rampebegrænsninger i Norden. 

 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fast-

sættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer 

(SO GL)  

 

Artikel 4 - Mål og lovgivningsmæssige aspekter 

 

(…) 

 

Stk 2.  

Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myn-

digheder og systemoperatørerne: 

 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  

 

b) sikre gennemsigtighed  

c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet 

og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter 
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d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til 

at sikre netsikkerheden og –stabiliteten  

 

e) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at 

sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 

f) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres 

systemer og  

 

g) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikatio-

ner. 

 

Artikel 6 - Godkendelse af vilkår, betingelser og metoder for TSO'er  

 

Stk. 1  

De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de 

vilkår, betingelser og metoder, som TSO'er udarbejder i henhold til stk. 2 og 

3. Den enhed, der udpeges af medlemsstaten, godkender de vilkår og betin-

gelser eller metoder, som TSO'er har udarbejdet, jf. stk. 4. Den udpegede en-

hed er den regulerende myndighed, medmindre medlemsstaten fastsætter 

andet. 

 

(…)  

 

Stk. 3  

Forslagene til følgende vilkår og betingelser eller metoder godkendes af alle 

regulerende myndigheder i den berørte region, og en medlemsstat kan ind-

give en udtalelse til den berørte regulerende myndighed: 

 

(…) 

 

e) metoder og betingelser anført i driftsaftaler for LFC-kontrolblokke i artikel 

119 vedrørende:  

i. ramping begrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, 

stk. 3 og 4 

 

(…)  

 

Stk. 6  

Forslaget til vilkår og betingelser eller metoder skal omfatte et forslag til tids-

rammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede 

betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår og betingelser eller 

metoder, der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, 

fremlægges for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende 

myndigheder. På anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder af-

giver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vilkår og 

betingelser eller metoder. 
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Stk. 7  

Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end 

én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente re-

gulerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder 

med henblik på at nå til enighed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal 

den kompetente regulerende myndighed tage denne udtalelse i betragtning. 

De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betin-

gelser og metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måneder efter, at de, eller i gi-

vet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de om-

handlede vilkår, betingelser og metoder. 

 

Artikel 11 – Høringer 

 

Stk. 1 

TSO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingelser og 

metoder eller ændringer heraf i henhold til denne forordning, hører interesse-

parterne, herunder de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udka-

stene til forslag til vilkår, betingelser og metoder, der er anført i artikel 6, stk. 

2 og 3. Høringen løber over en periode på mindst en måned.  

 

Stk. 2 

Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der fremlægges af TSO'er på EU-

plan, offentliggøres og sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges 

af TSO'er på regionalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. 

Parter, der fremlægger forslag på bilateralt eller multilateralt plan, hører som 

minimum de berørte medlemsstater.  

 

Stk. 3 

TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og 

metoder, tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne 

fremsætter i forbindelse med høringerne, inden forslaget fremlægges til god-

kendelse for de regulerende myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid 

begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparternes 

synspunkter i forslaget, som vedlægges forslaget og offentliggøres inden for 

rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forslaget til vilkår, be-

tingelser og metoder.  

 

Artikel 119 - Driftsaftaler for LFC-kontrolblok  

 

Stk. 1  

Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle 

TSO'er i hver LFC-kontrolblok i fællesskab fælles forslag til: 

 

(…) 

 

c) ramping begrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, 

stk. 3 og 4. 

 

(…) 
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Stk. 2  

Alle TSO'er i hver LFC-kontrolblok fremlægger de metoder og betingelser, 

der er anført i artikel 6, stk. 3, litra e), til godkendelse hos alle de regulerende 

myndigheder i den berørte LFC-kontrolblok. Senest en måned efter godken-

delsen af disse metoder og betingelser indgår alle TSO'er i hver LFC-kontrol-

blok en driftsaftale for den pågældende LFC-kontrolblok, som træder i kraft 

senest tre måneder efter godkendelsen af metoderne og betingelserne. 

