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INDLEDNING 

1. Energinet anmeldte til godkendelse, den 17. maj 2018, generelle tekniske krav til 

tilslutning af produktionsanlæg i medfør af forordningen (EU) 2016/631 Requirements 

for Generators (RfG) artikel 13-28, samt anmeldte forslag til fastsættelse af tærskel-

værdier for typeinddeling af produktionsanlæg, i medført af RfG artikel 5, stk. 3. 

2. Forsyningstilsynet har den 24. september 2018 godkendt Energinets anmeldte vær-

dier for typeinddeling af produktionsanlæg. Typeinddelingen af produktionsanlæg sker 

i typerne A, B, C og D. Type A er klassificeringen for de mindste produktionsanlæg, og 

type D de største. Inddelingen sker på baggrund af et produktionsanlægs nominelle 

output af aktiv effekt. Dog vil anlæg tilsluttet ved 110 kV eller mere altid skulle opfattes 

som et type D-anlæg i medfør af RfG artikel 5, stk. 2 litra d. 

3. Ved afgørelse af 24. september 2018 godkendte Forsyningstilsynet, at type A anlæg 

er anlæg med et maksimalt output af aktiv effekt på mellem 0,8 kW og 125 kW. Type 

B-anlæg er anlæg fra og med 125 kW op til 3 MW. Type C-anlæg er anlæg med et 

nominelt output på mellem 3 MW til og med 25 MW. Alle anlæg større end 25 MW 

kategoriseres som type D-anlæg. 

4. Nærværende afgørelse vedrører herefter godkendelsen af de gennerelle krav der er 

omfattet af RfG artikel 13-28. 

5. Fremtidens produktionsanlæg skal kunne indgå i et elsystem overvejende baseret 

på vedvarende energi, hvor antallet af systembærende enheder vil være varierende og 

begrænset. Det betyder blandt andet, at der er fornyet fokus på, at produktionsanlæg 

skal udvise ”robusthed” over for driftsforstyrrelser og besidde egenskaber til regulering 

og stabilisering af det kollektive elsystemet uanset teknologi, nettilslutningspunkt og 

spændingsniveau. 

6. Af hensyn til forsyningssikkerheden skal et produktionsanlæg udvise robusthed 

overfor driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettilsluttet og produktionen 

kan opretholdes i størst muligt omfang efter driftsforstyrrelsens bortkobling. Sådanne 

driftsforstyrrelser kommer typisk til udtryk som kortslutninger, og kaldes generelt fejl. 

Forordningen stiller en række krav til hvordan produktionsanlæg skal håndtere disse 

fejl. De specificerede Fault Ride Through (FRT) krav skal afspejle elsystemets karakte-

ristika, herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsfor-

styrrelser og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må 

ikke medføre udfald af større mængder produktion grundet den sysstemmæssige kon-
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sekvens forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes 

i store dele af elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde 

produktion.  

7. Forordningen stiller også en række krav, der skal sikre frekvensstabilitet på nettet. 

Dette er vigtigt, da frekvensen er et mål for hvorvidt der er balance mellem forbrug og 

produktion på nettet. Da produceret elektricitet skal forbruges på stort set samme tid 

som det genereres, er denne balance meget vigtig, da der ellers vil mangle effekt, eller 

være et overskud. Mangel på effekt vil kunne medføre blackout, hvorimod for meget 

effekt vil kunne ødelægge udstyret på nettet. Disse krav er primært henvendt til anlæg 

af type C og D. 

8. Endelig stiller forordningen krav til spændingsstabilitet. Disse krav er primært hen-

vendt til anlæg af type D, hvilket også er de største produktionsanlæg på nettet. Disse 

produktionsanlæg er enten større end 25 MW, eller tilsluttet et spændingsniveau på 

110 kV eller højere. Disse anlæg har historisk primært været centrale synkrongenera-

torer, der i kraft af deres størrelse og mekaniske inerti, har været toneangivende for 

spændingen og spændingsstabiliteten på nettet. Imidlertid bliver der tilsluttet flere og 

flere asynkrone anlæg på transmissionsnettet (>110 kV), og disse leverer ikke den 

samme mekaniske inerti. Derfor er det vigtigt, at der bliver stillet krav til spændingssta-

bilitet, da denne tidligere var sikret af den mekaniske inerti. 

9. Derudover tjener forordningen det formål, at harmonisere det europæiske elnet, 

således at reglerne er mere ensrettede end hidtil, hvilket vil gøre det lettere for produ-

center af produktionsanlæg at lave produkter målrettet hele Europa, uden de store 

modifikationer. 

10. Energinet har ved anmeldelsen af 17. maj 2018 angivet de tekniske vilkår og ind-

stillinger der ønskes at skulle gælde for tilslutning af produktionsanlæg til elnettet.  

11. Anmeldelsen indeholder overordnet forhold vedrørende op- og nedregulering af 

aktiv effekt, krav om fortsat tilslutning ved ændring i frekvens og spænding, samt leve-

ring af reaktiv effekt som systemunderstøttende egenskab. Anmeldelsen indeholder r 

endvidere forhold om sikkerhedsindstillinger, detektering af område-ø-drift, særlige 

krav om blok-ø-drift og black-start egenskaber, samt krav om realtidssignaludveksling 

og levering af simuleringsmodeller. 

12. Energinet har foretaget revidering af den anmeldte signalliste i medfør af artikel 14, 

stk. 5, litra d, nr. ii, blandt andet på baggrund af de høringssvar som Forsyningstilsynet 

har modtaget i forbindelse med offentlig høring. En ny signalliste er fremsendt til For-

syningstilsynet den 5. oktober 2018.  

 

13. Energinet har endvidere revideret deres anmeldte krav vedrørende krav til fejlskri-

vere og simuleringsmodel i medfør af artikel 15, stk. 6 litra b, nr. ii og artikel 15, stk. 6, 

litra c, efter korrespondance med Forsyningstilsynet og Dansk Energi. 

14. Efter spørgsmål fra Forsyningstilsynet vedrørende sammenhængen mellem de 

anmeldte krav i medfør af artikel 18, stk. 2, litra b, nr. iv og artikel 21, stk. 3, litra c, nr. 

iv, har Energinet fjernet det anmeldte krav i medfør af artikel 18, stk. 2, litra b, nr. iv. 
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15. Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar vedrørende registrering af ha-

stighedsafvigelser i medfør af artikel 15, stk. 6, litra b, nr. ii. På baggrund af hørings-

svaret her Energinet revideret kravet om registrering af hastighedsafvigelser, således 

at kravet kun skal gælder for synkrongeneratorer. 

16. Tilsynet bemærker, at de anmeldte forhold hidtil har været reguleret i de tekniske 

forskrifter, der udarbejdes og offentliggøres af Energinet.  

17. Forordningen RfG gælder kun for nye anlæg, og dette medfører, at de anmeldte 

krav kun træder i stedet for de nugældende tekniske forskrifter for så vidt angår nye 

anlæg. Nye anlæg er defineret i RfG artikel 4. 

18. Endvidere dækker RfG ikke ethvert teknisk krav der i dag er stillet for tilslutning af 

produktionsanlæg til det kollektive elnet. En række forhold er derfor fortsat omfattet af 

de nugældende tekniske forskrifter. Dette gør sig gældende for både nye og eksiste-

rende anlæg. 

19. Forsyningstilsynet har i perioden fra den 31. maj 2018 til den 27. juni 2018. foreta-

get høring over Energinets anmeldelse vedrørende gennerelle krav i medfør af RfG 

artikel 13-28. Der er modtaget høringssvar fra EC Powers, HOFOR, Siemens, Pon 

Powers, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, Vattenfall, Dansk Energi, Ørsted 

og GE Power. 

20. Forsyningstilsynet har udarbejdet nedenstående Udkast til afgørelse, som 

herved sendes i offentlig høring på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

21. Bemærkninger bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk – med CC til 

ralb@forsyningstilsynet.dk og thwi@forsyningstilsynet.dk – senest 13. novem-

ber 2018. 

UDKAST TIL AFGØRELSE 

22. Forsyningstilsynet agter at godkende de af Energinet anmeldte krav vedrørende 

generelle krav for tilslutning af produktionsanlæg. 

23. For så vidt angår signallisten for realtids-signaludveksling, anmeldt i medfør af 

artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i og ii, er godkendelsen betinget af, at de krav, der er angi-

vet til periodisk og realtidssignaludveksling, skal være sammenfaldende med de krav til 

realtid- og periodisk signaludveksling der angives i medfør af forordning 2017/1485 

(SOGL) artikel 40-53. 

