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Høringssvar til Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til tærskelværdier 
for klassificering af elproducerende anlæg 

Hermed Dansk Energis høringssvar til ’Energinets anmeldelse af forslag til tærskelværdier for 
klassificering af elproducerende anlæg’ efter EU-kommissionens forordning 2016/631 om fast-
sættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG).  
 
Dansk Energi vurderer ikke, at Energinet lever op til deres forpligtelser om koordinering af 
deres forslag til tærskelværdier med netselskaberne i henhold til RfG’ens artikel 5(3). Endvi-
dere vurderer Dansk Energi ikke, at Energinet lever op til deres forpligtelser om at sikre gen-
nemsigtighed og anvendelse af princippet om optimering mellem den højeste samlede effek-
tivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter i henhold til RfG’ens 
artikel 7(3). 
 
Som følge heraf, indstiller Dansk Energi, at Energitilsynet følger én af de to nævnte alternativer 
for godkendelse af Energinets forslag til tærskelværdier: 
 

a) Energitilsynet sikrer, at den krævede koordinering med netselskaber af Energinets for-
slag til tærskelværdier finder sted forud for Energitilsynets endelige afgørelse af Ener-
ginets forslag til tærskelværdier. Dansk Energis forslag til tærskelværdier er A/B = 1 
MW, B/C = 5 MW og C/D = 25) MW. 

b) Energitilsynet afviser Energinets forslag til tærskelværdier og fastsætter tærskelværdi-
erne til de maksimale værdier med harmonisering i Vest- og Østdanmark jf. RfG’en 
(A/B = 1 MW, B/C = 10 MW og C/D = 30(25) MW) med henblik på genovervejelse i 
2021. 

 
Alternativ a) sikrer, at RfG’en gennemføres efter bestemmelserne i denne. 
 
Alternativ b) sikrer, at anlægsejere i udgangspunktet får så lempelige regler som muligt, dog 
med en harmonisering mellem Vest- og Østdanmark. 
 
Begge alternativer er uddybet i afsnittet ’Forslag til tærskelværdier 
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Dansk Energi og netselskaberne ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med Energinet, 
og vi står gerne til rådighed for yderligere uddybning og afklaring med fokus størst mulig effek-
tivitet og færrest mulige omkostninger for alle involverede parter ved gennemførelsen af 
RfG’en.   
 
Indstillingen er uddybet i det følgende under disse overskrifter: 
 

 Manglende koordinering 
 Overblik over tærskelværdier i Europa 
 Manglende hjemmel, gennemsigtighed og effektivitet 
 Forslag til tærskelværdier 

 
Manglende koordinering 
Energinet er jf. artikel 5(3) i RfG’en forpligtet til at koordinere udarbejdelsen af deres forslag 
til tærskelværdier med netselskaberne. Denne koordinering har ikke fundet sted, hvorfor 
Energinets forslag ikke kan ses som værende udarbejdet i overensstemmelse med bestem-
melserne i RfG’en. 
 
Af mailkorrespondance fra juni 2017 i Bilag 1 fremgår det, at møder mellem Energinet, 
Dansk Energi og netselskaberne kun er en udveksling af standpunkter, og at der ikke kan 
træffes beslutninger. Samtidig afviser Energinet at afholde afklaringsmøder omkring fastsæt-
telse af tærskelværdier, men vil gennemføre processen via offentlige aktørmøder, hvor Ener-
ginet vil præsentere deres forslag.  
 
Af materialet fra Aktørmødemøde 3 d. 6. februar 2018 om fastsættelse af tærskelværdier, 
fremgår det kun, at tærskelværdierne har været koordineret med tilstødende TSO’er. Dette 
selvom Dansk Energi allerede i mail af 20. september 2017 gjorde Energinet opmærksom på 
deres forpligtelse. 
 
På baggrund af det udsendte materiale gør Dansk Energi i mail d. 2. februar 2018 Energinet 
opmærksom på, at vi ikke mener, at der er gennemført tilstrækkelig koordinering af tærskel-
værdierne.  
 
Af Energinets offentlige høring af forslag til tærskelværdier refereres nu til de uformelle mø-
der som værende koordinerende møder. 
 
Som det fremgår af Dansk Energis høringssvar til Energinets offentlige høring, mener vi ikke, 
de nævnte møder opfylder de formalia Energinet er forpligtet til i henhold til RfG’en. Af 
samme høringssvar fremgår det, at netselskaber og Dansk Energi har efterspurgt den bag-
vedliggende argumentation for Energinets valg, hvilket ikke er blevet imødekommet. 
 
