
 

 

 

 

Afgørelse | Godkendelse af forslag om fastsættelse af tærskelværdier 
for typeinddeling af produktionsanlæg 

 
Indledning 
1. Energinet anmeldte til godkendelse, den 17. maj 2018, forslag til fastsættelse af 
tærskelværdier for typeinddeling af produktionsanlæg, i medført af forordningen 
(EU) 2016/631 (RfG) artikel 5, stk. 3. Typeinddeling sker i kategorierne A, B, C 
og D. Inddelingen sker på bagrund af et anlægs output af aktiv effekt og 
spændingen i tilslutningspunktet.  

 

2. Godkendelsen af tærskelværdierne fremstår i forordningen RfG som en 
forudsætning for godkendelse af de generelle tekniske krav til tilslutning af 
produktionsanlæg i medfør af RfG artikel 13-28. 

 

3. Forsyningstilsynet har i perioden fra den 18. maj 2018 til den 12. juni 2018 
foretaget høring af de af Energinet forslåede tærskelværdier. Der er modtaget 
høringssvar fra EC Power A/S og Dansk Energi. 

 

Afgørelse 
4. På baggrund af begrundelsen anført nedenfor træffer Forsyningstilsynet 
afgørelse om at godkende de anmeldte tærskelværdier på henholdsvis 125 kW, 3 
MW og 25 MW for type B, C og D-anlæg. 
 
5. Begrundelsen for godkendelsen fremgår nedenfor. 

 

Sagsfremstilling 
6. I denne sag tages der stilling til tærskelværdierne for typeinddeling af 
produktionsanlæg i typerne A, B, C og D.  
 
7. Nærværende sag vedrører en del af Energinets anmeldelse af nationale 
gennemførelsesforanstaltninger (generelle tekniske krav) i medfør af 
Kommissionens forordning (EU) 2016/631 om fastsættelse af netregler om krav til 
nettilslutning for produktionsanlæg (RfG). 
 
8. Forsyningstilsynet (FSTS) modtog den 17. maj 2018 Energinets anmeldelse 
vedrørende nationale gennemførelsesforanstaltninger i medfør af RfG. 
Anmeldelsen indeholder generelle tekniske krav til tilslutning af produktionsanlæg 
i medfør af RfG artikel 13-28, samt anmeldelse af tærskelværdier i medfør af RfG 
artikel 5, stk. 3. 
 
9. Forordningen RfG fastsætter krav for nye elproduktionsanlæg, der ønskes 
tilsluttet elnettet på såvel transmissionsniveau som distributionsniveau. 
 
10. Forordningen indeholder både udtømmende- og ikke udtømmende krav for 
tilslutning af produktionsanlæg. Herunder indeholder forordningen krav om 
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fastsættelse af typeinddeling af produktionsanlæg fordelt efter både maksimal 
kapacitet målt i Watt og efter spænding (volt) i tilslutningspunktet.  
 
11. Det tilkommer Energinet i sin egenskab af transmissionssystemoperatør (TSO) 
og de enkelte distributionsoperatører (DSO/netvirksomhed), at fastsætte værdier 
for de ikke-udtømmende krav. En række krav skal fastsættes i samarbejde mellem 
TSO og DSO og eventuelt anlægsejer.  
 
12. I medfør af RfG artikel 5, stk. 3, skal Energinet anmelde forslag til fastsættelse 
af tærskelværdier for typeinddeling af produktionsanlæg ved typerne A, B, C og 
D. Disse tærskelværdier skal godkendes af den relevante regulerende myndighed 
eller, hvor det er relevant, medlemsstaten. Forsyningstilsynet er som regulerende 
myndighed den rette kompetente myndighed til at træffe afgørelse vedrørende det 
af Energinet anmeldte forslag, herunder det anmeldte forslag til tærskelværdier for 
typeinddeling. 

 

13. Ved udarbejdelse af forslagene til tærskelværdier er Energinet i medfør af RfG 
artikel 5, stk. 3, forpligtet til at koordinere deres forslag med netvirkosmhed. 
 
14. Såvel tærskelværdierne som udtømmende og ikke-udtømmende krav, der 
fastsættes i medfør af RfG artikel 13-28, skal anmeldes til godkendelse hos 
Forsyningstilsynet. 
 
15. Godkendelsen af tærskelværdierne for typeinddeling af produktionsanlæg 
fremstår som en forudsætning for godkendelsen af de øvrige anmeldte 
tilslutningskrav for nye produktionsanlæg. Ved tilslutning af nye 
produktionsanlæg skal såvel TSO og/eller DSO som anlægsejer have et klart 
overblik over hvilken type anlæg der ønskes tilsluttet, og dermed hvilke 
tilslutningskrav anlægget skal overholde. 
 
16. Forsyningstilsynet har derfor valgt at udskille anmeldelsen af tærskelværdier 
for typeinddeling til særskilt behandling i nærværende sag. Forsyningstilsynet vil 
herefter behandle de øvrige anmeldte tilslutningskrav ved en senere afgørelse. 
 
17. Kravene i forordningen finder som udgangspunkt anvendelse tre år efter 
forordningens offentliggørelse, jf. RfG artikel 72. Forordningen er offentliggjort 
den 27. april 2016, og kravene finder derfor anvendelse fra 27. april 2019. 
 

Aktørmøder 

18. Som led i fastsættelsen af de anmeldte tærskelværdier har Energinet afholdt 
følgende aktørmøder: 
 
- Aktørmøde nr. 1 - 14. december 2016 
- Aktørmøde nr. 2 - 20. april 2017 
- Aktørmøde nr. 3 - 6. februar 2018 
 
19. Aktørmøderne har alle haft overskriften ”OM MAKSIMALEFFEKT FOR 
TÆRSKELVÆRDIER”. 
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20. Af præsentationerne og mødereferaterne1 fra aktørmøderne fremgår, at 
tærskelværdierne har været på dagsordenen ved alle tre aktørmøder, herunder 
hvilke nye krav der stilles i RfG i forhold til de nugældende tekniske forskrifter. 
 
21. Endvidere er der blevet afholdt møder med netvirksomhederne den 27. juni 
2017 vedrørende det videre forløb om EU-forordninger/netregler, den 7. 
september 2017 vedrørende opfølgning på møde mellem DE, netvirksomheder og 
Energinet, og den 17. januar 2018 vedrørende opfølgning på tærskelværdier.  
 

Dansk Energi 

22. Dansk Energi er ved brev af 13. marts 2018 kommet med en række indsigelser 
til de af Energinet foreslåede tærskelværdier, samt den anførte proces og 
møderække.   
 
23. Dansk Energi mener ikke, at Energinet med den tilgang de har valgt, lever op 
til deres forpligtelser i henhold til RfG. Energinet pålægger endvidere 
netvirksomhederne og andre aktører betragtelige byrder uden at argumentere og 
dokumentere behovet herfor. 
 
24. Dansk Energi anfører, at Energinet gennem hele processen omkring 
udarbejdelse af forslag til tærskelværdier har taget udgangspunkt i en specifik 
anlægsportefølje fremskrevet til år 2040. Det vil sige, at anlæg, der installeres i 
2019 og frem, skal have egenskaber, som Energinet forventer, er nødvendige i 
2040. Når Energinet kræver egenskaber, som der ikke her og nu er behov for, og 
som der muligvis ikke bliver behov for, pålægges netvirksomhederne og andre 
aktører unødige omkostninger, hvilket ikke er i overensstemmelse med RfG. 
 
25. En mere effektiv tilgang er efter Dansk Energis opfattelse at følge udviklingen 
og løbende tilpasse kravene med fokus på systemets behov og den naturlige 
produktudvikling og innovation. Det skal i den sammenhæng nævnes, at 
tæskelværdierne kan ændres hvert tredje år for at tage højde for udviklingen i 
elsystemet over tid. 
 
26. Energinet er, efter Dansk Energis oplysninger, den eneste TSO, som har valgt 
en proces, hvor de egenhændigt har udarbejdet forslag til tærskelværdier, som 
efterfølgende er blevet præsenteret for de øvrige aktører, herunder 
netvirksomhederne. 
 
27. Dansk Energi har af flere omgange bedt om inddragelse i Energinets arbejde 
med udarbejdelse af forslag til tærskelværdier og den bagvedliggende 
argumentation for deres valg. Dansk Energi vurderer ikke, at dette er blevet 
imødekommet. 
 
28. Energinet skriver i høringsbrevet, se bilag 2, under afsnittet ”Formalia”, at der 
har været afholdt bilaterale møder med Dansk Energi og udvalgte netvirksomheder 
(linje 117). 
 

                                                        
1 https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Materiale-fra-aktoermoeder---netregler 
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29. Dansk Energi mener, det er misvisende at referere til disse møder under 
’Formalia’, da Energinet som betingelse for møderne lagde den præmis ned over, 
at der var tale om uformelle møder, hvor der ikke kunne træffes nogen 
beslutninger. Det skal samtidig nævnes, at møderne kun blev accepteret efter 
massivt pres fra netvirksomhederne, og at det var Dansk Energi, der leverede 
indhold til møderne. 
 
30. Dansk Energi mener, at det er forkert, at Energinet refererer til disse møder 
som værende koordinerende møder med den præmis Energinet lagde ned over 
møderne. Af samme årsag er referaterne for møderne ikke endeligt afstemt og 
offentliggjort. 
 
31. Dansk Energi har endvidere fremført, at Energinet helt overordnet set ikke har 
fremlagt nogen saglig argumentation for valg af tærskelværdier, men mere 
fremlagt udokumenterede påstande om systembehov. 
 

Energinet 

32. Energinet har ved brev af 24. maj 2018, se bilag 3, anført, at Energinet indledte 
koordineringen med tilstødende TSO’er i sommeren 2016. Herudover har 
Energinet anført, at i forhold til Energinets forpligtelse til at samarbejde med 
netvirksomhederne, indkaldte Energinet i sommeren 2016 til offentligt åbne 
arbejdsgrupper om fastsættelse af krav under RfG (samt DCC). Dansk Energi og 
netvirksomhederne valgte på daværende tidspunkt, at de ikke umiddelbart ønskede 
at indgå i arbejdsgrupper ledet af Energinet. 