24. For så vidt angår godkendelsen af krav til simuleringsmodeller i medfør af artikel 

15, stk. 6, litra c, nr. i, er godkendelsen betinget af, at Energinet sikrer, at tabel 2 i af-

snit 3.2.2.1.1, kan læses uafhængig af standarden IEC 61400-27-2, samt at det præ-

cisres, at en henvisning til IEC 61400-27-2 er til reference, og ikke udtryk for hjemlen til 

det enkelte krav. 

25. Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar vedrørende artikel 15, stk. 6, 

litra e, og har ikke modtaget Energinets stillingtagen hertil. Forsyningstilsynet 

har derfor ikke truffet afgørelse vedrørende den af Energinet anmeldte værdi i 

medfør af artikel 15, stk. 6, litra e. 
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26. Vedrørende artikel 16, stk. 3, litra a, er Forsyningstilsynet i korrespondance 

med Energinet, og har udbedt en sig en nærmere begrundelse for det anmeldte 

krav. På denne baggrund har Forsyningstilsynet ikke truffet afgørelse vedrøren-

de den af Energinet anmeldte værdi i medfør af artikel 16, stk. 3, litra a. 

SAGSFREMSTILLING 

27. Nærværende sag vedrører Energinets anmeldelse af nationale gennemførelses-

foranstaltninger (generelle tekniske krav) i medfør af Kommissionens forordning (EU) 

2016/631 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg 

(RfG). 

28. Forsyningstilsynet modtog den 17. maj 2018 Energinets anmeldelse vedrørende 

nationale gennemførelsesforanstaltninger i medfør af forordningen RfG. 

29. Forordningen RfG fastsætter krav for nye elproduktionsanlæg, der ønskes tilsluttet 

elforsyningsnettet på såvel transmissionsniveau som distributionsniveau. Forordningen 

indeholder såvel udtømmende- som ikke udtømmende krav. 

30. Det tilkommer Energinet i sin egenskab af transmissionssystemoperatør (TSO) og 

de enkelte distributionsoperatører (DSO) at fastsætte værdier for de ikke-udtømmende 

krav. En række krav skal fastsættes i samarbejde mellem TSO og DSO og eventuelt 

anlægsejer. 

31. I medfør af RfG artikel 7, stk. 4 skal den relevante TSO eller systemoperatør frem-

sende et forslag om de generelle krav eller de metoder, de anvender til at beregne 

eller fastsætte disse krav, til godkendelse hos den kompetente myndighed senest to år 

efter denne forordnings ikrafttræden. Forsyningstilsynet er som regulerende myndig-

hed den rette kompetente myndighed, til at træffe afgørelse vedrørende det af Energi-

nets anmeldte forslag, herunder det anmeldte forslag til grænseværdier for typeindde-

ling. 

32. Såvel udtømmende som ikke-udtømmende krav i medfør af forordningen RfG skal 

anmeldes til godkendelse hos Forsyningstilsynet. 

33. Kravene i forordningen finder som udgangspunkt anvendelse tre år efter forordnin-

gens offentliggørelse, jf. RfG artikel 72. Forordningen er offentliggjort den 27. april 

2016. 

 

34. I medfør af RfG artikel 7, stk. 1, skal den relevante systemoperatør anmelde gen-

nerelle krav til godkendelse hos den relevante regulerende myndighed. Forsyningstil-

synet er som regulerende myndighed den rette kompetente myndighed til at træffe 

afgørelse vedrørende det af Energinet anmeldte forslag. 

35. Anmeldelsen af de generelle krav skal ske senest 2 år efter ikrafttræden af forord-

ningen RfG, jf. artikel 7, stk. 4. Anmeldelsen skal ske senest den 17. maj 2018. 

36. I medfør af RfG artikel 7, stk. 6, skal Forsyningstilsynet træffe afgørelse vedrøren-

de de generelle krav for tilslutning af nye produktionsanlæg, inden for 6 måneder efter 

modtagelsen af anmeldelsen. 
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37. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at Energinet og netselskaberne 

har koordineret de angivne værdier for artiklerne: 

• 13, stk. 1, litra b 

• 13, stk. 2 

• 13, stk. 7, litra b 

• 14, stk. 5, litra d, nr. ii 

• 15, stk. 2, litra c, nr. iii 

• 15, stk. 2, litra g, nr. i 

• 15, stk. 3 

• 15, stk. 5, litra a, nr. iii 

• 15, stk. 5, litra b, nr. i 

• 15, stk. 5, litra b, nr. iii 

• 15, stk. 5, litra c, nr. i 

• 15, stk. 5, litra c, nr. iii 

• 15, stk. 6, litra a 

• 15, stk. 6, litra b, nr. ii 

• 15, stk. 6, litra b, nr. iii 

• 15, stk. 6, litra b, nr. iv. 

• 15, stk. 6, litra c, nr. iii 

• 15, stk. 6, litra e 

• 16, stk. 2, litra b 

• 16, stk. 2, litra c 

• 18, stk. 2, litra b, nr. i 

• 19, stk. 2, litra a 

• 20, stk. 2, litra b 

• 20, stk. 2, litra b, nr. ii 

• 20, stk. 2, litr a c 

• 21, stk. 3, litra b, nr. i 

• 21, stk. 3, litra b, nr. ii 

• 21, stk. 3, litra c, nr. i 

• 21, stk. 3, litra c, nr. ii 

• 21, stk. 3, litra d, nr. vii  

 

38. Energinet har som led i anmeldelsen af de generelle krav i medfør af RfG, udar-

bejdet en fremskrivning af den danske anlægsportefølje frem mod år 2040. Fremskriv-

ningen er illustreret således: 
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39. Som det fremgår nedenfor af afsnittet ”Høring” har Forsyningstilsynet foretaget 

offentlig høring af de anmeldte krav. Til sagens yderligere oplysning har Forsyningstil-

synet forelagt Energinet de af tilsynet modtagne høringssvar. Energinet har den 3. 

september 2018 og den 13. september 2018 afgiver svar til Forsyningstilsynet. 

40. De af Energinet afgivne svar fremgår som bilag til afgørelsen. 

41. Forsyningstilsynet har til sagens yderligere oplysning endvidere rettet henvendelse 

til Energinet ved følgende datoer: 

• 6. august vedrørende FRT-egenskaber for termiske anlæg under 200 kW 

• 10. august 2018 vedrørende spørgsmål til de enkelte anmeldte værdier og be-

grundelser 

• 17. august 2018 

• 19. august 2018 vedrørende adgang til kortslutningskataloget 

• 24. august 2018 vedrørende oversigt over koordinering med Dansk Energi 

• 28. august 2018 vedrørende spørgsmål til artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i. 
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• 8. september 2018 vedrørende ændringer af grænser for fejlskrivning og simule-

ring 

• 10. september 2018 vedrørende uddybning af krav til FRT-egenskaber 

• 17. september 2018 vedrørende yderligere spørgsmål til artikel 15(6)(e) og artikel 

19(2)(a). 

• 18. september 2018 vedrørende ændringer af grænser for fejlskrivning og simule-

ring. 

• 5. oktober 2018 vedrørende anmeldelse af revideret signalliste i medfør af artikel 

14, stk. 5, litra d, nr. i og ii. 

• 5. oktober 2018 vedrørende revidering af grænseværdi for krav om fejlskrivere og 

aflevering af simuleringsmodeller. 

• 8. oktober 2018 vedrørende præcisering af revideret signalliste. 

• 17. oktober 2018 vedrørende anlæg omfattet af fejlskriver og simuleringskrav. 

• 22. oktober 2018 vedrørende registrering af hastighedsafvigelser på vindmøller. 

 

42. Energinet har på baggrund af korrespondance den 26. oktober 2018 med Forsy-

ningstilsynet revideret og fjernet det anmeldte krav i medfør af artikel 18, stk. 2, litra b, 

nr. iv, vedrørende tidsangivelsen for ændring af setpunkt for reaktiv effekt. Korrespon-

dancen fremgår som bilag til afgørelsen. 

INDHOLD AF ANMELDELSE 

 

43. Indledningsvis bemærker Forsyningstilsynet, at tilsynet i medfør af RfG artikel 7, 

stk. 1 skal godkende generelle krav.  

44. Forsyningstilsynet har i den modtagne anmeldelse fra Energinet identificeret en 

række værdier angivet i forbindelse med artikler, der efter tilsynets vurdering ikke er 

udtryk for generelle krav. Disse værdier er derfor ikke underlagt kravet om tilsynets 

godkendelse. 