Der er således kun sket en udveksling af standpunkter mellem Energinet og netselskaberne i 
forbindelse med udarbejdelse af Energinets forslag til tærskelværdier. Dansk Energi vurderer 
ikke, at en udveksling af standpunkter opfylder kriterierne for koordinering jf. RfG’en, da en 
koordinering indeholder en gensidig forpligtelse til at prøve at opnå konsensus, herunder at 
underbygge standpunkterne. 
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Overblik over tærskelværdier i Europa 
Det skal indledningsvist nævnes, at tærskelværdierne har været til stor debat på europæisk 
plan, herunder i European Stakeholder Committee - Grid Connection (ESC-GC), som Dansk 
Energi er repræsenteret i via Eurelectric.  
 
Ved udarbejdelse af RfG’en var der ikke forventning til stor udvikling i antallet af små hus-
standsanlæg og mindre anlæg, hvorfor RfG’en har indbygget en række uhensigtsmæssighe-
der i forhold til A/B-tærskelværdien. Med en høj andel af små Type A-anlæg, vil det være 
nødvendigt at sætte A/B-tærskelværdien meget lavt, principielt ned til 0,8 kW for at sikre til-
strækkelig robusthed over for fejl i transmissionsnettet. Da andre elementer som fx krav til 
informationsudveksling og overensstemmelsesafprøvninger er hængt op på denne tærskel-
værdi, vil det således generere nogle unødige omkostninger for aktører og netselskaber, hvis 
A/B-tærskelværdien sættes lavt for at kompensere for andelen af små og mindre anlæg.    
 
Dansk Energi har udarbejdet et overblik over tærskelværdier i Europa, som fremgår af ne-
denstående tabel. 
 

 
Som det fremgår af tabellen, varierer tærskelværdierne en del på tværs af de forskellige 
medlemslande. Italien har taget konsekvensen og sat tærskelværdien til 11 kW, mens Tysk-
land har valgt at fastsætte tærskelværdien ud fra deres nuværende krav, samt tilføjet FRT 
krav til Type A-anlæg med hjemmel i national lovgivning. Tærskelværdien i Spanien er endnu 
ikke fastlagt, og de øvrige lande har valgt en tærskelværdi på 1 MW. 
 
Der er således valgt forskellige tilgange til fastsættelse af tærskelværdierne. Det er især 
værd at bemærke, at medlemslande, som kun udgør et relativt lille marked, med undtagelse 
af Danmark, alle har valgt en tærskelværdi på 1 MW, hvoraf flere har indført supplerende 
krav til Type A-anlæg. Denne tilgang bør også vælges i Danmark.   
  

 Thresholds  
Member 
State Type B Type C Type D Submitted Approved Remarks 

Denmark 125 kW 3 MW 25 MW Yes No 

DSOs disagree with the TSO. 
DSO wish 1MW, 5MW and 25 
MW respectively. 

Spain 100 kW 5 MW 50 MW ? ? 
Generators propose 1MW, 
35MW and 50 MW respectively. 

Great Bri-
tain 1 MW 10 MW 50 MW Yes No 

although decision due immi-
nently 

Germany 135 kW 36 MW 45 MW Yes Yes FRT requirements for Type A 
Sweden 1 MW 10 MW 30 MW Yes ?  
Finland 1 MW 10 MW 30 MW Yes ?  
France 1 MW 18 MW 75 MW Yes ?  

Belgium 1 MW 25 MW 75 MW ? ? 
A/B changed from 0,25MW to 1 
MW  

Nederland 1 MW 50 MW 60 MW ? ?  
Italy 0,011 MW 6 MW 10 MW ? ?  
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Manglende hjemmel, gennemsigtighed og effektivitet 
Inddragelse af fejl i distributionsnettet ved fastsættelse af A/B-tærskelværdien 
Energinet er jf. RfG’ens artikel 7(3)(b) forpligtet til at sikre gennemsigtighed ved gennemfø-
relsen, herunder fastsættelse af tærskelværdier. Dansk Energi vurderer ikke, at Energinet 
har levet op til denne bestemmelse, hvilket også fremgår af vores høringssvar til Energinets 
offentlige høring om tærskelværdier. 
 
Ud over eksemplerne i høringssvaret følger her et par yderligere eksempler på manglende 
gennemsigtighed, som er essentielle i forhold til A/B-tærskelværdien: 
 
I den offentlige høring skriver Energinet: 

 
 
I anmeldelsen af tærskelværdier skriver Energinet: 
 

 
Som det fremgår, er der i selve anmeldelsen tilføjet ’…eller i distributionssystemet’. At fejl i 
distributionssystemet har været en del af overvejelserne ift. fastsættelse af A/B-tærskelvær-
dien, har aldrig været en del af Energinets argumentation, hvorfor Energinet ikke har levet op 
til deres forpligtelser til at sikre gennemsigtighed.  
 