 

33. Da RfG har en endelig afleveringsfrist, valgte Energinet at arbejde videre med 
fastsættelsen af tærskelværdierne ud fra en vurdering af at arbejdet ikke burde 
udsættes. I perioden frem til december 2016, hvor det første møde om fastsættelse 
af tærskelværdier blev afholdt, var der umiddelbart ikke henvendelser fra 
netvrksomhederne eller Dansk Energi om, at de annoncerede arbejdsgrupper 
skulle genoptages. 

 

34. Energinet opfatter møderne med netvirksomhederne og Dansk Energi som 
koordineringsmøder. Det er korrekt, at der op til møderne var diskussioner om 
deltagere, form og indhold. Der var bl.a. ønske fra Energinet om, at alle 
netvirksomheder skulle føle sig repræsenteret. Da der på de efterfølgende møder 
deltog repræsentanter fra netvirksomheerne, har Energinet forventet, at dette 
kunne regnes som bred repræsentation af netvirksomhedernes holdninger. 
 

35. Når det i forordningen er krævet, at der gennemføres en koordinering, er det 
Energinets forståelse, at der er tale om en afklaring af hvilke udfordringer og 
behov, der er for den eller de parter, som man skal sikre koordineringen med. Det 
er ikke Energinets opfattelse, at der med en koordinering skal sikres enighed eller 
etableres kompromiser. Energinet mener ikke, at en koordinering er en endelig 
beslutning, men finder netop, at møder med åbne drøftelser, hvor argumenter 
fremføres, kan ses som en koordinering. 
 
36. I forhold til Dansk Energis opfattelse af, at tærskelværdierne kan reguleres 
hvert 3. år samt suppleres med krav i den nationale lovgivningen, har Energinet en 
anden forståelse i forhold til specifikke krav fra forordningen. Det er på flere 
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møder med Energistyrelsen pointeret, at der ikke kan accepteres 
overimplementering. Der har ikke været mulighed for at stille nationale krav, 
svarende til udvalgte krav fra én kategori i forordningen til anlæg fra en lavere 
kategori, i forhold til forordningens præambel (nr. 11-14). 
 
37. Så vidt det er Energinet bekendt, blev det afklaret i en forespørgsel til EU-
kommissionen fra arbejdsgruppe WG03/TC8X, at der ikke er mulighed for at stille 
udvalgte krav, nationalt, fra forordningen til en kategori af anlæg, som kunne være 
underlagt kravet, ved at sænke tærskelværdierne. 
 
38. Energinet ser derfor ikke, at det er muligt at håndtere nationale udfordringer 
ved at supplere med krav fastsat i national lovgivning, såfremt kravene allerede 
fremgår af forordningen.  
 

Dansk Energis svar af 27. maj 2018 

39. Ved e-mail af 27. maj 2018, bilag 4, har Dansk Energi svaret på Energinets 
brev af 24. maj 2018. Dansk Energi fremfører, at Dansk Energi allerede i 2015 
henvendte sig flere gange til Energinet med henblik på at få etableret et 
samarbejde om gennemførelse af de europæiske netregler. Energinet arbejdede på 
daværende tidspunkt for, at netvirksomhedernes beføjelser i netreglerne skulle 
overgå til Energinet ved at anvende undtagelsesbestemmelserne i netreglerne, og 
dermed blev gennemførelsesprocessen forsinket. Processen omkring afklaring af 
ovennævnte forhold sammen med Energistyrelsen kørte frem til september 2016. 
 
40. Energinet har uden koordinering med Dansk Energi og netvirksomhederne 
indkaldt til de nævnte arbejdsgrupper, dvs. uden en afklaring af rollefordelingen. 
Netsamarbejdsudvalget2 besluttede, at Dansk Energi og Energinet skulle udarbejde 
en plan for gennemførelse af netreglerne i Danmark, herunder hvilke 
arbejdsgrupper, der skulle nedsættes. Under den proces anbefalede Dansk Energi 
at Energinet og Dansk Energi afholdt de nævnte arbejdsgrupper i fællesskab, 
hvilket blev afvist af Energinet. Plan for gennemførelse af netreglerne blev 
afleveret i november 2016.  
 
41. Efter Dansk Energis opfattelse har Energinet aldrig indkaldt til 
arbejdsgruppemøder om fastsættelse af tærskelværdier. 
  

                                                        
2 Netsamarbejdsudvalget tager udgangspunkt i den tekniske samarbejdsflade mellem transmissionsnettet og 

distributionsnettet. Udvalget sikrer gensidig informationsudveksling og diskuterer koordination og prioritering 

af aktiviteter, der har betydning for udvikling og drift af det samlede elsystem. Udvalgets medlemmer er 

repræsentanter fra netvirksomhederne, Dansk Energi og Energinet. Der afholdes møder fire gange om året. 
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Det anmeldte forslag 

42. Det anmeldte forslag vedrørende typeinddeling af produktionsanlæg i type A, 
B, C og D er fremsat i medfør af RfG artikel 5, stk. 3. 
 
43. Af forslaget fremgår følgende typeinddeling: 
 
Type 
 

A B C D 

Grænseværdi for 
maksimal 
kapacitet 

0,8 kW 125 kW 3MW 25 MW 

 
44. Herudover er alle nye anlæg der tilsluttes ved 110 kV eller mere af typen D-
anlæg jf. RfG artikel 5, stk. 2, litra d. 
 
45. Efter de nugældende tekniske forskrifter er følgende tærskelværdier gældende: 
 
Type 
 

A1 A2 B C D 

Grænseværdi for 
maksimal 
kapacitet 

>11kW 11 kW 50 kW  1,5 MW 25 MW 

 
46. For termiske anlæg større end 11 kW gælder i dag, at sådanne anlæg (i 
kategori B og C) skal konstrueres, så de i tilslutningspunktet med nominel 
spænding op til 100 kV kan tolerere et spændingsdyk til 50 % af nominel 
spænding i et sekund i alle tre faser og et spændingsdyk til 0 % spænding i et 
sekund i en fase. Dette gælder dog ikke for anlæg, der i dag kategoriseres som B-
anlæg og som har en nominel effekt på mindre end 200 kW. 
 

 

BOKS 1 | FAULT RIDE THROUGH (FRT) 

Dansk: Tolerance over for spændingsfejl. 

Definition i RfG:  

Elektriske apparaters evne til at forblive tilsluttet til nettet og fortsætte driften i perioder 

med lav spænding i tilslutningspunktet, som skyldes bortkoblede fejl 

 

 

 
 
47. For elproducerende anlæg (sol og vind) i intervallet 50 kW til 1,5 MW (type 
B-anlæg) stilles der i dag ikke krav om tolerance overfor spændingsdyk. For anlæg 
i intervallet 1,5 MW til 3 MW stilles der i dag krav om FRT-egenskaber, ved at 
kunne forblive tilsluttet nettet ved spændingsfald ned til 10 % af nominel 
spænding3.  

                                                        
3 Der henvises til den af Energinet udfærdigede teknisk forskrift 3.2.2 (gældende fra 14.07.2016) side 29.  
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48. Det fremsatte forslag til tærskelværdier i medfør af RfG vil medføre, at 
elproducerende anlæg (sol og vind) i intervallet 125 kW til 1,5 MW vil blive 
omfattet af kravet om tolerance overfor spændingsdyk. I intervallet 1,5 MW til 3 
MW vil der være tale om en ændring af FRT-kravene. 

 

49. Termiske anlæg i intervaller 125 kW til 200 kW vil på baggrund af det 
fremsatte forslag til fastsættelse af tærskelværdierne, som noget nyt skulle 
imødekomme krav om tolerance overfor spændingsdyk. 
 
50. Termiske anlæg i interval 200 kW til 3 MW vil på baggrund af det fremsatte 
forslag til fastsættelse af tærskelværdierne, skulle imødekomme ændrede krav om 
tolerance overfor spændingsdyk. 

 

51. Det fremsatte forslag medfører endvidere, at der ikke stilles krav om tolerance 
overfor spændingsdyk for anlæg under 125 kW (A-anlæg). 

 

52. Det fremsatte forslag begrænser kravet til informationsudveksling for alle 
anlæg under 1 MW. Der henvises til bilag 54.  
 
53. Som begrundelse for de anmeldte tærskelværdier har Energinet anført, at der er 
taget udgangspunkt i ENTSO-E's fælleseuropæiske vejledning for fastsættelse af 
tærskelværdier, 'Selecting national MW boundaries' af 16. november 2016.  
 
54. Ifølge vejledningen bør fastsættelsen af tærskelværdierne tage udgangspunkt i 
det forhold, at de eksisterende krav fra tidligere nationale forskrifter fastholdes, 
hvor disse krav har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer både under 
normale omstændigheder og i nøddriftssituationer. Endvidere bør 
produktionsporteføljens karakteristika og udvikling tages i betragtning (herunder 
niveauet af vedvarende energi), samt ændringer i karakteristika og tætheden af 
forbrugs- og produktionsenheder. Endelig bør fastsættelsen af tærskelværdierne 
sikre, at der stilles de nødvendige krav for at garantere forsyningssikkerheden med 
hensyn til de specielle forhold, der eksisterer i hvert nationalt system (fx 
afhængighed af import fra udlandet). 
 

Type B-anlæg 

55. Særligt vedrørende tærskelværdien for grænsen mellem A-anlæg og B-anlæg 
har Energinet anført, at værdien bygger på behovet for fault ride through-
egenskaber (tolerance overfor spændingsdyk) på små produktionsenheder, da 
forsyningssikkerheden ellers kunne blive sat på spil af et tab af større volumener af 
produktion ved en fejl i transmissionssystemet eller i distributionssystemet. 
Fastsættelsen af tærskelværdien er tillige sket under hensyntagen til behovet for at 
udvide overvågningen af mindre produktionsenheder. 
 