45. Tilsynet har identificeret følgende artikler, som efter tilsynets vurdering ikke udgør 

et generelt krav:  

• 13.1.a.ii: ” kan den relevante systemoperatør, hvis det kræves for at sikre eller 

genoprette systemsikkerheden, i samarbejde med den relevante TSO og anlægs-

ejeren aftale.” 

 

• 13.2.b: ” over en frekvenstærskel som fastsat af den relevante TSO, hvis det i 

samarbejde med anlægsejerne kan godtgøres over for den relevante regulerende 

myndighed.” 

 

• 14.5.a.i: ” koordineres og aftales mellem den relevante TSO, den relevante sy-

stemoperatør og anlægsejeren.” 

 

• 14.5.b.i: ” skal koordineres og aftales mellem den relevante systemoperatør og 

anlægsejeren. ” 

 

• 15.5.b.iii: ” aftales mellem anlægsejeren og den relevante systemoperatør i sam-

arbejde med den relevante TSO. ” 
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• 15.6.a: ” Anlægsejeren og den relevante systemoperatør i samarbejde med den 

relevante TSO aftaler kriterierne. ” 

 

• 15.6.b.ii: ” aftales mellem anlægsejeren og den relevante systemoperatør i sam-

arbejde med den relevante TSO. ” 

 

• 15.6.b.iv: ” aftales mellem anlægsejeren, den relevante systemoperatør og den 

relevante TSO.” 

 

• 15.6.d: ” skal den relevante systemoperatør eller den relevante TSO og anlægs-

ejeren undersøge dette og blive enige om en passende løsning.” 

 

• 16.2.b: ” kan aftales mellem den relevante systemoperatør og anlægsejeren i 

samarbejde med den relevante TSO.” 

 

• 16.2.c: ” aftales mellem den relevante systemoperatør og anlægsejeren.” 

 

• 19.2.a: ” aftales mellem anlægsejeren og den relevante systemoperatør i samar-

bejde med den relevante TSO.” 

 

• 19.3: ” Den relevante TSO og anlægsejeren indgår en aftale om.” 

 

• 21.3.d.vii: ” fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med den rele-

vante TSO og anlægsejeren.” 

 

46. Det anmeldte forslag vedrører angivelsen af tekniske krav og egenskaber, som nye 

produktionsanlæg skal kunne overholde, ved tilslutning til det kollektive elnet. 

47. Anmeldelsen indeholder 5 bilag, følgebrev samt kommentarer og overvejelser til 

forslagene i bilagene. 

48. Artikel 13 vedrører generelle krav til produktionsanlæg af type A, for frekvensstabi-

litet, herunder tilladte frekvensperioder, frekvensrespons for aktiv effekt for produkti-

onsanlæg i LFSM-O-tilstand og maksimal tilladt effektreduktion ved faldende frekvens. 

49. Artikel 13, stk. 1, litra a, nr. i vedrører det frekvensinterval, hvor et produktionsan-

læg skal kunne forblive tilkoblet nettet og opretholde driften. 

 

50. Energinet har for synkronområderne Norden og Kontinentaleuropa fastsat følgende 

værdier: 

DK1: 

47,5 – 48,5 Hz: 30 min. 

48,5 – 49,0 Hz: 30 min. 

 

DK2: 
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48,5 – 49,0 Hz: 30 min. 

51. Energinet har valgt det mindst restriktive krav inden for forordningens muligheder.  

Energinet har anført, at minimumskravet gælder for Europa generelt, og det forventes 

ikke, at der vil være udfordringer med at opfylde kravet i forbindelse med tilslutning af 

nye anlæg. 

52. For anlæg med en kapacitet på 125 kW eller mere gælder i dag, at solcelleanlæg 

skal kunne levere normal produktion i frekvensområdet 47,00 – 52,00 Hz. For vind-

kraftanlæg (PPM) gælder i dag krav om normal produktion i intervallet 49,50 – 50,20 

Hz. Over dette interval gælder intet krav om produktion. I intervallet fra 49,50 – 47,00 

Hz skal normal produktion opretholdes hvis muligt. 

53. Termiske anlæg skal i dag kunne levere normal produktion i intervallet 49,00 - 

51,00 Hz uden tidsbegrænsning. I intervallet 51,00 - 51,50 Hz skal normal produktion 

kunne opretholdes i 30 minutter. Tilsvarende skal normal produktion kunne oprethol-

des i 30 minutter i intervallet 51,50 – 52,00 Hz. I intervallet 49,00 – 47,50 Hz tillades 

reduktion af produktionen, men anlægget skal fortsat kunne producere i minimum 30 

minutter. I intervallet 47,50 – 47,00 Hz er der intet krav om produktion i minimum 10 

sekunder.  

 

54. Artikel 13, stk. 1, litra b vedrører et produktionsanlægs evne til at forblive tilkoblet 

nettet og opretholde driften ved fluktuerende frekvensændringer (Rate of Change of 

Frequency - ROCOF), samt at den relevante systemoperatør i koordination med den 

relevante TSO fassætter frekvensændringshastigheden der udløser detektering af 

område-ø-drift (loss of mains- LOM).  

55.  Energinet har angivet ROCOF-værdien til +/- 2 Hz/s. 

56.  Det fastsatte krav har Energinet baseret på en rapport udgivet af den ENTSO-E-

analyse, SPD. Rapportens resultater har givet Energinet anledning til, at den nuvæ-

rende ROCOF-værdi på +/- 2,5 Hz/s er blevet reduceret til +/- 2 Hz/s. Derudover, sup-

pleres det tekniske krav med en national fastsættelse af målekrav og beregningsprin-

cipper, der er behandlet i Energinets egen RfG arbejdsgruppe.  

57.  Energinet har angivet følgende værdier vedrørende LOM-detektering: 

BOKS 1 | RATE OF CHANGE OF FREQUENCY (ROCOF) 

ROCOF er betegnelsen for frekvensændringen som funktion af tiden. 

ROCOF er relevant når ubalance i elsystemet efter afkobling af store ge-

neratorer, når større ROCOF-værdier kan blive observeret grundet for lav 

systeminerti. 
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LOM detektering: 

SPGM/PPM/Type A, B, C og D 

Der anvendes ROCOF i DN, middelværdi/maling beregnes som beskrevet i forbindelse 

med ROCOF robusthed 

ROCOF – Udkobling overfrekvens: hvor beregnet ROCOF vardi er > +2,5 Hz/s i mere 

end i 80 ms 

ROCOF – Udkobling underfrekvens: hvor beregnet ROCOF vardi er > -2,5 Hz/s i mere 

end i 80 ms 

Underspændingstrin 2 kan anvendes for A anlæg som alternativ til ROCOF. Under-

spænding (trin 2): Uc < 0,8 pu i 200ms 

58. Artikel 13, stk. 2, litra a og b vedrører frekvensrespons ved overfrekvens (LFSM-

O). Et anlæg skal enten kunne aktivere frekvensrespons ved at følge en bestemt gra-

dient, eller kunne foretage automatisk udkobling og genindkobling ved tilfældige fre-

kvenser, som fastsat af TSO’en. 

59. Energinet har valgt, at anlæg ved overfrekvens skal kunne nedregulere den aktive 

effekt i medfør af artikel 13, stk. 2, litra a. Energinet har herved fravalgt at benytte arti-

kel 13, stk. 2, litra b. 

60. Valget skal sikre, at der sker en ensartet respons fra anlæggene, som er placeret i 

samme synkronområde. Energinet forventer, at nye anlæg vil kunne overholde kravet 

om frekvensrespons ved overfrekvens, da kravet er det samme på tværs af Europa, og 

derfor må forventes at blive standard for ny-producerede enheder.  

61. Artikel 13, stk. 2, litra c vedrører fastsættelse af frekvenstærsklen for påbegyn-

delse af frekvensrespons ved overfrekvens. 

 

62. Energinet har for synkronområderne Norden (DK2) og Centraleuropa (DK1) angi-

vet følgende frekvensresponsværdier: 

 

BOKS 2 | LOSS OF MAINS (LOM) 

LOM er en betegnelse på den automatiske sensor proces inte-

greret ind i en generators beskyttelses- og kontroludstyr, der har 

evnen til at opdage en forandring, eller tap i elsystemets energi-

forsyning, som generatoren er tilsluttet. 
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DK1: 50,2 Hz 

DK2: 50,5 Hz 

63. Energinet har som begrundelse for de valgte værdier anført, at der for det central-

europæiske område er valgt 50,2 Hz, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på grund 

af de mange tilsluttede enheder, og et lavt niveau kan vælges uden at man vil ende i 

tvunget frekvensregulering for ofte.  