Ud over at fejl i distributionssystemet aldrig har været en del af argumentationen, har Energi-
net ej heller hjemmel i RfG’en til at inddrage dette ved fastsættelse af tærskelværdien: 
    

 
 
Det fremgår klart og tydeligt af RfG’ens artikel 14(3)(a)(i), at tolerance over for spændingsfejl 
fastsættes ift. bortkoblede fejl i transmissionsnettet.  
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Opdeling af produktionsanlæg i mindre produktionsanlæg (Slicing)  
Ved fastsættelse af A/B-tærskelværdien har Energinet flere gange nævnt, at udfordringer 
med slicing af anlæg, dvs. en opdeling af et anlæg i flere mindre anlæg, har været en del af 
argumentationen for fastsættelse af A/B-tærskelværdien. 
 
Dansk Energi har på aktørmøde fremført det synspunkt, at dette ikke bør indgå i fastsættel-
sen af A/B-tærskelværdien, da denne problematik bør håndteres i relevant lovgivning, og at 
incitamenterne, som tidligere har resulteret i slicing af solcelleanlæg, ikke længere eksisterer. 
Incitamenterne til slicing skyldes nogle favorable støtteordninger, hvor der var fastlagt en 
maksimal anlægsstørrelse på 400/500 kW. Disse støtteordninger eksisterer ikke længere, og 
ydermere forventes en ny bekendtgørelse at træde i kraft 1. juli, som ligeledes fjerner incita-
menterne. 
 
Dansk Energi har derfor henvendt sig til Energinet for at få en afklaring af, hvilken betydning 
slicing-problematikken har haft på fastsættelse af A/B-tærskelværdien. Her undgår Energinet 
at svare på spørgsmålet, hvilket er klart i modstrid med RfG’ens bestemmelser om at sikre 
gennemsigtighed. Forespørgsel og svar er vedlagt som Bilag 2. 
 
Ikke underbyggede argumenter bag Energinets valg 
Energinet er jf. RfG’ens artikel 7(3)(b) forpligtet til at anvende princippet mellem den samlede 
højeste effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter. Dansk 
Energi vurderer ikke, at Energinet har opfyldt sine forpligtelser i forhold til denne bestem-
melse, da Energinet ikke har en underbygget argumentation for deres valg af tærskelvær-
dier. 
 
Energinet skriver i anmeldelsen: 

 
Antager, at der skulle have stået ’højt’ i stedet for ’lavt’ i første linje! 

 
Energinet argumenterer i anmeldelsen for, at A/B-tærskelværdien er sat ud fra et behov for 
blandt andet informationsudveksling. Et kig på de nye tekniske krav, Energinet har anmeldt, 
viser, at Energinet ikke stiller krav til informationsudveksling for fremtidige anlæg under 1 
MW. Valg af A/B-tærskelværdien kan så ikke være baseret på behovet for informationsud-
veksling, hvorfor Energinets argumentation ikke er underbygget på tilstrækkelig vis. 
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Energinet argumenterer ligeledes for, at A/B-tærskelværdien er sat ud fra et behov for blandt 
andet krav til FRT-egenskaber. Det har desværre ikke været muligt at få en dialog med Ener-
ginet om denne problemstilling, ligesom det ikke har været muligt at få Energinet til at under-
bygge deres valg af A/B-tærskelværdien, herunder hvordan indkøbet af reserver påvirkes 
heraf.  
 
En væsentlig mere effektiv løsning med færrest mulige omkostninger for alle involverede par-
ter i forhold til FRT-egenskaber vil være at lave en variant af den tyske tilgang, hvor A/B-tær-
skelværdien sættes til 1 MW, og at det samtidig kræves, med hjemmel i national lovgivning, 
at Type A-anlæg, som har FRT-egenskaber, også skal aktivere dem. Langt hovedparten af 
elproducerende anlæg af Type A vil være i stand til at aktivere disse egenskaber uden eks-
traomkostninger. Det skyldes, at det er de samme enheder, der anvendes i Type B-, C- og 
D-anlæg.  
 
Effektiviteten i løsningen består i, at synkrone produktionsanlæg ikke behøver at opfylde 
samme krav som elproducerende anlæg, da omkostningerne for at opfylde kravene er væ-
sentlig højere for synkrone anlæg. Dansk Energi vurderer, at Energinet er forpligtet til at tage 
højde for dette ved fastlæggelsen af tærskelværdierne for at opfylde RfG’ens bestemmelser i 
artikel 7(3)(c). Problemstillingen skal sidestilles med, at elproducerende anlæg ikke kan le-
vere samme kortslutningsstrøm som synkrone produktionsanlæg.      
 