 

                                                        
4 Tilsynet bemærker, at Energinet agter at opdele den anmeldte liste, således at listen tydeligt opdeles i forhold til 

hvilke signalkrav der generelt ønskes leveret, og hvilke signaler der yderligere ønskes leveret i forbindelse med 

levering af systemydelser. Det er tilsynets opfattelse, at opdelingen er af ren redaktionel karakter, og således 

ikke medfører materielle ændringer af de anmeldte krav og signaler. 
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56. Herudover har Energinet anført, at det på baggrund af den forventede stigning 
i andelen af A- og B-anlæg i henhold til fremskrivning af anlægsporteføljen, er 
fundet systemmæssigt mest forsvarligt, at foreslå en tærskelværdi i nærheden af 
den nuværende fra de tekniske forskrifter.  
 
57. Konsekvensen af at sætte grænsen mellem A- og B-anlæg for højt vil være, at 
systemer kommer til at mangle væsentlige egenskaber, herunder blandt andet 
informationsudveksling og FRT-egenskaber. I en sådan situation ville en sikring af 
nettet kræve, at der blev indkøbt store mængder reserve for at kompensere for 
disse manglende egenskaber. I sammenligning med omkostninger ved indkøb af 
reserver forventer Energinet, at netvirksomhedernes administrationsomkostninger 
vil være marginale. 
 

Type C-anlæg 

58. Ved fastsættelsen af tærskelværdien mellem B- og C-anlæg har Energinet 
særligt taget i betragtning, at anlægsegenskaberne for at udføre frekvensregulering 
kan være udfordret ved høje andele af VE-produktion, hvor traditionel produktion 
er fortrængt af VE-produktion og derfor ikke er til stede til at støtte 
systemsikkerheden i visse perioder. I disse tilfælde skal behovet for ekstra 
kapacitet vurderes, både i forhold til mængde og forventet størrelse af nye 
produktionsenheder.  
 
59. Opdelingen mellem type B og C er foreslået til 3 MW. Med en stor andel af 
VE-produktion er det væsentligt, at grænsen ikke sættes for højt, da der er behov 
for en væsentlig andel af anlæg, som kan bidrage med robusthed og 
systemstabiliserende egenskaber. Udvidelsen fra den nuværende nationale grænse 
på 1,5 MW er sket med udgangspunkt i, at den teknologiske udvikling har drevet 
minimumsstørrelsen på enkelttilsluttede C-anlæg op. Med denne ændring er 
netvirksomhedernes ønske om en forøgelse af grænsen delvist imødekommet. 
Derudover stemmer en tærskelværdi på 3 MW overens med udviklingen af 
vindgeneratorer. 

 

Type D-anlæg 

60. Grænsen mellem C- og D-anlæg er fastsat under særlig hensyn til behovet for 
FRT-egenskaber på store produktionsenheder og enheder, der typisk er tilsluttet 
højere spændingsniveauer, med henblik på at sikre stabiliteten i systemet. 
 
61. Herudover har Energinet generelt anført, at ansættelsen af tærskelværdierne er 
begrundet i forventningerne til udviklingen af anlægsporteføljen frem mod år 
2040. Energinet har lagt vægt på, at Danmark allerede er langt fremme i 
ændringen af store synkrongeneratoranlæg på transmissionsniveau, der udskiftes 
med anlæg på distributionsniveau, ofte elproducerende anlæg. I den nuværende 
anlægsfordeling repræsenterer C- og D-anlæg ca. 90 % af anlægsmassen. Med 
fremskrivning af udviklingen, hvor der forventes en væsentligt større andel af A-
anlæg vil billedet ændre sig, så B-, C- og D-anlæg udgør ca. 85 % af 
anlægsmassen. Således fastholdes det nuværende krav til andelen af anlæg, der har 
FRT-egenskaber i store træk, selv om kravet i fremtiden vil gælde for alle B-
anlæg, hvor det tidligere kun var gældende for udvalgte. 
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62. Energinet har derfor taget udgangspunkt i det eksisterende el-system og ønsker 
samtidig at tilgodese anlægsudviklingen for VE-anlæg uden at kompromittere 
systemstabiliteten og forsyningssikkerheden.  
 
63. Energinet har lagt vægt på deres erfaring med udviklingen i antallet af mindre 
anlæg. Det er her Energinets erfaring, at selvom den systemansvarlige virksomhed 
driver processen i forbindelse med udarbejdelse af krav og egenskaber, er der 
absolut ingen indflydelse på hastighed eller omfang af tilslutninger. Det er derfor 
særdeles nødvendigt at bevare systembetragtningen samt forstå, at det ikke er en 
mulighed at kravsætte bagudrettet på eksisterende anlæg i de mindre kategorier. 
 
64. Andelen af den store mængde decentral produktion er særdeles vigtig at tage i 
betragtning i forhold til tærskelværdier og FRT egenskaber. Dels for at sikre 
tilstrækkelig robusthed for de distributionstilsluttede produktionsanlæg i forhold til 
fejl i transmissionsnettet men også mod fejl i distributionsnettet, da et større udfald 
vil påvirke systemsikkerheden. Ligeledes vil den fortsatte udbygning/formaskning 
af transmissionsnettet medføre, at fejl i et punkt i distributionsnettet vil kunne 
”forplantes” til andre distributionsnet i kraft af den kortere elektriske afstand. 
 
65. Det er vigtigt, at de rette krav stilles rettidigt af hensyn til udviklingen i 
anlægsmassen. En efterfølgende opgradering af den eksisterende anlægsmasse må 
forventes at være særdeles omkostningstung. Det er Energinets vurdering, at man, 
ved at sætte de rette krav til rette tid, opnår den højeste effektivitet og de laveste 
samlede omkostninger, hvorfor det må anses for at være proportionalt. 
 

DEN NORDISKE OG TYSKE ANLÆGSPORTEFØLJE 

66. Den tyske regulerende myndighed har den 11. april 2018, godkendt de af de 
tyske TSO’er anmeldte tærskelværdierne for de tyske produktionsanlæg. 
Afgørelsen fremgår af bilag 8.  

 

67. Af afgørelsen fremgår, at grænsen for type B-anlæg er fastsat til 135 kW. Den 
nordtyske anlægsportefølje er karakteriseret ved en større andel af 
vindgeneratorer5. 

 

68. Den svenske TSO har anmeldt følgende værdier til godkendelse, hos den 
svenske regulerende myndighed: 

 

Type 
 

A B C D 

Grænseværdi for 
maksimal 
kapacitet 

0,8 kW 1,5 MW 10 MW 30 MW 

 
69. Den finske TSO har anmeldt følgende værdier til godkendelse, hos den finske 
regulerende myndighed: 
 
Type A B C D 

                                                        
5 Der henvises til følgende kort: https://www.energy-charts.de/osm.htm?country=DE 
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Grænseværdi for 
maksimal 
kapacitet 

0,8 kW 1 MW 10 MW 30 MW 

 

70. Den svenske anlægsportefølje er karakteriseret ved at indeholde større 
mængder af vand-kraftværker og atomkraftværker6. Den finske anlægsportefølje er 
ligeledes karakteriseret ved at indeholde vand-kraftværker og atomkraftværker, 
samt næsten ingen vindgeneratorer7. 

 
Høring 

71. Fra 14. februar 2018 til den 16. marts 2018 sendte Energinet på deres 
hjemmeside forslag vedrørende tærskelværdierne for typeinddeling i høring. 
Energinet foreslog her værdierne for produktionsanlæg type B til 125 kW, type C 
til 3 MW og type D til 25 MW. 
 
72. Af forslaget fremgik, at fastsættelsen af værdierne var baseret på ENTSO-Es 
vejledning for fastsættelse af tærskelværdier ”Selecting national MW boundaries”, 
af 16. november 2016.  

 

73. Forslaget indeholder følgende grafiske fremstilling af forventningerne til nye 
tilslutninger af produktionsanlæg hen i mod år 2040. 
 

 
 

74. Energinet vedlagde data, der viste en forventet fremtidig øgning af andelen af 
type A- og B–anlæg. En stor andel af disse små produktionsenheder er VE-
teknologi.  
 

FSTS-høring 

75. Den 18. maj 2018 har FSTS foretaget høring af de af Energinet forslåede 
tærskelværdier anmeldt den 17. maj 2018. Der er modtaget høringssvar fra EC 
Power A/S og Dansk Energi. 

 

EC POWER A/S 

                                                        
6 Der henvises til rapporten ”Elåret” side 27, diagram nr. 18: 

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/el/elaret/svenska-

pdf/elaret2015_160429_web2.pdf?v=nonce-f98ae857-ed04-477a-ae3a-c392cc184e4a 

7 Der henvises til rapporten ”Elåret” side 27, diagram nr. 18: 

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/el/elaret/svenska-

pdf/elaret2015_160429_web2.pdf?v=nonce-f98ae857-ed04-477a-ae3a-c392cc184e4a 
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76. EC Power A/S har anført, at EC Power producerer og markedsfører små 
kraftvarmeanlæg til centralvarme og elproduktion i bygningsinstallationer. Alle 
EC Powers anlæg falder indenfor type A og type B og derfor er det alene 
tærskelværdierne A/B der er relevant for EC Powers anlæg. Særligt to krav til type 
B anlæg vil fordyre EC Powers større anlæg, disse er FRT og reaktive egenskaber. 

 

77. EC Power var derfor også fuldt opmærksomme på de tærskelværdier, som 
Energinet.dk har haft i høring 14. februar 2018. EC Power fandt imidlertid, at den 
forslåede tærskelværdi A/B er passende og indsendte derfor ikke 
høringskommentar. 
 
78. EC Power bemærker, at Dansk Energi ønsker højere tærskelværdier end 125 
kW mellem A og B, gerne 500 kW eller endog 1000 kW. EC Powr har imidlertid 
tillid til Energinets vurdering omkring de usikkerheder, som el-nettet må stå med, 
hvis der udbygges betydeligt med så store anlæg uden FRT.  
 
79. EC Powers erfaring er desuden, at anlæg over 125 kW altovervejende er 
”professionel” drevne anlæg hvor man forstår og kan håndtere de tekniske 
udfordringer med at levere systemydelser såsom FRT. Mindre anlæg såsom 40 kW 
er derimod efter ”plug’n play” løsninger hvor kunderne ingen relation har til 
begreber som FRT. 

 

Danske Energi 

80. Dansk Energi har anført følgende forhold: 
 

− Energinet har ikke levet op til deres forpligtelser om koordinering af deres 
forslag til tærskelværdier med netvirksomhederne i henhold til RfG artikel 
5(3). 
 