64. Modsat er der for Norden valgt 50,5 Hz for, at den automatiske regulering begræn-

ses.  

65. Det forventes, at nye anlæg nemt vil kunne overholde kravet om frekvensrespons 

ved overfrekvens, da kravet er ens på tværs af synkronområderne, og derfor må for-

ventes at blive standard for ny-producerede enheder. Forskellen i basisindstillinger 

mellem de 2 synkronområder forventes ikke at udgøre en udfordring, da basisfunktio-

naliteten er ens. Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter vi har i dag. 

66. Artikel 13, stk. 2 litra d vedrører fastsættelsen af en gradient for regulering af 

aktiv effekt ved frekvensrespons for overfrekvens. 

67. Energinet har for synkronområderne Norden og Kontinentaleuropa angivet følgen-

de værdier for statikindstilling ved frekvensrespons: 

CE: 

SPG: 5 % 

PPM: 5 % 

N: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 

68. I de nugældende tekniske forskrifter for termiske anlæg er fastsat en statik på 6 %, 

for PPM og solcelleanlæg er fastsat en statik på 4 %, og generelt for anlæg til og med 

11 kW er fastsat en statik på 4 %.  

69. Artikel 13, stk. 2 litra f, nr. (i) og nr. (ii) vedrører, at den relevante TSO kan kræ-

ve, at produktionsanlægget, når det rammer den nedre grænse for regulering af aktiv 

effekt som følge af frekvensrespons, enten skal kunne fortsætte driften på dette niveau 

(i), eller yderligere reducere den aktive effekt (ii). 

70. Energinet har angivet, at når et produktionsanlæg, som funktion af stigende fre-

kvens, når sin nedre grænse for regulering, skal anlægget fortsætte driften på dette 

niveau. 

71. Energinet har som begrundelse anført, at den fortsatte drift er mere fordelagtigt for 

det kollektive elsystem, i en stabiliserings- og efterfølgende restaureringssituation, end 

alternativet – at yderligere nedregulere aktiv effekt, dvs. frakoble produktionsanlægget. 
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Stop af nedregulering ved produktionsanlæggets minimumsniveau er nyt men ikke 

teknisk kompliceret og derfor ikke en udfordring. 

72. I de nugældende tekniske forskrifter er der for anlæg til og med 11 kW krav om 

nedregulering til 0 Watt ved en frekvens på 52 Hz. For øvrige anlæg er der i dag krav 

om, at anlægget nedregulerer til minimumsniveauet for aktiv effekt, ved en frekvens på 

52 Hz. 

73. Artikel 13, stk. 4 vedrører, at den relevante TSO for sit eget systemområde, fast-

sætter den tilladte reduktion i den aktive effekt ved faldende frekvens i forhold til mak-

simaleffekten. 

74. Energinet har angivet en tilladt reduktion af aktiv effekt på 6 % af den nominelle 

effekt pr. Hz, startende ved 49,00 Hz. Energinet forventer ikke, at produktionsanlæg vil 

opleve udfordringer i forbindelse med efterlevelse af kravet. 

 

75. Artikel 13, stk. 5, litra a vedrører angivelsen af de gældende omgivende betingel-

ser ved tilladt reduktion af aktiv effekt som følge af faldende frekvens. 

76. Artikel 13, stk. 7, litra a vedrører betingelserne for automatisk tilkobling til nettet. 

Den relevante TSO skal fastsætte frekvensintervaller, inden for hvilke automatisk til-

kobling er tilladt, og en tilhørende tidsforsinkelse. 

77. Energinet har angivet følgende værdier for tilladt automatisk indkobling: 

Dk1:  

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 – 50,5 Hz  

78. Automatisk indkobling af et anlæg må tidligst finde sted tre minutter efter, at spæn-

dingen er inden for den normale driftsspænding og frekvensen er inden for de specifi-

cerede områder. 

79. Normale driftsforhold er i dag fastsat som normal driftsspænding Uc ±10 %1 og for 

PPM er frekvensområdet 49,50 til 50,20 Hz. For solcelleanlæg er frekvensområdet 

47,00 Hz – 52,00 Hz, mens det for termiske anlæg er fastsat til 49,00 – 51,00 Hz.   

80. De af Energinet angivne værdier medfører således, at normalområdet for drifts-

spænding fastholdes, mens frekvensområdet for genindkobling ensrettes for alle typer 

anlæg i et synkronområde, samt ændre frekvensintervallet til 47,5 – 50,2 Hz hhv, 50,5 

Hz.  

81. Kravet om, at genindkobling tidligst må finde sted efter 3 minutter i de angivne 

intervaller for spænding og frekvens, er en videreførelse af det nugældende krav. 

 

1
 For anlæg tilsluttet på 400 kV, er normal driftsspænding angivet i intervaller Uc + 5 % og Uc – 10 %.  
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82. Artikel 13, stk. 7, litra b vedrører betingelserne for automatisk tilkobling til nettet. 

Den relevante TSO skal fastsætte den maksimalt tilladte stigningsgrad for produktio-

nen af aktiv effekt. 

83. Energinet har angivet den maksimale stigningsgradient for aktiv effekt ved indkob-

ling til 20 % af anlægges nominelle effekt pr. minut. Værdien er angivet efter aftale 

med Dansk Energi, og er en afvejning mellem de ubalancer i elsystemet en hhv. stor 

og lille gradient vil kunne medføre, samt ønsket om at have et funktionelt krav. 

84. I dag er tilladt en stigningsgradient med 100 % /Pn/min. 

85. Artikel 14, stk. 3, litra a, nr. i + ii + iii vedrører krav til produktionsanlæggets tole-

rance over for spændingsfejl (FRT). I den sammenhæng skal hver TSO fastlægge en 

spænding-tid-profil, for fejlsituationer ved tilslutningspunktet. Spænding-tid-profilen skal 

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. 

 

86. Energinet har fastsat følgende værdier for FRT-egenskaber for henholdsvis syn-

krongeneratoranlæg og PPM. 

TABEL 1 

DK1/DK2 PPM Artikel 14 (3)(i) 

Spænding (p.u.) Tid [sekunder] 

Uret: 0,15 tclear 0,25 

Uclear 0,15 trec1 0,25 

Urec1 0,15 trec2 0,25 

BOKS 3 | 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. 
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Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

DK1/DK2 Sykrongenerator (SPGM) 

Artikel 14 (3)(i) 

Spænding (p.u.) Tid [sekunder] 

Uret: 0,3 tclear 0,25 

Uclear 0,7 trec1 0,25 

Urec1 0,7 trec2 0,70 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

87. Sondringen mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæggenes 

teknologi og kritikalitet er årsagen til de graduerede fault-ride-through egenskaber for 

de enkelte typer af produktionsanlæg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 

88. I de nugældende tekniske forskrifter er der krav om, at et vindkraftanlæg i nettil-

slutningspunktet skal være designet til at kunne tolerere et spændingsdyk uden udkob-

ling ned til 20 % af spændingen i nettilslutningspunktet over en periode på minimum 

0,5 s. 

89. Et solcelleanlæg skal være designet til at kunne tolerere et spændingsdyk uden 

udkobling ned til 10 % af spændingen i nettilslutningspunktet over en periode på mini-

mum 250 ms. 

90. Synkrone 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. Anlæg i kategorien D-anlæg skal kunne tolerere 

en spændingsdyk til 0 % af den nominelle spænding i tilslutningspunktet i 150 ms.  

 

91. Artikel 14, stk. 3, litra a, nr. iv vedrører, at hver TSO skal fastsætte start- og slut-

konditionerne for tolerancen over for spændingsfejl og gøre dem offentligt tilgængelige, 

herunder 1) beregningen af minimumseffekten for kortslutning ved tilslutningspunktet 

før fejlen, 2) produktionsanlæggets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslut-

ningspunktet og spændingen ved tilslutningspunktet før fejlen og 3) beregningen af 

minimumseffekten for kortslutning ved tilslutningspunktet efter fejlen. 

92. Energinet udarbejder et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang om året, hvor udvik-

lingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal og 

minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet beregnes. 

Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. 
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93. Produktionsanlæggets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslutningspunktet 

før fejlen er angivet således, at A og B-anlæg skal kunne levere aktiv effekt (op til den 

nominelle effekt), mens der ikke er krav om levering af reaktiv effekt.  

94. Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 oplyst, at kortslutningskataloget og 

dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumen-

ter. 

95. Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver 

offentlig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvire-

res ved henvendelse. 

96. Artikel 14, stk. 3, litra b vedrører angivelsen af FRT-egenskaber for produktions-

anlæg, ved asymmetriske spændingsfejl.  