 

Artikel 137 – Ramping begrænsninger for output af aktiv effekt 

 

(…)  

 

Stk. 3  

I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er, der er tilsluttet en 

HVDC-samkøringslinje, ret til at angive fælles begrænsninger for output af 

aktiv effekt for den pågældende HVDC-samkøringslinje med henblik på at be-

grænse dens indflydelse på opfyldelsen af LFC-kontrolblokkenes målparame-

ter for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at aftale ramping perio-

der og/eller maksimale ramping hastigheder for denne HVDC-samkørings-

linje. Disse fælles begrænsninger gælder ikke for udligning af modsatrettede 

ubalancer, frekvenskobling og grænseoverskridende aktivering af FRR og 

RR over HVDC-samkøringslinjer. Alle TSO'er i et synkront område koordine-

rer disse foranstaltninger inden for det synkrone område. 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØ-
RELSEN 

 

Denne sag drejer sig om Energinet Elsystemansvars metodeanmeldelse af 

den 7. december 2021 vedrørende ændringer til metoden for rampingbe-

grænsninger for synkronområdet Norden. 

 

Metodeanmeldelsen er udarbejdet af samtlige nordiske TSO’er, dvs. Energi-

net, Fingrid Oyj, Kraftnät Åland AB, Svenska kraftnät og Statnett SF og an-

meldt i medfør af artikel 137, stk. 3 og 4. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i, 

i SO GL. 

 

Ramping begrænsninger for HVDC-samkøringslinjer kan fastsættes i medfør 

af SO GL artikel 137, stk. 3. Begrænsningerne vil være en del af den så-

kaldte driftsaftale for LFC-kontrolblokken. Driftsaftalen er reguleret i SO GL 

artikel 119. Artikel 119 fastsætter i stk. 1, litra c, at driftsaftalen skal indeholde 

eventuelle bestemmelser om ramping begrænsninger for output af aktiv ef-

fekt der fastsættes i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3. 
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Den anmeldte metode er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Nor-

den. Den geografiske udstrækning af LFC-kontrolblokken Norden dækker 

hele det synkrone område Norden. Der er således sammenfald mellem LFC-

kontrolblokken Norden og synkronområdet Norden.  

 

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for 

rampingbegrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsy-

net har opnået enighed om med de øvrige involverede nationale regulatorer 

ved konklusionspapir den 30. november 2020 og truffet national afgørelse om 

den 21. april 2021. 

 

Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 8. april 2021 med senere 

fremsendte ændringer af den 7. december 2021 anvender de samme indivi-

duelle rampebegrænsninger som forslaget godkendt i 2020 på 30 MW/min og 

600 MW/time. To nye HVDC-forbindelser, North Sea Link og Kriegers-Flak, 

er optaget på listen over HVDC-forbindelser og skal overholde de samme 

rampebegrænsninger. Kriegers-Flak vil fungere parallelt med den eksiste-

rende HVDC-forbindelse Kontek og indgår derfor i forslaget som Kontek/Krie-

gers-Flak. TSO'erne har også foreslået at ændre den eksisterende kombine-

rede begrænsning af Konti-Skan og Skagerrak med en ny kombineret be-

grænsning af Skagerrak, NorNed og NordLink. Denne kombinerede be-

grænsning vil have en maksimal samlet ramping på 1200 MW/time for Ska-

gerrak, NorNed og NordLink tilsammen. TSO'erne har også foreslået, at de 

kan øge gradienten på 30 MW/min og/eller ændringer af handelsplaner på 

600 MW/time for Skagerrak, NorNed og/eller NordLink, hvis visse givne be-

tingelser er opfyldt. 

 

Vurdering af formelle krav  

I medfør af SO GL artikel 11, skal TSO’erne, der er ansvarlige for at frem-

lægge forslag til vilkår, betingelser og metoder eller ændringer heraf i hen-

hold til SO GL, høre interesseparterne herunder de relevante myndigheder i 

hver medlemsstat, om udkastene til forslag til vilkår, betingelser og metoder, 

der er anført i artikel 6, stk. 2 og 3. Høringen løber over en periode på mindst 

en måned. 

 

TSO'er der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og 

metoder, tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne 

fremsætter i forbindelse med høringerne, inden forslaget fremlægges til god-

kendelse for de regulerende myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid 

begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparternes 

synspunkter i forslaget som vedlægges forslaget og offentliggøres inden for 

rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forslaget til vilkår, be-

tingelser og metoder. 