− Energinet har ikke hjemmel til at inddrage fejl i distributionsnettet, når 
behovet for fault-ride-through skal bedømmes i forhold til fastsættelsen af 
tærskelværdiern.  
 

− Energinet har ikke levet op til deres forpligtelser om at sikre gennemsigtighed 
og anvendelse af princippet om optimering mellem den højeste samlede 
effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter i 
henhold til RfG’ens artikel 7(3). 
 

- Tærskelværdierne for typeinddelingen ændres til henholdsvis 1 MW for A/B 
– anlæg, 5 MW for B/C anlæg. 
 

- Alternativt ændres tærskelværdierne for typeinddelingen til henholdsvis 1 
MW for A/B anlæg, 10 MW for B/C anlæg og 30 MW for C/D anlæg. 

 
81. Dansk Energi er af den opfattelse, at Energinet ikke har hjemmel til at 
fastsætte FRT-egenskaber ved at inkludere spændingsfald i distributionsnettet. Det 
fremgår klart og tydeligt af RfG’ens artikel 14, stk. 3, litra a, nr. i, at tolerance 
over for spændingsfejl fastsættes ift. bortkoblede fejl i transmissionsnettet. 
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82. For så vidt angår gennemsigtighed og koordinering har Energinet ikke 
besvaret en række konkrete spørgsmål fra netvirksomhederne og Dansk Energi. 
Herudover opfylder de afholdte aktørmøder ikke formalia for at udgøre 
koordinerende møder. 
 
83. Der er således kun sket en udveksling af standpunkter mellem Energinet og 
netvirksomhederne i forbindelse med udarbejdelse af Energinets forslag til 
tærskelværdier. 
 
84. Dansk Energi vurderer, at en udveksling af standpunkter ikke opfylder 
kriterierne for koordinering jf. RfG artikel 5, stk. 3, da en koordinering indeholder 
en gensidig forpligtelse til at prøve at opnå konsensus, herunder at underbygge 
standpunkterne. 

 
85. Som begrundelse for at ændre tærskelværdierne har Dansk Energi anført, at 
tærskelværdien for A/B-anlæg er fastsat ud fra behovet for 
informationsudveksling, 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. 
 

86. Tærskelværdien for B/C-anlæg er fastsat ud fra Energinets mindste 
budstørrelse i elmarkedet. En tærskelværdi under 5 MW vil nok resultere i, at 
netvirksomhederne vil søge om dispensation til fejlskrivere. 

 

87. Som begrundelse for den foreslåede tærskelværdi for C/D-anlæg har Dansk 
Energi anført, at værdien er sat ud fra den nuværende 25 MW-grænse. Den 
maksimale tærskelværdi i Østdanmark er 30 MW. 

 

88. Alternativt har Dansk Energi foreslået at ændre tærskelværdier til det 
maksimalt tilladte i RfG. Med det alternative forslag til tærskelværdierne ønsker 
Dansk Energi, at der stilles så lempelige krav til produktionsanlæggene som 
muligt. 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 informationsudveksling. 
 
89. En analyse baseret på Energinets analyseforudsætninger fra 2017 viser, at 
tilvæksten af anlæg over 1 MW vil udgøre ca. 92 % af den samlede tilvækst af 
produktionsanlæg, mens tilvæksten 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 systemet 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 
forslag til tærskelværdier 17. maj 2021. 

 

FSTS udkast til afgørelse 
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90. Forsyningstilsynet har i perioden fra den 30. juli 2018 til den 15. august 2018  
foretaget høring over udkast til afgørelse vedrørende forslag om fastsættelse af  
tærskelværdier for typeinddeling af produktionsanlæg. Der er modtaget  
høringssvar fra Dansk Energi. 
 
91. Dansk Energi har anført, at det er yderst positivt, at Forsyningstilsynet  
kommer frem til, at produktionsanlæg under 1 MW ikke kan pålægges en 
økonomisk byrde i form af opgradering til at levere periodisk- eller 
realtidsinformationer(141). Det fjerner en stor økonomisk usikkerhed for 
netbrugere og netvirksomheder. 
 
92. Dansk Energi fastholder, at den fornødne koordination ikke har fundet sted,  
hvorfor Energinet ikke har opfyldt sine forpligtigelser i forhold til at koordinere  
fastsættelsen af tærskelværdierne. En koordination indbefatter jf. denne  
forordning, at der tages ’behørigt hensyn til de berørte parters synspunkter’. 
 
93. Dansk Energi anfører gentagne gange det synspunkt, at A/B-grænsen  
ønskes hævet til minimum 250 kW for at undgå, at produktionsanlæg installeret i 
industrielle anlæg bliver kategoriseret som B-anlæg, og dermed er underlagt krav 
om idriftsættelsestest. Udfordringen ved disse anlæg er, at de typisk er installeret 
som flere mindre enheder, som gør det vanskeligt at teste dem som et samlet 
anlæg. Det skal her nævnes, at man ikke har den samme type installationer i 
Tyskland, da krav til installation er anderledes end i Danmark. Derfor er Energinet 
blevet forespurgt på, hvad konsekvenserne vil være ved at hæve A/B-grænsen for 
at imødekomme dette synspunkt. 
 
94. I Bilag 11 til afgørelsen, spørger Dansk Energi til ’en uddybende  
forklaring på, hvilken indflydelse ’slicing’ har haft på Energinets forslag til A/B- 
grænsen’. Ifølge Danske Energi, har Energinet ved flere lejligheder tilkendegivet,  
at slicing-problematikken har indgået i Energinets valg af tærskelværdier, hvilket  
også fremgår i Bilag 11. Energinets svar i Bilag 11 forholder sig ikke til det reelle  
spørgsmål. 
 
95. Dansk Energi anfører videre, at i Bilag 6, spørgsmål 4, spørger  
Forsyningstilsynet ind til konsekvenser ved at hæve A/B-grænsen til hhv. 250 kW 
og 500 kW. Energinets svar i ad 4) forholder sig på ingen måde til 
Forsyningstilsynets spørgsmål. 
 
96. Når Energinet ikke svarer på de spørgsmål, der bliver stillet fra aktørerne,  
vurderer Dansk Energi, at der ikke er taget behørigt hensyn til aktørernes 
synspunkter, og dermed at den krævede koordination har fundet sted. 
Forsyningstilsynet lægger i afgørelsen primært vægt på, at der har været afholdt 
møder (103). 
 
97. Dansk Energi anfører endvidere, at Forsyningstilsynet skriver i afgørelsen, at 
der kun er tale om, at termiske anlæg i intervallet 125 kW − 3 MW skal 
imødekomme en ændring af krav til tolerance over for spændingsdyk (51). 
Termiske anlæg under 200 kW er ikke omfattet af sådanne krav i dag. 
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MAILKORRESPONDENCEN MELLEM FORSYNINGSTILSYNET OG ENERGINET (19.06 

- 26.06) 

98. Forsyningstilsynet har til sagens yderligere oplysning indhentet svar fra 
Energinet på en række spørgsmål, som fremgår af bilag 6 og 7.  
 
99. Energinet har ved forespørgslen yderligere oplyst, at i forhold til et kortere 
tidsperspektiv ser Energinet ikke et behov for, at benytte informationsudveksling 
fra anlæg under 1 MW. Dog er det forventningen, at der i et længere tidsperspektiv 
vil blive behov for denne informationsudveksling. Det ligger indenfor 
risikoscenariet, at kravet skal implementeres for alle B-anlæg. 
 
100. Energinet har ved fastsættelsen af tærskelværdierne blandt andet lagt vægt på 
behovet for FRT-egenskaber. Energinet har til denne vurdering yderligere anført, 
at det skal bemærkes, at de gældende tekniske forskrifter i dag dækker det samlede 
kollektive elforsyningssystem og dermed også i dag tager højde for fejlscenarier i 
både transmissionssystemet og distributionssystemet og de indbyrdes 
påvirkninger. Vurderingen af fejlscenarierne er baseret på den kompetence, som er 
til stede i Energinet som ”systemansvarlig virksomhed”. Baseret på faktuel viden 
om og analyse af transmissionsfejls udbredelse og påvirkning i 
distributionssystemet er det evident, at dele af decentral produktion udkobles ved 
selv mindre spændingsdyk. 
 
101. Energinet har ved e-mail af 10. september 2018 præciseret, at det ikke var 
Energinets intention med den angivne tekst i anmeldelsen at indikere, at anlæg 
mellem 125 kW og 1 MW, som opfylder den signalliste, som er anmeldt, vil 
kunne blive mødt med yderligere krav efter etableringen af anlægget. Intentionen 
med teksten i anmeldelsen var, at der på et senere tidspunkt pga. udviklingen i 
etableringen af anlæg, kan blive behov for at kræve, at anlæg i denne størrelse 
etableres med flere signaler end den nuværende liste lægger op til. Dette vil så 
ikke gælde for eksisterende anlæg. 

 

102. E-mail af 10. september 2018 fremgår som bilag 13 til afgørelsen. 

 

RETSGRUNDLAG 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om 

fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg 
 

Præambel 
 

4) Systemsikkerheden afhænger til dels af produktionsanlæggenes tekniske kapacitet. Det 

er derfor en grundlæggende forudsætning, at der regelmæssigt koordineres på 

transmissionsnet- og distributionsnetniveau, og at udstyr, der er tilsluttet nettene, har 

tilstrækkelig ydeevne og er robust nok til at kunne modstå forstyrrelser og bidrage til 

forebyggelsen af større afbrydelser eller lette genoprettelsen af systemet efter et nedbrud. 

 

11) De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type A, bør fastlægges på det 

basisniveau, der er nødvendigt for at sikre produktionskapacitet med begrænset automatisk 

respons og minimal regulering fra systemoperatørens side. Kravene bør sikre, at der ikke 
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er omfattende produktionstab inden for nærmere fastsatte intervaller for systemet med 

henblik på at begrænse antallet af kritiske hændelser, og omfatte de krav, der er 

nødvendige for at kunne foretage interventioner over et stort område i forbindelse med 

systemkritiske hændelser. 