97. Energinet har angivet de samme krav til FRT-egenskaber ved asymmetriske fejl, 

som ved symmetriske fejl. Energinet har ikke tidligere specificeret specifik anlægsre-

spons i forbindelse med asymmetrisk fejl. 

98. Artikel 14, stk. 4, litra a vedrører adgangen til genindkobling ved en tilfældig af-

kobling forårsaget af en netforstyrrelse. 

99. Energinet har angivet følgende frekvensintervaller for tilladt genindkobling: 

Dk1: 

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

100. Endvidere er angivet følgende tillægsbetingelser, når elnettet er normal spæn-

dingssat: 

1 Genindkobling efter 3 min. 

2 Gradient: 20 % Pn/min. 

3 Kobling med eget udstyr et tilladt så længe nettet er spændingssat. 

4 Kobling med andres udstyr er efter aftale med anlægsejer 

101. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at konditioner for 

genindkobling af et produktionsanlæg i forbindelse med utilsigtet udkobling defineres 

som de eksakt samme konditioner som anvendes i forbindelse med automatisk syn-

kronisering. Kravet er gældende for type B, C og D anlæg. Frekvensbåndet er define-

ret ud fra normal-driftsområdet som desuden er markedsreguleret og hvor der udøves 

frekvensregulering. Det afgrænses af øvre og nedre knækfrekvens hvor de respektive 

frekvensrespons autonomt starter. 

102. Kravet om 3 minutters godkendt spænding og frekvens er det samme krav som 

anvendes i dag i de tekniske forskrifter. Synkroniseringen skal naturligvis foregå auto-

matisk. Kravet er kendt fra de nugældende tekniske forskrifter. 
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103. Artikel 14, stk. 5, litra a, nr. i omhandler systemværn, og gør sig kun gældende 

for type D-anlæg. Det er et standardkrav der anvendes enkelte steder i elsystemet i 

dag. Den relevante systemoperatør skal i samarbejde med anlægsejer oplyse, om der 

er krav til systemværn i forbindelse med fastlæggelse af POC. Kravet er endvidere 

kendt fra nuværende tekniske forskrifter. 

104. I henhold til Artikel 14, stk. 5, litra b, nr. i skal den relevante systemoperatør 

fastlægge de ordninger og indstillinger, der er nødvendige for at beskytte nettet, under 

hensyntagen til produktionsanlæggets karakteristika. De beskyttelsesmekanismer, der 

er nødvendige for produktionsanlægget og nettet, samt de indstillinger, der er relevan-

te for produktionsanlægget, skal koordineres og aftales mellem den relevante system-

operatør og anlægsejeren.  

 

105. Energinet har angivet, at der for transmissionstilsluttede anlæg skal benyttes: 

Linjebeskyttelse. 

Transformerbeskyttelse. 

Reaktorbeskyttelse. 

Hjælpekrafttransformer beskyttelse 

Samleskinnebeskyttelse. 

106. Endvidere er angivet, at anlægsejer sikrer anlægget mod skader fra fejl og hæn-

delser i nettet. Anlægget sikres mod interne kortslutninger og mod udkobling i ukritiske 

situationer. 

107. Alle relevante indstillinger specificeres med udgangspunkt i relevant net og an-

lægsanalyse, og indstillinger indføres i driftsaftalen. Endvidere skal anlægget sikres 

mod at påvirke det kollektive elforsyningssystem uønsket. 

108. Energinet har til de angivne indstillinger anført, at den beskrevne beskyttelse er 

Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og 

anlægsanalyse. Beskyttelsesmåderne sikrer både transmissionssystemet samt de i 

tilslutningspunktet relevante komponenter samt produktionsanlægget. Aktuelle indstil-

linger tager igen udgangspunkt i en specifik net og anlægsanalyse. Aktuelle driftsind-

stillinger anføres i tilslutningsaftalen. Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter i har i 

dag. 

109. Artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i + ii omhandler informationsudveksling i realtid eller 

periodisk, mellem produktionsanlæg, den relevante systemoperatør, eller den relevan-

te TSO. Den specifikke signalliste fremgår af Bilag 1.A. 

110. I medfør af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i, har Energinet anført følgende værdier: 

 

1 Informationsudveksling: realtid eller periodisk – med tidsstempling 

2 Maksimal opdateringstid af funktionsstatus (aktiveret/de-aktiveret) er 10 ms. 
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3 Maksimal opdateringstid af parameterværdi er 1 sekund. 

4 Maksimal opdateringsværdi af måleværdier er 1 sekund. 

111. Kravene angivet i medfør af Artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii, er minimumskravene 

for hvilke signaler et produktionsanlæg skal kunne stille til rådighed.  

112. Artikel 15 omhandler generelle krav til Type C produktionsanlæg. I forhold til B-

anlæg er der flere krav til C-anlæg. Fokus ligger primært på krav til frekvensstabilitet. 

 

113. Artikel 15, stk. 2, litra a, vedrører krav om frekvensstabilitet ved regulering af 

aktiv effekt. Den relevante systemoperatør skal i forbindelse hermed angive den tid det 

må tage et produktionsanlæg at nå det nye setpoint for aktiv effekt. 

114. Energinet har angivet følgende værdier: 

SPM: minimum 1 % af Pn /minut, desuden 10 minutters reaktionstid til teknologineutrali-

tet hvis nødvendigt. 

 

PPM: minimum 20 % af Pn /minut. 

 

Angivelse af setpunkter for aktiv effekt skal kunne ske med en opløsning 

på 1 % af Pn eller bedre. 

 

Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal kunne indstilles med 

en opløsning på 10 mHz eller bedre. 

 

Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % 

eller bedre af Pn. 

 

For alle reguleringsfunktioner for aktiv effekt gælder, at nøjagtigheden 

for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med 

en gennemsnitlig størrelse på fejlen på 2 % af Pn målt over en periode på 

1 minut. (gælder dog ikke for LFSM-O og LFSM-U). 

 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller 

bedre.  

 

115. Energinet har til værdiansættelsen anført, at gradienterne er lempelige krav, og at 

det ikke forventes, at produktionsanlæg vil have udfordringer med at overholde de 

angivne værdier. 

116. For termiske anlæg gælder i dag, at disse skal kunne indstille setpunkter for aktiv 

effekt med en opløsning på 1 % af Pn eller bedre. Frekvensparametrene i regulerings-

funktionerne for aktiv effekt skal kunne indstilles med en opløsning på 10 mHz eller 

derunder. Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % eller 

derunder, og for alle reguleringsfunktioner for aktiv effekt gælder, at nøjagtigheden for 

en fuldført eller en kontinuerlig regulering, inkl. nøjagtighed på setpunktet, maksimalt 

må afvige 2 % af Pn over en periode på 1 minut.  
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117. For solcelleanlæg gælder i dag, alle indstillingsværdier for frekvensparametre 

fastlægges af den systemansvarlige virksomhed.  

118. For PPM gælder i dag, at alle indstillingsværdier for frekvensparametre fastlæg-

ges af den systemansvarlige virksomhed. For alle reguleringsfunktioner for aktiv og 

reaktiv effekt gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, over en periode på 1 

minut, maksimalt må afvige 2 % af Pn henholdsvis Qn. 

119. artikel 15, stk. 2, litra b vedrører det forhold, at angivelsen af setpunktet for aktiv 

effekt ved frekvensstabilisering – af tekniske grunde – skal ske manuelt. I denne situa-

tion skal TSO’en angive værdierne for indstilling af aktiv effekt. 

120. Energinet har angivet de samme værdier som er angivet ved artikel 15, stk. 2, 

litra a. 

121. Artikel 15, stk. 2, litra c, nr. i vedrører det såkaldte LFSM-U, der angår anlæg-

ges respons på underfrekvens ved opregulering af aktiv effekt. Denne egenskab er 

kun et krav for type C- og D-anlæg. TSO’en skal fastsætte den frekvens, hvor LFSM-U 

skal starte, samt den statik anlægget skal følge. 

122. Energinet har angivet følgende værdier: 

For DK1: 

49,8 Hz 

Droop range: 2 % – 12 % 

Droop: SPG/PPM = 5 % 

For DK2: 

49,5 Hz 

Droop range: 2 % - 12 % 

Droop: SPG/PPM = 4 % 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ±10 mHz eller bedre. 

Reguleringsfunktionens følsomhed skal være på ±10 mHz eller bedre. 