 

I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3, skal høring være foretaget inden forsla-

get fremlægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere 

skal forslaget vedlægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at 

indarbejde interesseparters synspunkter, der er fremkommet i forbindelse 

med høringen. 
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De nordiske TSO’er har gennemført høring via ENTSO-E’s hjemmeside af 

den oprindeligt anmeldte metode af den 8. april 2021 i perioden fra den 21. 

januar 2021 til den 22. februar 2021. De nordiske TSO’er har besvaret de 

indkomne høringssvar. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Dansk Energi fremsendte høringssvar den 

28. maj 2021, hvorved DSO’erne har haft mulighed for at fremkomme med 

synspunkter.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den anmeldte metode op-

fylder betingelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra f.  

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, 

stk. 3, er opfyldt ved den skete høring via ENTSO-E’s hjemmeside. 

 

I medfør af SO GL artikel 6, stk. 6, skal et forslag indeholde en beskrivelse af 

metodens forventede betydning for målene i SO GL artikel 4, stk. 2. Forsy-

ningstilsynet bemærker, at den anmeldte metode i indledningens nr. 8, 9 og 

10 indeholder en beskrivelse af metodens forventede betydning i forhold til 

målene i SO GL artikel 4. Forsyningstilsynet vurder, at den anmeldte metode 

vil sikre betingelserne for opretholdelse af et frekvenskvalitetsniveau og op-

retholdelse af driftssikkerhed og minimere risikoen for blackouts.  

 

Forsyningstilsynet har ved sin deltagelse i NordREG rådført, samarbejdet og 

koordineret med de øvrige kompetente regulerende myndigheder i det syn-

krone område Norden med henblik på at opnå enighed om den anmeldte me-

tode.  

 

De regulerende myndigheder i Norden er nået til enighed jf. ovenfor om at 

kunne godkende den anmeldte metodeændring. Forsyningstilsynet har sam-

men med de øvrige nordiske regulatorer den 1. februar 2022 udarbejdet kon-

klusionspapir, hvorefter alle de nordiske regulatorer er enige om at kunne 

godkende den anmeldte metode for rampingbegrænsninger af den 7.decem-

ber 2021.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at denne koordinering er i overensstemmelse 

med kravene i SO GL artikel 6, stk. 7.  

 

Det fremgår af SO GL artikel 6, stk. 6, at metoder, der skal godkendes af de 

nationale regulatorer, skal indeholde en tidsramme for gennemførelsen.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metodes artikel 5 inde-

holder bestemmelser om gennemførelsen af metoden, herunder tidsplan for 

implementering. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at kravet i 

SO GL artikel 6, stk. 6, er opfyldt.  

 

Vurdering af materielle krav 
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Forsyningstilsynet bemærker, at det overordnede formål med rampingbe-

grænsninger er at understøtte frekvenskvaliteten og derved minimere regule-

ringsfejl ved frekvensgenoprettelse (herefter FRCE).  

 

Ramping begrænsninger på overførsel af aktiv effekt påvirker både driften af 

HVDC-forbindelserne og markedsudvekslingerne over disse sammenkoblin-

ger. 

 

Ændringen i overførsel af aktiv effekt via en HVDC-linje kan sammenlignes 

med en tilførsel af produktion eller forbrug, afhængigt af retningen på over-

førslen af effekt. Import af aktiv effekt kan således balanceringsmæssigt sam-

menlignes med produktion, mens eksport af aktiv effekt kan sammenlignes 

med forbrug.  

 

HVDC-forbindelserne kan i udgangspunktet justere overførslen af effekt me-

get hurtigt, svarende tilnærmelsesvis til en stepfunktion. Denne hurtige juste-

ring kan potentielt skabe store og alvorlige problemer mht. balanceringen 

mellem forbrug og produktion i et synkronområde, hvilket vil påvirke frekven-

sen.  