 

12) De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type B, bør omfatte en bredere vifte af 

automatisk dynamisk respons, der giver større modstandsdygtighed over for 

driftshændelser, med henblik på at sikre anvendelsen af den dynamiske respons, højere 

grad af regulering fra systemoperatørens side samt data til udnyttelse af disse 

funktionaliteter. De bør desuden sikre automatisk respons, der begrænser virkningen af 

systemhændelser og maksimerer den dynamiske respons. 

 

13) De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type C, bør omfatte nøje afstemte, 

stabile og i høj grad kontrollerbare metoder til dynamisk respons i realtid med henblik på 

primære hjælpefunktioner, der sikrer forsyningssikkerheden. Disse krav bør omfatte alle 

systemtilstande med tilhørende detaljerede beskrivelser af samspillet mellem krav, 

funktioner, regulering og data til udnyttelse af disse funktionaliteter og sikre den 

systemrespons i realtid, der er nødvendig for at kunne undgå, håndtere og reagere på 

systemhændelser. Kravene bør også fremme, at anlæggene har tilstrækkelig kapacitet til at 

reagere på både situationer uden forstyrrelser og situationer med forstyrrelser af systemet 

og bør tilvejebringe de oplysninger og den kontrol, der er nødvendig for at kunne anvende 

produktionen i forskellige situationer. 

 

14) De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type D, bør være specifikke for 

tilslutning af højspændingsproduktion, der har indvirkning på reguleringen og driften af 

hele systemet. De bør sikre stabil drift af det sammenkoblede system, der giver mulighed 

for at anvende hjælpefunktioner fra produktion i hele Europa. 

 

23) Spændingsintervallerne bør koordineres mellem sammenkoblede systemer, fordi de er 

altafgørende for at kunne sikre planlægningen og driften af et elsystem i et synkront 

område. Frakoblinger som følge af spændingsforstyrrelser har virkning for 

nabosystemerne. Hvis der ikke fastsættes spændingsintervaller, kan det føre til omfattende 

usikkerhed i planlægningen og driften af systemet for så vidt angår drift under unormale 

forhold. 

 

Artikel 4, stk. 3. 

 

Efter at have gennemført en offentlig høring i overensstemmelse med artikel 10 og med 

henblik på at forholde sig til væsentlige, faktuelle ændringer i omstændighederne, såsom 

udviklingen vedrørende systemkrav, herunder anvendelsen af vedvarende energikilder, 

intelligente net, decentral produktion eller reaktioner på efterspørgsel, kan den relevante 

TSO foreslå de berørte regulerende myndigheder eller, hvor det er relevant, medlemsstaten 

at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte eksisterende 

produktionsanlæg. 

 

Med henblik herpå gennemføres der en solid og gennemsigtig kvantitativ cost-benefit-

analyse i overensstemmelse med artikel 38 og 39. Denne analyse skal omfatte: 
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a) de omkostninger, der følger af, at denne forordning kræves overholdt, for så vidt 

angår eksisterende produktionsanlæg  

 

b) de socioøkonomiske fordele, der følger af, at kravene i denne forordning finder 

anvendelse, og  

 

c) de potentielle alternative foranstaltninger, der kan træffes for at nå den krævede 

præstation 

 

Artikel 5, stk. 3  

 

Synkront område Grænse for den tærskel 

for maksimaleffekt, der 

kategoriserer et 

produktionsanlæg som 

type B 

Grænse for den tærskel 

for maksimaleffekt, der 

kategoriserer et 

produktionsanlæg som 

type C 

Grænse for den tærskel 

for maksimaleffekt, der 

kategoriserer et 

produktionsanlæg som 

type D 
Kontinentaleuropa 1 MW 50 MW 75 MW 

Storbritannien 1MW 50 MW 75 MW 

Nordeuropa 1,5 MW 10 MW 30 MW 

Irland og 

Nordirland 

0,1 MW 5 MW 10 MW 

De baltiske stater 0,5 MW 10 MW 15 MW 

TABEL 1 

Forslag om tærskler for maksimaleffekt for produktionsanlæg af type B, C og D skal 

godkendes af den relevante regulerende myndighed eller, hvor det er relevant, 

medlemsstaten. Den relevante TSO koordinerer med tilstødende TSO'er og DSO'er i 

forbindelse med udarbejdelsen af forslagene og gennemfører en offentlig høring i 

overensstemmelse med artikel 10. Den relevante TSO kan tidligst fremsætte forslag om 

ændring af tærsklerne tre år efter det foregående forslag. 

 

Artikel 5, stk. 5 

 

Hvis et produktionsanlæg som følge af ændringer af tærsklerne omklassificeres til en 

anden type, finder proceduren i artikel 4, stk. 3, vedrørende eksisterende produktionsanlæg 

anvendelse, før kravene til den nye type skal opfyldes. 

 

Artikel 7 

 

1. Generelle krav, der skal fastsættes af relevante systemoperatører eller TSO'er i henhold 

til denne forordning, godkendes af den af medlemsstaten udpegede enhed og 

offentliggøres. Den udpegede enhed er den regulerende myndighed, medmindre 

medlemsstaten fastsætter andet. 

 

(…) 
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3. Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente enheder 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  

 

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

systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 

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

systemer  

 

f)  tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

–  

4. Den relevante systemoperatør eller TSO fremsender et forslag om de generelle krav eller 

de metoder, de anvender til at beregne eller fastsætte disse krav, til godkendelse hos den 

kompetente enhed senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. 

 

(…) 

 

6. De kompetente enheder træffer afgørelse om forslagene til krav og metoder senest seks 

måneder efter, at de har modtaget sådanne forslag. 

 

Artikel 14 

 

(…)  

 

3. Produktionsanlæg af type B skal også opfylde følgende krav til robusthed: 

 

a) hvad angår produktionsanlæggets tolerance over for spændingsfejl: 

 

i) skal hver TSO fastlægge en spænding-tid-profil, jf. figur 3, for 

fejlsituationer ved tilslutningspunktet, som beskriver de forhold, under 

hvilke produktionsanlægget kan forblive tilkoblet nettet og fortsat køre 

stabilt, efter at elsystemet har været forstyrret af bortkoblede fejl i 

transmissionssystemet 

 

ii) skal spænding-tid-profilen beskrive en nedre grænse for fase-til-fase-

spændingernes faktiske kurs på nettets spændingsniveau ved 

tilslutningspunktet under en symmetrisk fejl som en funktion af tid før, 

under og efter fejlen 

–  

iii) skal den nedre grænse, der er omhandlet i nr. ii), fastsættes af den 

relevante TSO ved hjælp af de parametre, der er fastsat i figur 3, og 

inden for de intervaller, der er vist i tabel 3.1 og 3.2 
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–  

iv) skal hver TSO fastsætte start- og slutkonditionerne for tolerancen over 

for spændingsfejl og gøre dem offentligt tilgængelige, herunder: 

–  

� beregningen af minimumseffekten for kortslutning ved 

tilslutningspunktet før fejlen 

� produktionsanlæggets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved 

tilslutningspunktet og spændingen ved tilslutningspunktet før fejlen 

og 

� beregningen af minimumseffekten for kortslutning ved 

tilslutningspunktet efter fejlen 

 

v) skal den relevante systemoperatør på anmodning fra en anlægsejer 

fremlægge de start- og slutkonditioner, som skal tages i betragtning for 

så vidt angår tolerancen over for spændingsfejl, som resultatet af en 

beregning ved tilslutningspunktet, jf. nr. iv), for så vidt angår: 

 

� minimumseffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt før 

fejlen udtrykt i MVA 

� produktionsanlæggets driftspunkt før fejlen udtrykt i aktiv og 

reaktiv effekt ved tilslutningspunktet samt spændingen ved 

tilslutningspunktet og 

� minimumseffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt efter 

fejlen udtrykt i MVA. 

 

Alternativt kan den relevante systemoperatør stille generiske værdier udledt af typiske 

tilfælde til rådighed. 

 

vi) skal produktionsanlægget kunne forblive tilkoblet nettet og fortsat køre 

stabilt, når fase-til-fase-spændingernes faktiske kurs på nettets 

spændingsniveau ved tilslutningspunktet under en symmetrisk fejl, under 

de i stk. 3, litra a), nr. iv) og v), beskrevne start- og slutkonditioner, 

holder sig over den nedre grænse, der er fastsat i stk. 3, litra a), nr. ii), 

medmindre beskyttelsesmekanismen mod interne elektriske fejl kræver, 

at produktionsanlægget afkobles nettet. Beskyttelsesmekanismerne og 

indstillingerne for interne elektriske fejl må ikke bringe tolerancen over 

for spændingsfejl i fare 

 

vii) skal anlægsejeren, uden at det berører stk. 3, litra a), nr. vi), fastsætte 

underspændingsbeskyttelsen (enten tolerancen over for spændingsfejl 

eller minimumsspændingen fastsat ved tilslutningspunktets spænding) ud 

fra produktionsanlæggets størst mulige tekniske kapacitet, medmindre 

den relevante systemoperatør kræver mere restriktive indstillinger, jf. 

stk. 5, litra b). Indstillingerne begrundes af anlægsejeren i 

overensstemmelse med dette princip 
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TABEL 2 PARAMETRENE FOR TOLERANCEN OVER FOR SPÆNDINGSFEJL FOR 

SYNKRONE PRODUKTIONSANLÆG 

Spændingsparametre [pu] Tildsparametre [sekunder] 

Uret 0,05 – 0,3 Tclear 0,14 – 1,15 (eller 0,15 – 0,25, 

hvis systembeskyttelsen og 

sikker drift kræver det) 

Uclear 0,7 – 0,9 Trec1 Tclear 

Urec1 Uclear Trec2 Trec1 – 0,7 

Urec2 0,85 – 0,9 og ≥ Uclear  Trec3 Trec2 – 1,5 

 

TABEL 3 PARAMETRENE FOR TOLERANCEN OVER FOR SPÆNDINGSFEJL FOR 

POWER PARK MODULES 

Spændingsparametre [pu] Tildsparametre [sekunder] 

Uret 0,05 – 0,15 Tclear 0,14 – 1,15 (eller 0,15 – 0,25, 

hvis systembeskyttelsen og 

sikker drift kræver det) 

Uclear Uret – 0,15 Trec1 Tclear 

Urec1 Uclear Trec2 Trec1 

Urec2 0,85  Trec3 1,5 – 3,0 

 

(…) 

 

5. Produktionsanlæg af type B skal opfylde følgende generelle krav til systemforvaltning: 

 

(…) 

 

d) hvad angår informationsudveksling: 

i) skal elværker kunne udveksle informationer med den relevante 

systemoperatør eller den relevante TSO i realtid eller periodisk med 

tidsstempling som fastsat af den relevante systemoperatør eller den 

relevante TSO 

ii) fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante 

TSO indholdet af informationsudvekslingen, inkl. en præcis liste over de 

data, som elværket skal fremsende.  