 

123. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at der på bag-

grund af koordinering med tilstødende TSO’er er fastsat grænseværdier og karakteri-

stikker. Både for det nordiske henholdsvis for det central-europæiske område er der 

valgt en fælles grænseværdi og ens karakteristikker, som sikrer, at der sker en ensar-

tet respons fra anlæggene, som er placeret i samme synkronområde. Dette giver en 

ligebehandling i forhold til markedsmekanismer overfor muligheden for at levere effekt. 

124. Frekvensknækket skal ligge i intervallet 49,8 – 49,5. For det centraleuropæiske 

område er valgt 49,8, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på grund af de mange 
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tilsluttede enheder, og et lavt niveau kan vælges uden at man vil ende i tvunget fre-

kvensregulering for ofte. Modsat er der for Norden valgt 49,5.  

125. Energinet forventer, at nye anlæg nemt vil kunne overholde kravet om frekvens-

respons ved underfrekvens, da kravet er ens på tværs af Europa, og derfor må forven-

tes at blive standard for ny-producerede enheder. Forskellen i basisindstillinger mellem 

de 2 synkronområder forventes ikke at udgøre en udfordring, da basisfunktionaliteten 

er ens. Krav i dag er kun gældende for termiske anlæg af type C og D. 

126. Kravet om LFSM-U er kendt fra de nugældende tekniske forskrifter. Solcellean-

læg og PPM på mere end 11 kW skal kunne frekvensregulere ved underfrekvens i 

intervallet 47,00 – 50,00 Hz2, med en nøjagtighed af frekvensmålingen på 10mHz. 

Termiske anlæg af type C og D skal ved underfrekvens kunne regulere i intervallet 

47,00 – 49,90 Hz, med en statik på 6 %.  

127. Artikel 15, stk. 2 litra c, nr. v vedrører valg af referencepunkt for ændringen af 

aktiv effekt i forbindelse med LFSM-U. 

128. Energinet har angivet, af den nominelle (aktive)effekt skal benyttes som referen-

cepunktet for ændringer i aktiv effekt ved LFSM-U, for både synkrongeneratoranlæg, 

PPM og solcelleanlæg.  

129. Den nominelle effekt er valgt som referencepunkt, da det sikrer en ens, teknologi-

neutral behandling af produktionsanlæggene, samt en definition og forståelse da nogle 

aktører både anvender synkrongeneratorer og Power Park Moduler. 

130. Den nominelle aktive effekt benyttes som det nuværende referencepunkt. 

131. Artikel 15, stk. 2 litra d, nr. i vedrører anlægges driftsindstillinger, når et produk-

tionsanlæg yder frekvensregulering (FSM). 

132. Produktionsanlægget skal kunne aktivere frekvensregulering for aktiv effekt i 

henhold til de parametre, som hver relevant TSO fastsætter inden for intervallerne 

fastsat i bestemmelsen. Ved fastsættelsen af disse parametre tager den relevante 

TSO højde for følgende: 

• i tilfælde af overfrekvens er frekvensreguleringen for aktiv effekt begrænset 

til den nedre grænse for regulering  

• i tilfælde af underfrekvens er frekvensreguleringen for aktiv effekt begrænset 

til maksimaleffekten 

• den faktiske levering af frekvensregulering for aktiv effekt afhænger af 

driftsbetingelserne og de omgivende betingelser, der gør sig gældende, når 

responsen aktiveres, navnlig begrænsninger af driften tæt på maksimaleffek-

ten ved lave frekvenser jf. artikel 13, stk. 4 og 5, og de tilgængelige primære 

energikilder. 

133. Energinet har angivet følgende værdier: 

 

2
 Dog med forbehold for dødbånd omkring 50 Hz på henholdsvis 0,2 Hz i DK1 og 0,5 Hz i DK2. 
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1 For DK1: 

• Keep range (minimum): 1,5 % - 10 % 

• Frekvensresponsintensivitet: 10 mHz 

• Frekvensresponsdødbånd: 0 mHz – 200 mHz 

• Droop: 2 % - 12 % (Keep range) 

2 For DK2: 

• Keep range (minimum): 1,5 % - 10 % 

• Frekvensresponsintensivitet: 10 mHz 

• Frekvensresponsdødbånd: 0 mHz – 500 mHz 

• Droop: 2 % - 12 % (Keep range) 

3 Pn benyttes som Pref for både SPG og PPM. 

 

134. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at artiklen giver 

principiel lov til specifikt at definere effekt responset størrelse i området defineret til 

værende mellem 1,5 % og 10 %. Energinet har imidlertid besluttet, at se området som 

et ”minimumskrav” og ikke specificere et specifikt respons men lade være åbent for de 

enkelte aktører og derved opnå det størst mulige marked.  

135. Det definerede område eller krav for samme, er ikke anvendt i dag og ikke set 

som en nødvendighed. 

136. Artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iii, vedrører tiden for fuld udregulering af frekvens-

respons.  

137. Energinet har angivet en fuld udreguleringstid på 30 sekunder. Tiden er den mak-

simale tilladelige responstid inden den ønskede aktive effekt respons opnås. 

138. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at termiske anlæg skal udføre 

reguleringen af aktiv effekt efter bedste evne. PPM og solcelleanlæg skal være fuldt 

udreguleret efter 15 sekunder. 

139. Artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iv vedrører, at et anlæg skal påbegynde frekvensre-

spons så hurtigt så muligt. Anlægget må ikke være mere end 2 sekunder herom, med 

mindre anlægsejeren kan godtgøre, at anlægget af tekniske grunde har brug for en 

længere påbegyndelsestid.  

140. Bestemmelsen giver endvidere mulighed for, at TSO’en kan fastsatte en bestemt 

påbegyndelsestid for anlæg uden inerti. 

141. Energinet har ikke angivet en bestemt påbegyndelsestid for anlæg uden inerti. 
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142. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at et anlæg skal påbegynde fre-

kvensrespons senest 2 sekunder efter frekvensændringen er konstateret. 

143. Med den teknologi der anvendes i dag, forventer Energinet ikke problemer med at 

overholde en påbegyndelsestid på højest 2 sekunder.  

144. Artikel 15, stk. 2, litra d, nr. v omhandler varigheden af den fulde frekvensre-

spons for aktiv effekt.. Anlægget skal kunne levere i en periode på mellem 15 og 30 

minutter.  

145. Energinet har angivet en varighed på 15 minutter, hvilket er det mest lempelige 

tilladt, samt det benyttede i dag. 

 

146. Artikel 15, stk. 2, litra f vedrører afkobling af efterspørgselsenheder i produkti-

onsanlæg som følge af underfrekvens, hvis produktionsanlægget er konstrueret til 

også at kunne agere som efterspørgselsenheder. 

147. Energinet har angivet følgende frekvens for afkobling af efterspørgselsenheder: 

Dk1: 49,0 Hz 

DK2: 48,5 Hz 

 

148. Som begrundelse for de angivne værdier, har Energinet anført, at systemunder-

frekvens er et udtryk for, at produktion og forbrug ikke er i balance, der er underskud af 

produktion eller overskud af forbrug. Afkobling af forbrug i forbindelse med underfre-

kvens er et af virkemidlerne for at stabilisere netfrekvensen. I denne artikel kravsættes, 

at produktionsanlæg som kan agere som forbrugsanlæg skal frakobles elsystemet i det 

omtalte underfrekvensscenarie. Værdierne er koordinerede i forhold til generel auto-

matisk og manuel forbrugsaflastning og i forhold til frekvensreguleringsområderne. 

149. Artikel 15, stk. 2, litra g, nr. ii vedrører yderligere krav til et produktionsanlægs 

signaler, ved aktiv frekvensregulering (FSM).  

150. Energinet har i medfør af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i og ii angivet den fulde sig-

nalliste. Der henvises til bilag til afgørelsen. 

151. Af de grunde der er anført ved behandlingen af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii, 

godkender Forsyningstilsynet de yderligere signalkrav der gælder ved levering af fre-

kvensregulering.  

152. Artikel 15, stk. 3.vedrører spændingsstabiliteten for type C-anlæg, hvorefter et 

anlæg automatisk skal kunne afkoble sig nettet, når spændingen ved tilslutningspunk-

tet når et bestemt niveau, der fastsættes af den relevante systemoperatør i samarbej-

de med den relevante TSO 

153. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at kravet er koordineret mel-

lem den relevante systemoperatør, og den systemansvarlige virksomhed.  

 

154. Energinet har angivet følgende værdier: 
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Overspænding (trin 3) = 1,2 p.u. i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,1 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,9 p.u. i 60 sekunder. 

155. Energinet har anført, at kravet har givet anledning til stor diskussion, da netselsk-

aberne har interesse i at frakoble så meget produktion i forbindelse med en given fejl-

hændelse for at undgå utilsigtet område-ø-drift. Den systemansvarlige virksomhed har 

derimod meget stor interesse i at holde så meget produktion inde så lang tid som mu-

ligt af hensyn til spændingsstabiliteten i det kollektive elsystem. 