 

Forbrugs- og produktionsprofiler er sædvanligvis væsentligt forsinkede ift. en 

typisk stepfunktion (med undtagelse af hurtigt reagerende vandkraftværker 

m.fl.). Således er udfordringen at opretholde balancen mellem forbrug og pro-

duktion, når overførslen af aktiv effekt via HVDC-forbindelserne kan ske til-

nærmelsesvis momentalt, mens øvrige forbrugs- og produktionsprofiler udvik-

ler sig langsommere over tid. 

 

Ramping begrænsningerne tilsigter ideelt, at matche overførslen af aktiv ef-

fekt med balanceringen mellem forbrug og produktion inden for pågældende 

synkronområde, således at frekvensen kan opretholdes inden for standard-

frekvens-intervallet, som angivet i Tabel 1, Bilag 3 i SO GL. 

 

Eftersom det nordiske synkronområde kun består af én LFC-blok, er HVDC-

forbindelserne til andre LFC-blokke altid HVDC-forbindelser til andre syn-

krone områder.  

 

Ramping begrænsninger på LFC-blokniveau vil bidrage til at sikre en lav nor-

disk FRCE. Rampebegrænsninger sikrer effektiv drift af det samlede eltrans-

missionssystem.  

 

TSO’erne har analyseret effektiviteten af rampingbegrænsningerne og vurde-

ret de samfundsøkonomiske omkostninger ved rampingbegrænsningerne og 

sammenliget dem med omkostningerne for relevante alternativer.  

 

TSOernes analyse sammenlignede situationen for de nuværende rampingbe-

grænsninger med et scenarie helt uden rampingbegrænsninger. Analysen 

tog udgangspunkt i simuleringer med markedsdata fra januar, marts, juni og 

oktober 2019.  

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM OPDATERET METODE FOR 

RAMPINGBEGRÆNSNINGER FOR OUTPUT AF AKTIV EFFEKT I NORDEN 

 

Side 14/19 

TSOernes simuleringsresultater viser, at rampingbegrænsninger på HVDC-

forbindelser er mest effektive, når der er størst behov for dem, som vist ved 

varighedskurverne i Figur 1. 

 

 

FIGUR 1:TSO´ERNES SIMULERINGSRESULTATER VED SAMMENLIGNING 

AF BRUGEN AF RAMPEBEGRÆNSINGER.2 

  

TSOernes konklusion på analysen er, at anvendelsen af rampingbegræns-

ninger kun resulterer i små gennemsnitlige prisændringer i de nordiske bud-

zoner. Indvirkningen af ramperestriktionerne på den samfundsøkonomiske 

velfærd er angivet til at være mindre end 1 million euro om året.  

Et argument for at lempe for ramping begrænsningerne kunne være en for-

øgelse i anvendelsen af automatiske reserver (automatic frequency restora-

tion reserves, aFRR). TSOerne har oplyst, at anvendelsen af aFRR har en 

væsentlig større samfundsøkonomisk omkostning2. TSOerne har beregnet 

prisen for anskaffelse af tilstrækkelig aFRR til at lempe ramping begrænnsin-

gerne med 100 MW/time og har anslået prisen herfor til mellem 10 og 20 mil-

lioner euro om året.  

 

Rampebegrænsninger reducerer kun den samfundsøkonomiske velfærd i de 

timer, hvor restriktionerne faktisk begrænser overførslen af effektstrømmene.  

 

 
2 Explanatory document for the amended Nordic synchronous area methodology for ramp-

ing restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4) of the Com-
mission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity 
transmission system operation , of 2 December 2021. 
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Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at rampingbegrænsningerne 

på proportional vis balancerer kriteriet om overordnet driftssikkerhed og krite-

riet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste 

samlede omkostninger for alle involverede parter.  

 

Forsyningstilsynet lægger ved sin proportionalitetsvurdering vægt på forhol-

det mellem tilgængelig kapacitet til markedet og behovet for at opretholde og 

understøtte frekvensen i Norden. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at rampingbegrænsningerne kun udgør 

en begrænsning i markedet, når flowet over en HVDC-samkøringslinje æn-

dres med mere end den tilladte værdi over en time.  

 

Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at konkludere, at systemsikkerheden 

i Norden kan håndtere en ændring af flowet på mere end den af TSOerne an-

givne tilladte værdi (MW/time).  