 

 

Begrundelse 
Koordinering og gennemsigtighed 
103. Indledningsvis bemærker Forsyningstilsynet, at RfG artikel 14, stk. 3, litra a, 
nr. i, i sin ordlyd vedrører spændingsforstyrrelser i transmissionsnettet. 

 

104. Dansk Energi har hertil anført, at Energinet ikke har hjemmel til at inddrage 
spændingsforstyrrelser i distributionsnettet ved fastsættelsen af tærskelværdierne. 
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105. RfG vedrører tilslutning af produktionsanlæg på såvel transmissions- som 
distributionsniveau. Det fremgår af forordningens præambel (nr.4), at en 
grundlæggende forudsætning i forordningen er regelmæssig koordinering på 
transmissions- og distributionsniveau.  

 

106. Forsyningstilsynet lægger vægt på forordningens præambel (nr.23), hvorefter 
spændingsintervallerne bør koordineres mellem sammenkoblede systemer, fordi 
de er altafgørende for at kunne sikre planlægningen og driften af et elsystem i et 
synkront område. Frakoblinger som følge af spændingsforstyrrelser har virkning 
for nabosystemerne. Spændingsforstyrrelser fra transmissionsnettet kan forplante 
sig til distributionsnettet, ligesom spændingsforstyrrelser i distributionsnettet kan 
have indvirkning på transmissionsnettet. 

 

107. Når forordningen vedrører tilslutning af anlæg på både transmissions- som 
distributionsniveau, samt forudsætter koordinering på såvel transmissions- som 
distributionsniveau, herunder koordinering af spændingsintervaller for at kunne 
sikre driften af elsystemet, finder Forsyningstilsynet, at en sådan koordinering og 
drift – som det mindre i det mere – indeholder, at de relevante systemoperatører 
tager spændingsforstyrrelser i såvel transmissions- som distributionsnettet i 
betragtning ved fastsættelse af tilslutningskrav. Forsyningstilsynet lægger vægt på, 
at spændingsforstyrrelser kan have indvirkning på nabosystemer. 
 
108. Uanset ordlyden af RfG artikel 14, stk. 3, litra a, nr. i, finder 
Forsyningstilsynet på ovenstående baggrund, at en systemoperatør ved 
fastsættelsen af krav til robusthed kan iagttage spændingsforstyrrelser i såvel 
transmission- som distributionsnettet. 
 
109. Dansk Energi har gjort gældende, at Energinet ikke i overensstemmelse med 
RfG artikel 5, stk. 3, har foretaget den fornødne koordinering med de danske 
DSO’er.  
 
110. Forsyningstilsynet bemærker, at det tilkommer Energinet i sin egenskab af 
transmissionssystemoperatør at fastsætte tærskelværdierne. Denne rettighed kan 
ikke begrænses af et krav om aftaleindgåelse eller opfyldelse af andre betingelser, 
der ikke har hjemmel i RfG artikel 5, stk. 3.  
 
111. Forsyningstilsynet vurderer, at der i begrebet koordinering ligger en pligt for 
TSO’en til at gøre sig bekendt med DSO´ernes synspunkter, en pligt til at tage 
højde for tærskelværdiernes indvirkning på distributionsnettet, samt at sikre sig, at 
DSO’erne har en reel mulighed for at indrette sig på følgerne af tærskelværdierne. 
 
112. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har afholdt aktørmøder 
vedrørende maksimal effekt for tærskelværdierne. Af materialet fra møderne 
fremgår, at tærskelværdierne har været på dagsordenen ved alle tre møder. 
Herudover er afholdt møder direkte med Dansk Energi. Dansk Energi oplyser, at 
Energinet er bekendt med Dansk Energis holdning til de af Energinet foreslåede 
tærskelværdier. 
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113. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Energinet ved fastsættelsen af 
tærskelværdier blandt andet har lagt vægt på driftssikkerheden i 
distributionsnettene, ved at iagttage behovet for FRT-egenskaber i såvel 
transmissionsnettet som distributionsnettene. 
 
114. Forsyningstilsynet har ikke ved høring over Energinets forslag til fastsættelse 
af tærskelværdier, eller på anden måde, modtaget materiale, der gør tilsynet 
bekendt med, at de danske DSO’er ikke har en reel mulighed for at indrette sig på 
følgerne af de foreslåede tærskelværdier. 
 
115. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at Energinet ved fastsættelsen af 
tærskelværdierne har foretaget den fornødne koordinering i overensstemmelse 
med RfG artikel 5, stk. 3. 
 
116. For så vidt angår kravet om gennemsigtighed bemærker Forsyningstilsynet, 
at TSO’en i medfør af RfG artikel 10, skal foretage høring af forslag til 
fastsættelse af tærskelværdierne.  
 
117. Energinet har før anmeldelsen af tærskelværdierne til Forsyningstilsynet, 
foretaget høring af forslag til fastsættelse af tærskelværdierne i perioden 14. 
februar 2018 til 16. marts 2018 via Energinets hjemmeside.  
 
118. Energinet har afholdt aktørmøder samt møder direkte med Dansk Energi. 
 
119. Forsyningstilsynet vurderer, at der ved fastsættelsen af tærskelværdierne 
tilkommer Energinet et forhandlings- og råderum for processen omkring 
fastsættelse af tærskelværdierne. 
 
120. På baggrund af forhandlings- og råderummet, de foretagne aktørmøder, 
møder med Dansk Energi og den foretagne offentlige høring, vurderer 
Forsyningstilsynet, at Energi har opfyldt kravet om gennemsigtighed ved 
udarbejdelsen af forslag til fastsættelse af tærskelværdierne.  
 

Tærskelværdi for B-anlæg 

121. RfG artikel 14, stk. 3 indfører som noget nyt, krav om FRT-egenskaber for 
elproducerende anlæg, der kategoriseres som type B. Forsyningstilsynet 
bemærker, at de foreskrevne FRT-egenskaber i RfG artikel 14, stk. 3, er en 
ændring af kravene til FRT-egenskaber i forhold til de nugældende tekniske 
forskrifter for synkrongeneratoranlæg mellem 50 kW og 1,5 MW. 

 

122. Energinet har som begrundelse for at ansætte tærskelværdien for B-anlæg til 
125 kW anført, at værdien bygger på behovet for FRT-egenskaber for små 
produktionsenheder, da forsyningssikkerheden ellers kunne blive sat på spil af et 
tab af større volumener af produktion ved en fejl i transmissionssystemet eller i 
distributionssystemet.  

 

123. Med de af Energinet foreslåede tærskelværdier vil et anlæg skulle 
kategoriseres som type B i intervallet 125 kW til 3 MW.  
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124. Forsyningstilsynet bemærker, at tærskelværdien for B-anlæg foreslås hævet 
fra 1,5 MW til 3 MW. Anlæg med en maksimaleffekt på mellem 1,5 MW og 3 
MW er efter de nugældende tekniske forskrifter kategoriseret som C-anlæg. Med 
det fremsatte forslag til fastsættelse af tærskelværdier, vil anlæg i intervallet 1,5 
MW til 3 MW fremadrettet skulle kategoriseres som B-anlæg. 
 
125. Der er i de nugældende tekniske forskrifter for C-anlæg fastsat krav om FRT-
egenskaber. Dette gælder for både elproducerende anlæg og termiske anlæg. 

 

126. Der er herefter tale om, at det fremsatte forslag til fastsættelse af 
tærskelværdierne medfører nye krav om FRT-egenskaber for elproducerende 
anlæg i intervallet 125 kW til 1,5 MW, samt en ændring af FRT-egenskaber i 
intervallet 1,5 MW til 3 MW.  

 

127. For så vidt angår de termiske anlæg, vil det fremsatte forslag medføre et nyt 
krav om FRT-egenskaber for anlæg mellem 125 kW og 200 kW, samt medføre en 
ændring af FRT-egenskaberne for anlæg i intervallet fra 200 kW til 3 MW. 

 

128. Forsyningstilsynet skal herefter vurdere, i hvilket omfang der med hensyn til 
systemsikkerheden, er behov for at indføre og ændre FRT-egenskaberne i det 
valgte interval.  

 

129. Det vurderes i det følgende, i hvilket omfang den fastsatte tærskelværdi 
kvantitativt er egnet til at opretholde systemsikkerheden. 

 

130. Energinet har basseret deres vurdering af tærskelværdierne på en 
fremskrivning af anlægsporteføljen frem til år 2040. 

 

131. Den af Energinet foretagne fremskrivning er foretaget på baggrund af et 
væsentligt kendskab til - og indsigt i - det nuværende kollektive elsystem.  
 
132. Dansk Energi har i sit høringssvar til Forsyningstilsynet anført, at en analyse 
baseret på Energinets analyseforudsætninger fra 2017 viser, at tilvæksten af anlæg 
over 1 MW vil udgøre ca. 92 % af den samlede tilvækst af produktionsanlæg, 
mens tilvæksten 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 systemet 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 forslag til 
tærskelværdier 17. maj 2021. 

 

133. Forsyningstilsynet bemærker, at den af Dansk Energi foretagne 
fremskrivning til år 2022, bygger på den af Energinet foretagne vurdering, samt at 
fremskrivningen bygger på den forudsætning, at der kan indføres en række 
tilslutningskrav sideløbende i national lovgivning. 

 

134. Forsyningstilsynet bemærker i denne henseende, at RfG må anses for 
udtømmende i forhold til hvilke typer af anlæg der kan pålægges krav om FRT-



Side 23/30 

C:\Users\b033073\Documents\RfG\Forslag til afgørelse tærskelværdier (FSTS).docx Side 23/30 

 

egenskaber. Det er herefter Forsyningstilsynets vurdering, at FRT-egenskaber ikke 
kan kræves af nye anlæg, der kategoriseres som A-anlæg.  