156. i de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende: 

Termiske anlæg 

Type C 

Overspænding (trin 2) = 1,10 p.u. i mindre end 50 ms  

Overspænding (trin 1) = 1,06 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder 

 

Type D 

For anlæg i kategori D er anlægsejeren ansvarlig for, at der bliver gennemført stabili-

tets- og selektivitetsundersøgelser med henblik på fastlæggelse af anlægsenhedens 

beskyttelsesfunktioner. 

 

PPM 

Type C 

Overspænding (trin 3) = 1,20 p.u. i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) =1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder  

 

Type D 

Overspænding (trin 3) = 1,20 p.u. i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) =1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder 

 

Solcelleanlæg 

Type C og D 

Overspænding (trin 2)= 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,85 p.u. i 50 sekunder 

Underspænding (trin 2) = 0,80 p.u. i 100 ms 

157. Kravet omkring robusthed overfor momentane spændingsfasespring er et eksiste-

rende krav og anvendes i de nuværende tekniske forskrifter. Dermed sikrer kravet fra 

Artikel 15 (4)(c) mod utilsigtet frakobling af produktionsanlæg ved spændingsfase-
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spring. Energinet kræver, at anlæg skal kunne forblive indkoblede ved spændingsfa-

sespring på op til 20 grader. 

158. artikel 15, stk. 5, litra a, nr. iii vedrører opstartstiden for anlæg, der kan opstarte 

dødt net (black-start). 

159. Energinet har ikke angivet en opstartstid. Energinet har angivet, at der er behov 

for analyse og tilbudsindhentning fra relevante aktører. 

160. Energinet har i øvrigt anført, at egenskaberne for dødstart kun er tilgængelige og 

relevante for de transmissionstilsluttede centrale kraftværker. Egenskaberne for død-

start bliver sikret igennem et udbud, hvor der sluttelig indgås en kontrakt om levering af 

denne egenskab igennem en specificeret tidsperiode. Udviklingen går i retning af, at 

VE anlæg i kombination med energilagring muligvis kunne tilbyde denne ydelse. 

161. Artikel 15, stk. 5, litra b, nr. i vedrører den relevante systemoperatørs ret til, i 

koordination med TSO’en, at fastsætte hvilke anlæg der skal være i stand til område-

ø-drift. 

162. Energinet har angivet, at anlæg af type D (mere end 25 MW), skal være i stand til 

ø-drift. 

163. I dag er der krav til termiske anlæg fra type D til at kunne operere i område-ø-drift. 

Det er et naturligt krav i forhold til systemsikkerhed. Egenskaberne er anlægget allere-

de i besiddelse af (egenskaber er krav for type C og D) og der er derfor ikke en forøget 

omkostning ved denne funktionalitet. Forordningen bibringer som noget nyt, at Power 

Park Moduler også skal kunne deltage i område-ø-drift, hvilket er helt naturligt i forbin-

delse med den grønne omstilling. Power Park Modulerne har som synkrongeneratoren 

også egenskaberne naturligt som følge af krav til type C og D. 

164. Artikel 15, stk. 5, litra c, nr. i vedrører krav til produktionsanlæg om at besidde 

egenskaber til hurtig resynkronisering, i forbindelse med genindkobling til nettet. 

165. Energinet har angivet, at type D-anlæg skal være i stand til hurtig resynkronise-

ring.  

166. Ved e-mail af 24. august 2018 har Energinet oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse, samt at der er enighed om punk-

tet ”hurtig resynkronisering”. 

167. I de nugældende tekniske forskrifter fremgår ikke krav til hurtig resynkronisering. 

Kravet har dog tidligere været beskrevet i forbindelse med krav om blok-ø-drift.  

168. Artikel 15, stk. 5, litra c, nr. iii vedrører fastsættelsen af minimumsdriftsperio-

den for produktionsanlæg ved overgang til blok-ø-drift.  

169. Energinet har angivet, at såvel synkrongeneratoranlæg som PPM skal kunne 

overgå til blok-ø-drift i 0 minutter.  

170. Som begrundelse er anført, at overgang til blok-ø-drift er et krav som skal sikre 

store produktionsanlæg hurtig gensynkronisering til elnettet, i det tilfælde at anlægget 
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er blevet bortkoblet i forbindelse med en fejl i elsystemet. Blok-ø-drift skal kompensere 

for en langsom opstartsproces. 

171. Kravet om blok-ø-drift har historisk været sat til kraftvarmeværker. Disse værker 

har i dag deres primære marked ved afsætning af varme, hvilket betyder at det nød-

vendigvis ikke er elmarkedet, som sørger for, at de er i drift. 

172. Kravet om blok-ø-drift er også gældende for Power Park Moduler og her er det 

kontrolleret med aktørerne i forbindelse med arbejdsgruppemøder, at gensynkronise-

ringstiden for et vindanlæg er kortere end 15 minutter. 

173. Artikel 15, stk. 6, litra b, nr. i vedrører overvågning af produktionsanlægges 

parametre, hvad angår spænding, aktiv effekt, reaktiv effekt og frekvens. I den anled-

ning kan den relevante systemoperatør fastsætte parametre for forsyningskvalitet. 

174. Energinet har angivet, at for anlæg, der leverer systemydelser, skal der installeres 

en PMU-enhed (Phasor measurement unit) til verificering af den specificerede ydelse, 

herunder produktionsanlæggets dynamiske respons. 

175. PMU-enhed skal installeres i anlæg, der leverer ydelser, dels som kontrol af de 

faktisk leverede ydelser, dels som et led i logning af (utilsigtede)hændelser. 

176. Artikel 15, stk. 6, litra b, nr. i bekriver, hvordan den dynamiske systemadfærds-

overvågning skal omfatte en svingningsudløser, der opfanger dårligt dæmpede sving-

ninger. Energinet oplyser, at dette er defineret i kravene for Artikel 15 (6)(b)(ii).  

177. Artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i vedrører, at den relevante systemoperatør kan 

fastsætte krav om simuleringsmodeller af det enkelte produktionsanlæg. 

178. For så vidt angår de af Energinet angivne krav til simuleringsmodellerne henvises 

til afgørelsens bilag 1.B. 

179. Den igangværende omstilling af elsystemet, hvor konventionelle produktionsan-

læg gradvist udfases og erstattes af mere komplekse produktionsanlæg medfører, at 

den systemansvarlige virksomhed har brug for større indsigt i disse nye anlægs struk-

turelle opbygning og deres systemmæssige påvirkning af det kollektive elforsynings-

net. 

180. Da det er Energinets ansvar at sikre den overordnede forsyningssikkerhed, er der 

behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i forbindelse med nettilslut-

ning af nye produktionsanlæg. Disse analyser skal benyttes til planlægning og drift af 

det kollektive elforsyningsnet. Til dette formål kræves opdaterede og retvisende simu-

leringsmodeller for nettilsluttede forbrugs- og produktionsanlæg. Med indhentningen af 

modeller til brug i analyser sker en overordnet samfundsøkonomisk optimering, da 

Energinet på baggrund af analyserne kan optimere planlægning og drift, så der er et 

mindre behov for sikkerhedsmarginer. 

181. Kravene er opbygget på basis af de nuværende krav, men de er suppleret med 

en lang række detaljer, som historisk har været genstand for diskussion. Herudover 
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stiller RfG’en krav om validering. Specificeringen af denne tager for PPM udgangs-

punkt i EC-standarder, som aftalt i enighed på arbejdsgruppemøderne. 

182. Artikel 15, stk. 6, litra c, nr. iii vedrører, at den relevante systemoperatør skal 

koordinere med den relevante TSO, hvilket format simuleringsmodellen skal udarbej-

des i, samt angive dokumentation vedrørende den pågældende models struktur og 

blokdiagrammer, og et skøn over mindstekravet og maksimumkravet til kortslutningsef-

fekt ved tilslutningspunktet, udtrykt i MVA som netækvivalent. 

183. Energinet har i forbindelse med kravene til simuleringsmodellen i medfør af artikel 

15, stk. 6, litra c, nr. i, tillige angivet krav omfattet af artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i. 

184. Artikel 15, stk. 6, litra e vedrører, at den relevante systemoperatør, i samarbejde 

med den relevante TSO, fastsætter minimums- og maksimumsgrænser for ændringer i 

aktiv effekt (rampingbegrænsninger) i både opadgående og nedadgående retning, 

under hensyntagen til den primære energikildes teknologis særlige karakteristika. 