 

Forsyningstilsynet har således heller ikke grundlag for at konkludere, at der 

ved de anmeldte rampingbegrænsninger sker en disproportional begræns-

ning af den kapacitet som frigives til markedet. 

 

Den anmeldte metodes artikel 3, stk. 1, angiver, at ændringshastigheden for 

overførsel af aktiv effekt fastsættes til 30 MW/min på følgende HVDC-forbin-

delser: NorNed, Estlink 1, Estlink 2, Vyborg, Konti-Skan, Kontek/Kriegers-

Flak, Great Belt, Baltic Cable, NordBalt, NordLink, North Sea Link, SwePol 

Link og Skagerrak. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at begrænsningen i ændringshastigheden er i 

overensstemmelse med den tidligere godkendte metode for rampingbe-

grænsninger af december 2020. Den anmeldte metode har tilføjet yderligere 

to HVDC-forbindelser (North Sea Link og Kriegers Flak), som er blevet ope-

rative i perioden siden sidste metodegodkendelse.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det er proportionalt og ikkediskriminerende at 

indføre tilsvarende restriktioner for ændringshastigheden for overførsel af ak-

tiv effekt (30 MW/min) for ny tilkomne HVDC-forbindelser. Alternativt kunne 

anvendelsen af disse HVDC-forbindelser resultere i en utilsigtet øget ramping 

på to af HVDC-forbindelserne til det nordiske synkrone område og følgelig 

skade FRCE, frekvenskvaliteten og driftssikkerheden. 

 

For Kriegers Flak gælder, at rampingbegrænsningerne vil fungere parallelt 

med det eksisterende Kontek HVDC-kabel, der allerede forbinder budzone 

DK2 (Østdanmark) med Tyskland. De eksisterende rampingbegrænsninger 

mellem DK2 og Tyskland vil derfor blive brugt af både Kontek-kablet og Krie-

gers Flak kombinerede net løsning. 

Forsyningstilsynet vurderer, at TSOernes forslag om, at lade rampingbe-

grænsningerne for Krieger Flak gælde parallelt med Kontek forbindelsen er at 

sammenligne med situationen ved Skagerrak, hvor fire HVDC-kabler mellem 

Danmark og Norge dækkes parallelt af samme rampingbegrænsninger.  
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Den anmeldte metodes artikel 3, stk. 2, angiver, at ændringsmængden for 

overførsel af aktiv effekt fastsættes til 600 MW pr. time.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at kravet for maksimal overførsel af aktiv effekt 

på 600 MW pr. time ikke afviger fra den tidligere godkendte metode.  

 

Den anmeldte metodes artikel 3, stk. 3, angiver en summeret rampingbe-

grænsning på 1.200 MW pr. time for HVDC-forbindelserne NordLink, NorNed 

og Skagerrak, som alle er forbundet til det nordiske synkronområde via den 

norske budzone NO2.  

 

TSO’erne har forklaret behovet for sumrestriktionen for HVDC-forbindelserne, 

som er forbundet med budzonen NO2, med, at på grund af meget hurtige 

ændringer i flowet i nettet over potentielt overbelastede korridorer i det syd-

lige Norge og mod Sverige i Hasle-korridoren, er der behov for yderligere til-

tag for at kunne håndtere den øgede ramping til NO2 uden at bryde driftssik-

kerhedsgrænserne2. TSOerne har desuden også fremført, at situationen i 

NO2 med fire forbundne HVDC-forbindelser kan gennemstrømningen i nettet 

ændre sig så meget og hurtigt, at det er umuligt at forhindre overbelastninger 

i nettet, uden brug af rampingbegrænsninger. TSOerne har desuden fremført, 

at der er mange potentielle overbelastninger mellem norske HVDC-terminal-

punkter og Sverige. TSOerne konkluderer derfor, at effektmængden (MW pr. 

time) skal begrænses for budzonen NO2 med en samlet sumrestriktion.  

 

I dialogforløbet mellem de nordiske tilsynsmyndigheder og TSOer blev det 

fremført af TSOerne den 18. august 2021, at den foreslåede sumrestriktion 

ikke kunne implementeres, på grund af kompatibilitetsproblemer med XBID-

platformen. XBID-platformen er ikke i stand til at håndtere to virtuelle budom-

råder, som gør brug af samme HVDC-forbindelser. Håndteringen af to virtu-

elle budområder kan lade sig gøre i day-ahead markeder, men ikke i intra-

day markedet.  