 

135. Energinet har opgjort fremgangen til, at ca. 85 % af porteføljen i 2040 vil 
udgøres af anlæg med en kapacitet på 125 kW eller mere. Energinet har samtidig 
opgjort, at anlæg med FRT-egenskaber (C og D-anlæg) i dag udgør ca. 90 % af 
anlægsmassen.  

 

136. Forsyningstilsynet har ikke ved høring over Energinets forslag til fastsættelse 
af tærskelværdier, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver 
Forsyningstilsynet grundlag for at foretage en anden fremskrivning af den danske 
anlægsportefølje.  

 

137. Forsyningstilsynet har herefter ikke grundlag for at tilsidesætte den af 
Energinet foretagne fremskrivning.  
 
138. Forsyningstilsynet har af denne grund heller ikke grundlag for at tilsidesætte 
den af Energinet foretagne vurdering, hvorefter en kvantitativ fastholdelse af FRT-
egenskaber i det kollektive elnet, forudsætter at anlæg ned til 125 kW besidder 
FRT-egenskaber. Der er herved lagt vægt på, at fremskrivningen viser en ikke 
ubetydelig fremgang af type A og B-anlæg.  

 

139. Forsyningstilsynet bemærker, at den foretagne fremskrivning af 
anlægsporteføljen er behæftet med usikkerhed, men tiltræder at Energinet ved 
fastsættelsen af tærskelværdien benytter et forsigtighedsprincip. Tilsynet lægger 
særlig vægt på, at andelen af små og mindre produktionsanlæg med høj 
sandsynlighed vil komme til at stige, samt at nye A-anlæg ikke uden en 
meromkostning vil kunne bidrage med FRT-egenskaber til det kollektive elnet.  

 

140. På denne baggrund finder Forsyningstilsynet, at Energinet med rimelighed 
har vurderet, at anlæg ned til 125 kW skal besidde FRT-egenskaber for at 
opretholde den samlede forsyningssikkerhed.  

 

141. Under hensyntagen til, at RfG indfører ændrede FRT-egenskaber i forhold til 
de nugældende tekniske forskrifter, vurderer Forsyningstilsynet herefter, om 
tilføjelsen og ændringen af FRT-egenskaber på anlæg ned til 125 kW kan anses 
for proportional. 

 

142. Energinet har henvist til, at tærskelværdien for B-anlæg fastsættes ud fra 
behovet for FRT-egenskaber på små produktionsenheder. 

 

143. Forsyningstilsynet bemærker, at tærskelværdien for B-anlæg hæves fra 50 
kW til 125 kW, hvorved nye synkrongeneratoranlæg i intervallet 50 kW til 125 
kW undtages fra kravet om FRT. Forsyningstilsynet lægger i denne sammenhæng 
vægt på, at der med RfG indføres et nyt krav til elproducerende anlæg om FRT-
egenskaber, samt at det generelle krav til modstandsdygtighed overfor 
spændingsforstyrrelser vurderes at være skærpet.  
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144. Forsyningstilsynet vurderer i overensstemmelse med det af Energinet anførte, 
at produktionsporteføljen i Danmark ændres fra større synkrongeneratoranlæg i 
retning mod mindre enheder i form af elproducerende anlæg, og at en række af 
disse anlæg tilsluttes på distributionsniveau.  

 

145. Uanset at vejledning fra ENTSO-E om fastsættelse af tærskelværdier, 
'Selecting national MW boundaries' af 16. november 2016, vejleder om at tage 
udgangspunkt i de allerede gældende tærskelværdier, finder Forsyningstilsynet at 
Energinet med rimelighed har skønnet behov for at fastsætte en anden 
tærskelværdi. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at der ifølge vejledningen skal 
tages hensyn til produktionsporteføljens karakteristika og udvikling, herunder 
niveauet af vedvarende energi, samt ændringer i karakteristika og tætheden af 
forbrugs- og produktionsenheder. 

 

146. Under hensyntagen til den kvantitative udvikling, samt de kvalitativt ændrede 
krav til FRT-egenskaben, vurderer Forsyningstilsynet, at den fastsatte 
tærskelværdi på 125 kW til 3 MW er egnet til at bevare den samlede 
produktionsporteføljes robusthed mod spændingsforstyrrelser, uanset at den nedre 
grænse for tærskelværdien for B-anlæg hæves. 

 

147. Energinet har som yderligere begrundelse for fastsættelse af tærskelværdien 
for B-anlæg anført, at fastsættelsen af værdien er sket under hensyntagen til 
behovet for at udvide overvågningen af mindre produktionsenheder.  
 
148. Energinet har ved korrespondance med Forsyningstilsynet i perioden 19. juni 
2018 til 26. juni 2018 anført, at i forhold til et kortere tidsperspektiv ser Energinet 
ikke et behov for at benytte informationsudveksling fra anlæg under 1 MW. Dog 
er det forventningen, at der i et længere tidsperspektiv vil blive behov for denne 
informationsudveksling. Det ligger indenfor risikoscenariet, at kravet skal 
implementeres for alle B-anlæg. 

 

149. Energinet har endvidere ved e-mail af 10. september 2018 præciseret, at det 
ikke var Energinets intention med den angivne tekst i anmeldelsen at indikere, at 
anlæg mellem 125 kW og 1 MW, som opfylder den signalliste, som er anmeldt, vil 
kunne blive mødt med yderligere krav efter etableringen af anlægget. Intentionen 
med teksten i anmeldelsen var, at der på et senere tidspunkt pga. udviklingen i 
etableringen af anlæg, kan blive behov for at kræve, at anlæg i denne størrelse 
etableres med flere signaler end den nuværende liste lægger op til. Dette vil så 
ikke gælde for eksisterende anlæg. 
 
150. Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at tilsidesætte den systemansvarlige 
virksomheds skøn i forhold til hvilke realtidsinformationer, der er nødvendige for 
at opretholde systemsikkerheden. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke i 
de modtagne høringssvar, eller på anden måde, er fremkommet indsigelser, der 
kan begrunde en tilsidesættelse af det udøvede skøn.  
 
151. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har fritaget de enheder (under 1 
MW), som det på nuværende tidspunkt ikke skønnes proportionalt at pålægge krav 
om realtidsinformation i medfør af RfG artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii.  
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152. Forsyningstilsynet bemærker, at det ikke er intentionen, at anlæg under 1 
MW pålægges at levere yderligere signaler. Energinet er opmærksomme på, at et 
ændret krav til eksisterende anlæg kan medføre en ikke ubetydelig økonomisk 
byrde i form af opgradering. 
 
153. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det ikke er intentionen, at en eventuel 
senere udvidelse af signallisten for anlæg mellem 125 kW og 1 MW, skal gælde 
allerede tilsluttede anlæg. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har 
anvendt princippet om proportionalitet og optimering mellem den højeste samlede 
effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter, ved 
fastsættelsen af tærskelværdien for B-anlæg. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at 
fastsættelsen af tærskelværdien tager højde for de parametre, der fremgår af 
ENTSO-Es vejledning om fastsættelse af tærskelværdier, samt tager højde for 
indvirkninger på såvel transmissions- som distributionsniveau.  
 
154. I sit vurderingsgrundlag har Forsyningstilsynet endvidere inddraget det 
forhold, at en revision af tærskelværdierne kun kan finde sted hvert tredje år, og 
såfremt der forekommer væsentlige faktuelle ændringer i omstændighederne. 
Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at tilsidesætte det forsigtighedsprincip 
som Energinet har benyttet, således at et senere behov for at nedsætte 
tærskelværdierne begrænses. 

 

155. Forsyningstilsynet bemærker, at krav til periodisk og realtidssignaludveksling 
for nye produktionsanlæg, er omfattet af såvel RfG artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii 
som forordning 2017/1485 (SOGL) artikel 40-53. 

 

156. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de krav, der er angivet til periodisk 
og realtidssignaludveksling i medfør af bestemmelserne i forordning 2016/631 
(RfG), skal være sammenfaldende med de krav til realtid- og periodisk 
signaludveksling der angives i medfør af forordning 2017/1485 (SOGL) artikel 
40-53. 

 

157. For så vidt angår kravet om koordinering af tærskelværdierne vurderer 
tilsynet, at der er sket den fornødne koordinering mellem Energinet og de 
tilstødende TSO’er. Forsyningstilsynet har lagt vægt på ligheden mellem den 
danske- og tyske anlægsportefølje, og ligheden mellem den tyske tærskelværdi for 
B-anlæg på 135 kW og den af Energinet foreslåede tærskelværdi for B-anlæg på 
125 kW. 

 

158. Forsyningstilsynet har ved sin vurdering af tærskelværdien lagt vægt på, at 
den danske anlægsportefølje i lighed med den nordtyske, er karakteriseret ved en 
høj grad af vedvarende energi, særligt ved vindgeneratorer. Det er 
Forsyningstilsynets vurdering, at både den svenske- og den finske 
anlægsportefølje, har en væsentlig anden opbygning end den danske. 
Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at den svenske anlægsportefølje indeholder 
større mængder vandkraftværker, samt at både den svenske og finske 
anlægsportefølje indeholder atomkraftværker. Endvidere er særlig den finske 
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anlægsportefølje karakteriseret ved at indeholde næsten ingen vindgeneratorer, og 
mange store anlæg.  
 
159. Forsyningstilsynet finder på baggrund af en samlet vurdering, at 
tærskelværdien for B-anlæg på 125 kW er egnet til kvantitativt og kvalitativt at 
opretholde niveauet af FRT i det samlede elsystem. Tærskelværdien på 125 kW 
findes proportional og ikke-diskriminerende, og i øvrigt at opfylde betingelserne i 
RfG artikel 7, stk. 3. Den fastsatte værdi på 125 kW ligger inden for grænsen for 
tærskelværdien fastsat i tabel 1 i medfør af RfG artikel 5, stk. 3. Energinet 
vurderes at have koordineret fastsættelsen af tærskelværdien med tilstødende 
TSO’er. 