Det eneste argument, Dansk Energi kan se, for at Energinet fastholder 125 kW som A/B-tær-
skelværdi er, at det giver Energinet mulighed for at kræve implementering af informationsud-
veksling for eksisterende anlæg ned til 125 kW uden at gennemføre en cost-benefit-analyse, 
og dermed omgå RfG’ens artikel 5(5), som foreskriver: 

 
Ved at fastsætte lave tærskelværdier nu undgår Energinet, at denne bestemmelse finder an-
vendelse ved indførelse af krav relateret til SOGL (Guideline System Operation) og NC ER 
(Network Code Emergency and Restoration) – UDEN at skulle argumentere for, at det er den 
mest effektive måde at dække deres behov. 
 
Forslag til tærskelværdier 
Forslag baseret på indstilling a) 
På grund af den manglende koordinering har det ikke været muligt at evaluere Energinets 
forslag på et oplyst grundlag. Med udgangspunkt i de argumenter, der har været fremført af 
Energinet, har Dansk Energi udarbejdet følgende forslag til tærskelværdier: 
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Tærskelværdi Forklaring 
Type B => 1 MW Tærskelværdien er sat ud fra behovet for informati-

onsudveksling, som for fremtidige anlæg er 1 MW. 
 
Tærskelværdien skal suppleres med et krav om, 
at Type A-anlæg skal aktivere FRT-egenskaber, 
hvis de er til stede. Det vil være tilfældet for langt 
de fleste solcelleanlæg.  
 
Med Energinets forslag vil disse egenskaber ikke 
blive anvendt. Samtidig undgås en underkategori af 
Type B-anlæg ift. levering af informationsudveksling 
til Energinet. 
  

Type C => 5 MW Tærskelværdien er sat ud fra Energinets mindste 
budstørrelse i elmarkedet. En tærskelværdi under 5 
MW vil nok resultere i, at netselskaber vil søge om 
dispensation til fejlskrivere.    
 

Type D => 25 MW Tærskelværdien er sat ud fra den nuværende 25 
MW-grænse. Den maksimale tærskelværdi i Østdan-
mark er 30 MW. 

  
 
Forslag baseret på indstilling b) 
Alternativt kan Energitilsynet beslutte at fastsætte tærskelværdierne til det maksimalt tilladte 
jf. RfG’en, dog med en harmonisering på tværs af Vest- og Østdanmark, dvs. tærskelværdier 
på hhv. 1 MW, 10 MW og 30 MW. Tærskelværdien på 30 MW kan dog med fordel reduceres 
til 25 MW for at ensrette værdien med bevillingsgrænsen på 25 MW. 
 
Tærskelværdierne kan eventuelt suppleres med et nationalt krav om, at synkrongeneratorer 
mellem 200 kW og 1 MW skal opfylde robusthedskrav svarende til Energinets nuværende 
tekniske forskrift. På den måde fastholdes de nuværende tekniske krav til robusthed og infor-
mationsudveksling. 
 
En analyse baseret på Energinets analyseforudsætninger fra 2017 viser, at tilvæksten af an-
læg over 1 MW vil udgøre ca. 92 % af den samlede tilvækst af produktionsanlæg, mens til-
væksten af anlæg under 1 MW vil udgøre ca. 8 % frem mod 2022, hvor nye tærskelværdier 
kan finde anvendelse. Da andelen af anlæg i dag med FRT-egenskaber er ca. 90% og at sy-
stemet efter Energinets eget udsagn kan håndtere, at 10-15% af anlæggene ikke har FRT-
egenskaber, vil systemsikkerheden ikke forringes frem mod 2022, hvis nuværende tekniske 
krav i henhold til Energinets tekniske forskrifter fastholdes. Energinet kan fremsende nyt for-
slag til tærskelværdier 17. maj 2021.  
 
Nedenfor ses en fremskrivning baseret på analyseforudsætningerne fra 2017 fordelt på an-
lægsstørrelser: 
 



8 

 

 

 

Type   
Tilvækst 2017-2022 
i MW 

0-125 kW   65,5 
125 kW-1 MW   122,8 
1 MW-25 MW   449,7 
> 25 MW   1707,8 

    
Det giver en tilvækst på 92 % af anlæg 
med FRT-egenskaber og 8% uden  
    
Tilvækst    MW %  
Anlæg < 1 MW 188,3 8%  
Anlæg => 1 MW 2157,5 92%  

 
 
Dansk Energi står gerne til rådighed for yderligere uddybning og afklaring. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

  
Jan Rasmussen 
 
 
Bilag:  1. Mailkorrespondance med Energinet juni 2017 
 2. Mailkorrespondance vedrørende slicing 
 