 

TSOerne har informeret de nordiske tilsynsmyndigheder om, at TSOerne har 

indsendt en ændringsanmodning til XBID-platformen med henblik på, at mu-

liggøre anvendelsen af to virtuelle budområder på samme HVDC-forbindelse. 

Det er TSOernes forventning, at løsningen på problematikken vil blive indført 

i 3. kvartal 2022.  

 

Forsyningstilsynets vurderer at man kan øge den samfundsøkonomiske vel-

færd ved brug af kombinerede sumrestriktioner frem for individuelle ramping-

begrænsninger pr. HVDC-forbindelse. Dette skyldes, at markedets optime-

ringsalgoritme vil være i stand til at fordele gennemstrømningerne mest ren-

tabelt.  

 

Eftersom den tekniske implementering af flere virtuelle budzoner i markeds-

platformen XBID endnu ikke er mulig, beskriver den anmeldte metodes artikel 

5, stk. 2 en overgangsløsning på problematikken vedr. budzonen NO2. Over-
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gangsløsningen går ud på, at erstatte den eksisterende kombinerede be-

grænsning på Skagerrak og Konti-Skan med en midlertidig samlet begræns-

ning på 900 MW pr. time for HVDC-forbindelserne NordLink og NorNed og 

implementere en midlertidig begrænsning på 450 MW pr. time på både Ska-

gerrak og North Sea Link. 

 

Denne midlertidige indførsel af begrænsninger vil ophøre straks XBID-platfor-

men er opdateret til at kunne håndtere flere virtuelle budzoner på samme 

HVDC-forbindelse, hvilket forventes at være løst i 3. kvartal 2022.  

 

Forsyningstilsynets vurderer, at fordeling af midlertidige rampebegrænsnin-

ger for HVDC-forbindelserne tilsluttet NO2 er proportional og ikke diskrimine-

rende, eftersom samtlige HVDC-forbindelser til budzonen får mulighed for at 

overføre aktiv effekt svarende til 450 MW pr. time.  

 

TSOerne har understreget vigtigheden af at indføre en maksimal tilladt 

mængde overført aktiv effekt til budzonen NO2. Forsyningstilsynet lægger i 

sin vurdering vægt på, at respektere det ansvar, der er pålagt de nordiske 

TSOer med henblik på at sikre systemsikkerheden, jf. artikel 4, stk. 2, litra e.  

 

Forsyningstilsynet understreger dog, at indførslen af midlertidige rampingbe-

grænsinger i henhold til den anmeldte metodes artikel 5, stk. 2, ikke kan få 

status som permanente rampebegrænsninger, eftersom dette ikke ville være 

proportionalt og ikkediskriminerende ift. Nordens øvrige HVDC-forbindelser. 

 
Den anmeldte metode vil således ophæve den nugældende sumrestriktion 

på 600 MW pr. time fordelt mellem Skagerrak og Konti-Skan og indføre en in-

dividuel rampingbegrænsning på 600 MW. pr. time for Konti-Skan og 450 

MW pr. for Skagerrak. Den anmeldte metode vil således øge den samlede til-

ladte overførsel af aktiv effekt til Norden via budzonen DK1 fra 600 MW pr. 

time til 1.050 MW pr. time. Den anmeldte metode vil tillade en forøgelse af 

overførsel af aktiv effekt til Norden via DK1 med 450 MW pr. time. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at rampingbegrænsningen på 450 MW pr. time 

for Skagerrak HVDC-forbindelsen vil få en negativ indflydelse på Energinets 

indtjening fra flaskehalsindtægter.  

 

Energinet har oplyst over for Forsyningstilsynet, at Energinets umiddelbare 

vurdering er, at en begrænsning på 450 MW pr. på Skagerrakforbindelsen vil 

føre til daglige begrænsninger på Skagerrak, men det opvejes noget af fjer-

nelse af sumrestriktionen mellem Konti-Skan og Skagerrak. De økonomiske 

konsekvenser er svære at kvantificere, men Energinet forventer, at markedet 

vil være i stand til at omfordele strømmen væk fra Skagerrak og bruge de an-

dre forbindelser i stedet. 