 

160. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den angivne signalliste i medfør af RfG 
artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii, skal være sammenfaldende med krav til realtid- og 
periodisk informationsudveksling der angives i medfør af SOGL artikel 40-53. 
 
161. Forsyningstilsynet godkender herefter den af Energinet fastsatte tærskelværdi 
for B-anlæg på 125 kW. 
 

Tærskelværdi for C-anlæg 

162. Med det fremsatte forslag er fastsat en tærskelværdi på 3 MW for C-anlæg. 

 

163. Forslaget hæver grænsen for C-anlæg fra de nugældende 1,5 MW til 3 MW.  

 

164. Ved fastsættelsen af tærskelværdien har Energinet særligt taget i betragtning, 
at anlægsegenskaberne for at udføre frekvensregulering, kan være udfordret ved 
høje andele af VE-produktion, hvor traditionel produktion er fortrængt af VE-
produktion og derfor ikke er til stede til at støtte systemsikkerheden i visse 
perioder. I disse tilfælde skal behovet for ekstra kapacitet vurderes, både i forhold 
til mængde og forventet størrelse af nye produktionsenheder.  
 
165. Opdelingen mellem type B og C er foreslået til 3 MW. Med en stor andel af 
VE-produktion er det væsentligt, at grænsen ikke sættes for højt, da der er behov 
for en væsentlig andel af anlæg, som kan bidrage med robusthed og 
systemstabiliserende egenskaber. Udvidelsen fra den nuværende nationale grænse 
på 1,5 MW er sket med udgangspunkt i, at den teknologiske udvikling har drevet 
minimumsstørrelsen på enkelttilsluttede C-anlæg op. Med denne ændring er 
netvirksomhedernes ønske om en forøgelse af grænsen delvist imødekommet. 
Derudover stemmer en tærskelværdi på 3 MW overens med udviklingen af 
vindgeneratorer. 
 
166. Forsyningstilsynet bemærker, at det i medfør af RfG præambel (nr.13) 
fremgår, at de krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type C, nøje bør 
omfatte afstemte, stabile og i høj grad kontrollerbare metoder til dynamisk respons 
i realtid med henblik på primære hjælpefunktioner, der sikrer 
forsyningssikkerheden. 
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167. De anlæg, der kategoriseres som type C-anlæg, skal således være i stand til 
dynamisk respons i realtid med henblik på primære hjælpefunktioner, der sikrer 
forsyningssikkerheden. 

 

168. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den af Energinet foretagne 
fremskrivning af den danske anlægsportefølje viser en tilvækst af elproducerende 
anlæg for type C-anlæg, og at hovedparten af type C-anlæg vil udgøres af 
vindgeneratorer. Efter det oplyste går udviklingen af vindgeneratorer i retning af 
større enheder. 

 

169. Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at Energinet med rimelighed 
har taget udgangspunkt i en udvikling med en stigning i antallet af elproducerende 
anlæg, og en stigning i størrelsen på enkeltenheder.  
 
170. Et C-anlæg skal være i stand til dynamisk respons i realtid. 
Forsyningstilsynet bemærker, at elproducerende anlæg kan være udfordret i denne 
henseende, særligt ved behov for opregulering. 

 

171. Det er derfor forsyningstilsynets opfattelse, at tærskelværdien ikke må 
fastsættes på en sådan måde, at anlægsporteføljen af C-anlæg kan få problemer 
med at imødekomme et sådant behov.  

 

172. Forsyningstilsynet bemærker i denne henseende, at tærskelværdien for C-
anlæg er foreslået hævet fra 1,5 MW til 3 MW. Herved falder flere anlæg end i 
dag uden for kategorien, og undgår dermed den dynamiske respons, der kræves af 
C-anlæg. 

 

173. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har begrundet tærskelværdien 
med, at grænsen ikke må sættes for højt, da der er behov for en væsentlig andel af 
anlæg, som kan bidrage med robusthed og systemstabiliserende egenskaber. 

 

174. Netvirksomhederne har oplyst, at disse ønsker en højere tærskelværdi for C-
anlæg.  

 

175. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet ved fastsættelsen af tærskelværdien 
har taget fornødent hensyn for den dynamisk respons, som type C-anlæg skal 
kunne levere. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet som 
systemansvarlig virksomhed besidder væsentlig kompetence og indsigt i det 
kollektive elnet, og at Energinet i deres begrundelse for fastsættelsen af 
tærskelværdien har adresseret det forhold, at frekvensregulering kan være 
udfordret ved høje andele af VE-produktion. 
 
176. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at DSO’erne med kompetence 
og indsigt i distributionsnettene, har ønsket en højere tærskelværdi.  

 

177. Forsyningstilsynet har lagt vægt på det oplyste, hvorefter størrelsen på 
enkeltenheder af vindgeneratorer går imod 3 MW. Forsyningstilsynet har 
endvidere lagt vægt på, at der ikke i de modtagne høringssvar, eller på anden 
måde, er fremkommet indsigelser der kan begrunde en tilsidesættelse af det af 
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Energinet udøvede skøn om, at forsyningssikkerheden er tilstrækkelig varetaget 
ved en tærskelværdi på 3 MW, uanset at tærskelværdien for C-anlæg hæves fra 1,5 
MW til 3 MW.  

 

178. Det er herefter forsyningstilsynets vurdering, at den fastsatte tærskelværdi er 
egnet til at sikre forsyningssikkerheden ved at inkludere anlæg, der i størrelse og 
egenskab besidder de fornødne frekvens og systemunderstøttende egenskaber. 

 

179. Tærskelværdien på 3 MW findes proportional og ikke-diskriminerende, og i 
øvrigt at opfylde betingelserne i RfG artikel 7, stk. 3. Den fastsatte værdi på 3 MW 
ligger inden for grænsen for tærskelværdien fastsat i tabel 1 i medfør af RfG 
artikel 5, stk. 3. 
 
180. Forsyningstilsynet godkender herefter den af Energinet fastsatte tærskelværdi 
for C-anlæg på 3 MW. 

 

Tærskelværdi for D-anlæg 

181. I det modtagne forslag til fastsættelse af tærskelværdier er tærskelværdien for 
D-anlæg angivet til 25 MW.  

 

182. Forsyningstilsynet bemærker, at den fastsatte værdi er i overensstemmelse 
med den nugældende tærskelværdi for D-anlæg.  

 

183. Af Energinets fremskrivning af anlægsporteføljen fremgår en stigning i 
antallet af D-anlæg. Denne stigning skyldes særligt det forventede antal af 
havvindmøller.  

 

184. Forsyningstilsynet har ikke ved høring over Energinets forslag til fastsættelse 
af tærskelværdier, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver 
Forsyningstilsynet grundlag for at foretage en anden fremskrivning af den danske 
anlægsportefølje. 
 
185. Energinet har ved fastsættelsen af tærskelværdierne lagt vægt på vejledning 
fra ENTSO-E om fastsættelse af tærskelværdier, 'Selecting national MW 
boundaries' af 16. november 2016, hvorefter ansættelsen af tærskelværdierne skal 
tage udgangspunkt i eksisterende krav fra tidligere nationale forskrifter, hvor disse 
krav har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer, under både normale 
omstændigheder og i nøddriftssituationer.  

 

186. Endvidere bør produktionsporteføljens karakteristika og udvikling tages i 
betragtning (herunder niveauet af vedvarende energi), samt ændringer i 
karakteristika og tætheden af forbrugs- og produktionsenheder. Endelig bør 
fastsættelsen af tærskelværdierne sikre, at der stilles de nødvendige krav for at 
garantere forsyningssikkerheden med hensyn til de specielle forhold, der eksisterer 
i hvert nationalt system (fx afhængighed af import fra udlandet). 

 

187. På baggrund af niveauet for forsyningssikkerhed i Danmark, er det 
Forsyningstilsynets vurdering, at den nugældende tærskelværdi på 25 MW har vist 
sin berettigelse gennem driftserfaringer. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der 
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ikke ved høring over Energinets forslag til fastsættelse af tærskelværdier, eller på 
anden måde, er modtaget materiale, der giver Forsyningstilsynet grundlag for at 
foretage en anden vurdering. 

 

188. Uanset at Forsyningstilsynet i overensstemmelse med det af Energinet 
anførte, vurderer at produktionsporteføljen i Danmark ændres fra større 
synkrongeneratoranlæg i retning mod mindre enheder i form af elproducerende 
anlæg, er der ikke herved grundlag for at antage en generel ændring af kapaciteten 
for de anlæg der i dag kategoriseres som D-anlæg. Det er derfor 
Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke er grundlag for en ændret tærskelværdi 
på baggrund af ændringer i karakteristika i anlægsporteføljen. 

 

189. Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at den fastsatte tærskelværdi på 
25 MW er egnet til at sikre forsyningssikkerheden i det danske elnet, herunder at 
antallet af enheder ved den af Energinet foretagne fremskrivning fortsat vil kunne 
opfylde dette formål. 

 

190. Den anmeldte tærskelværdi ligger inden for grænsen for tærskelværdien 
fastsat i tabel 1 i medfør af RfG artikel 5, stk. 3. Forsyningstilsynet vurderer, at 
den anmeldte tærskelværdi er proportional, ikke-diskriminerende og i øvrig 
opfylder betingelserne i RfG artikel 7, stk. 3. 

 

191. Forsyningstilsynet godkender tærskelværdien på 25 MW for D-anlæg. 
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OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE 

192. Energinet skal herefter offentliggøre det godkendte forslag på internettet, jf. 
RfG art. 7, stk. 1. 

193. FSTS offentliggør denne afgørelse på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til Elforsyningslovens8 § 89, påklages til Energiklagenævnet: 

 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

modtagelsen af dette brev. Klagen sendes til: 

 

Nævnenes Hus 

Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg   

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget rettidigt. 

Læs mere på nævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen ”Klagebehandling”. 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der 

bl.a. indeholder bestemmelser om: 

- Hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

- Nævnets sammensætning 

- Formandens opgaver 

- Indgivelse af klage 

- Gebyr 

- Oplysninger, der indgår i sagen 

- afgørelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@forsyningstilsynet.dk 
 

                                                        
8 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018 med senere ændringer 