 

Forsyningstilsynet lægger i sin afgørelse vægt på, at den anmeldte metode 

anvender princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet 

og de lavest samlede omkostninger for hele det nordiske synkronområde, i 

overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra c, i SO GL. Dette gælder uagtet, 
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at den anmeldte metode medfører en skærpet, om end midlertidig rampebe-

grænsning på Skagerrak-forbindelsen, på baggrund af forbindelsen af North 

Sea Link til budzonen NO2.  

 

Energinet har ligeledes oplyst, at ved implementeringen af 15 min. imbalance 

settlement period (ISP) vil behovet for rampingbegrænsninger skulle ændres 

yderligere. Der pågår koordineret arbejde mellem TSOerne for at belyse be-

hovet for ændrede rampingbegrænsinger ift. overgangen til 15 min. ISP.  

 

Den anmeldte metodes artikel 3, stk. 4, angiver, at TSOerne kan lempe ram-

pingbegrænsningerne for overførsel af aktiv effekt under givne forudsætnin-

ger. Forudsætningerne for at lempe rampingbegrænsningerne er, at sumre-

striktionen for budzonen NO2 er indført, at HVDC-forbindelsen fysisk og ope-

rationelt kan håndtere en stigning i overførsel af aktiv effekt, at stigningen i 

overførsel af aktiv effekt ikke vil forårsage netværks- og systemsikkerheds-

problemer, og at TSOen i den modsatte ende af HVDC-forbindelsen ligeledes 

accepterer en lempelse af rampingbegrænsningerne.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at enhver lempelse af rampingbegrænsningerne 

overordnet set vil sikre det højeste samlede effektivitet for udnyttelse af det 

nordiske elnet, og medføre de lavest samlede omkostninger for alle involve-

rede parter, herunder elkunderne i Norden. Desuden vil en hver lempelse af 

rampingbegrænsningerne fremme brugen af et frit og konkurrencedygtigt el-

marked.  

 

Den anmeldte metodes artikel 3, stk. 5 angiver processen, som TSOerne 

skal overholde for, at kunne lempe på rampingbegrænsningerne. Tilsvarende 

angiver den anmeldte metodes artikel 3, stk. 6 processen for, at kunne 

skærpe rampingbegrænsningerne igen efter en lempelse heraf.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at TSOerne ikke kan skærpe rampingbegræns-

ningerne yderligere, end de anførte værdier i metodens artikel 3, stk. 1 og 2.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at processen for at lempe og skærpe rampingbe-

grænsningerne er både gennemsigtige, proportionale og ikke-diskrimine-

rende, i medfør af artikel 4, stk. 2 litra a og litra b i SO GL. I øvrigt lægger 

Forsyningstilsynet vægt på, at lempelsen af rampingbegrænsninger sikrer 

den mest optimale udnyttelse af HVDC-forbindelserne og vil dermed medføre 

samlede omkostninger i medfør af artikel 4, stk. 2 litra c og litra d i SO GL.   

 

Samlet vurdering  

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode overholder alle de for-

melle krav, som fremgår af SO GL artikel 4, stk. 2, litra f, artikel 6, stk. 5-7, 

samt artikel 11.  

 

Forsyningstilsynet vurderer ydermere, at den anmeldte metode for ramping-

begrænsninger for HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet 
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Norden med øvrige synkronområder, er rimelige og proportionelle, ikke-dis-

kriminerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden i det nordiske 

synkronområde.  

 

Forsyningstilsynet kan på denne baggrund godkende den anmeldte metode 

af 7. december 2021 for begrænsninger for output af aktiv effekt på HVDC-

samkøringslinjer mellem synkronområdet Norden og øvrige synkronområder 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, 

jf. § 89, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. ma 2021 om lov om elforsy-

ning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsy-

ningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i 

rette tid. Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klagebe-

rettiget) og nævnets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjem-

meside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kenneth Lykkedal Wang 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 43 14 

kelw@forsyningstilsynet.dk  