 

185. Energinet har angivet følgende værdier for ramping af aktiv effekt: 

 

Op: Min: 1 % af Pn/min 

Op: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 

Ned: Min: 1 % af Pn/min 

Ned: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 

186. Som begrundelse for de angivne værdier, har Energinet anført, at maksimum og 

minimum værdier for effekt gradienter ved op og nedregulering er nødvendige for at 

kunne balancere og stabilisere elsystemet. Dette parametersæt med maksimal be-

grænsning på 60 MW skal sikre dette for de driftspunktsændringer (ændring i aktiv 

effekt på produktionsanlægget) som ikke er reguleret enten ved opstart, genindkobling 

eller i forbindelse med systemydelser.  

187. I de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at en rampingbegrænsning for ter-

miske anlæg skal kunne indstilles i intervallet mellem 10 kW/s og 300 kW/s. For solcel-

leanlæg og PPM gælder en begrænsning på 100 kW/s. 

188. Artikel 15, stk. 6, litra f vedrører ordninger om jordforbindelse i nulpunktet på 

netsiden af transformere til optransformering. Jordforbindelsen skal overholde den 

relevante systemoperatørs specifikationer. 

189. Energinet har angivet, at stjernepunktet skal være isoleret og ført ud således at 

det kan direkte jordes eller jordes gennem en reaktans. Øvrige krav er defineret i net-

dimensioneringskriterier for net over 100 kV.  

190. Som begrundelse for det angivne, har Energinet anført, at jordingsprincipperne 

ikke er ens på de forskellige spændingsniveauer i det kollektive elsystem. Jordings-

principperne har relevans for net og anlægsbeskyttelsen samt driften og driftsfejl. De-

taljeret information er tilgængelig i netdimensioneringskriterierne for net over 100 kV. 

Kravet er kendt fra de i dag gældende tekniske forskrifter 
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191. Artikel 16, stk. 1: Alle krav fra artikel 13, 14 og 15, gør sig gældende for Type D 

produktionsanlæg, med undtagelse af kravene fra Artikel 13 (2)(b) (tilladelse til af- og 

tilkobling af anlæg af type A, ved tilfældige frekvenser), Artikel 13 (6) (tilstedeværelse 

af en logisk grænseflade med henblik på at standse produktionen), Artikel 13 (7) (Krav 

om automatisk tilkobling på nettet), Artikel 14 (2) (Krav om grænseflade med henblik 

på at reducere aktiv effekt, samt krav om yderligere udstyr til fjernstyring af aktiv ef-

fekt), Artikel 15 (3) (Krav om automatisk afkobling ved underspænding). 

 

192. Artikel 16, stk. 2, litra a, nr. i vedrører det spændingsinterval, hvor et type D-

anlæg skal forblive tilsluttet til elnettet. 

193. Energinet har angivet følgende intervaller: 

(110 – 300 kV) 

DK1: 

0,85 p.u. – 0,90 p.u./ 60 min 

1,118 p.u. – 1,15 p.u./ 60 min 

DK2: 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./60 min 

 

(300 – 400 kV) 

DK1: 

0,85 p.u. – 0,90 p.u./ 60 min 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./ 60 min 

DK2: 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./ 60 min 

 

194. Som begrundelse for de angivne intervaller har Energinet anført, at kravet om-

handler driftstiden uden for normaldriftsområdet og er dermed et udtryk for systemets 

robusthed i forbindelse med unormal drift eller fejl. Kravet sikrer, at der er den fornød-

ne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kon-

trolrumsaktivitet. Den specificerede driftstid er i overensstemmelse med forordningens 

rammer. Kravene for spændingen har været intenst diskuteret i arbejdsgrupperne. Det 

er ikke driftstiden, som har været genstand for diskussion men mere det normative 

krav fra forordningen om, at normaldriftsspændingsområder er blevet udvidet (fra mak-

simalt 1,1 til 1,1 - 1,118 – 1,15). Dette krav er imidlertid ikke til diskussion. 

195. Artikel 16, stk. 2, litra a, nr. ii giver den relevante TSO mulighed for, at angive 

en kortere tidsperioder hvor et type D-anlæg skal forblive indkoblede ved overspæn-

ding samtidig med underfrekvens, eller underspænding samtidig med overfrekvens.  

196. Energinet vælger at ikke benytte sig at denne mulighed. 

 

197. Som begrundelse er anført, at scenariet med sammenfaldende overfrekvens og 

underspænding eller sammenfaldende underfrekvens og overspænding ikke er vurde-

ret nødvendigt. 
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198. I de nugældende tekniske forskrifter er ikke stillet krav til produktionsanlæg i for-

bindelse med samtidig overfrekvens og underspænding henholdsvis samtidig under-

frekvens og overspænding.  

199. Artikel 16, stk. 2, litra c vedrører, at den relevante systemoperatør kan fastsætte 

særlige spændingsgrænser for type D-anlæg, hvor det er tilladt for anlægget automa-

tisk at frakoble sig nettet. 

200. Energinet har ikke benyttet sig af adgangen til at fastsætte særlige spændings-

grænser for type D-anlæg tilsluttet transmissionsnettet. 

201. Som begrundelse har Energinet anført, at kravet omkring udkobling skal sikre 

udkobling på det rigtige tidspunkt og niveau i forhold til spændingsstabiliteten. Automa-

tiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på transmissionsniveau er ikke ønsket i 

forhold til systemdriften og systemsikkerheden. 

202. Der er i de nugældende tekniske forskrifter kun angivet krav til distributionstilslut-

tede anlæg. Følgende er pt. gældende for anlæg omfattet af TF 3.2.2 og TF 3.2.5.  

Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms  

Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms  

Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder  

Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 10 sekunder 

 

203. Artikel 16, stk. 3. litra a, nr. i vedrører fastsættelse af værdierne for tolerance 

overfor spændingsfejl (FRT), hvor type D-anlæg skal kunne forblive tilkoblet elnettet og 

fortsat køre stabilt. 

204. Forordningen angiver nogle parametre til at beskrive spændingsforløbet ved en 

fejl. Disse parametre er: 

Uret angiver den resterende spænding ved kortslutningspunktet.  

Uclear angiver spændingen når fejlen er blevet rettet.  

Urec1, Urec2 angiver nedre grænser for hvordan spændingen tilbagevender.  

tclear er det tidspunkt hvor fejlen bliver rettet.  

trec1, trec2 og trec3 angiver tidspunkterne for nedre grænser for spændingen tilbageven-

den. 

 

205. Energinet har angivet følgende værdier: 

 

TABEL 2: VÆRDIER FOR SPÆNDINGSPROFIL FOR FRT. 
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DK1 PPM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding 

(p.u.) 

Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0 trec1 0,15 

Urec1 0 trec2 0,15 

Urec2  0,85 trec3 1,5 

 

DK1 SPGM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding 

(p.u.) 

Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0,6 trec1 0,15 

Urec1 0,6 trec2 0,75 

Urec2  0,85 trec3 1,5 

 

 

DK2 PPM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding 

(p.u.) 

Tid [sekunder] 
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Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0 trec1 0,15 

Urec1 0 trec2 0,15 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

DK2 SPGM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding 

(p.u.) 

Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0,6 trec1 0,15 

Urec1 0,6 trec2 0,75 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

206. Endvidere er angivet, at spændingens synkronkomposant skal indgå ved spæn-

dingsevalueringen. 

207. Om begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at et produktionsan-

læg skal kunne udvise robusthed overfor driftsforstyrrelser, således at anlægget forbli-

ver nettilsluttet og produktionen kan opretholdes i størst muligt omfang efter driftsfor-

styrrelsens bortkobling. De specificerede FRT-krav skal afspejle elsystemets karakteri-

stika, herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsforstyr-

relser og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må ikke 

medføre udfald af større mængder produktion grundet den systemmæssige konse-

kvens forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i 

store dele af elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde 

produktion. Sondringen mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæg-

genes teknologi og kritikalitet er årsagen til de graduerede fault-ride-through egenska-

ber for de enkelte typer af produktionsanlæg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 
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208. I de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende: 

1 Et termisk anlæg skal kunne tolerere et spændingsdyk ned til 0 % af spæn-

dingen i nettilslutningspunktet, i 150 ms. Dette gælder for både symmetriske 

som usymmetriske fejl.  

2 Et PPM skal kunne tolerere et spændingsdyk ned til 20 % af spændingen i 

nettilslutningspunktet, i 500 ms. Dette gælder for både symmetriske som 

usymmetriske fejl.  

3 Et solcelleanlæg skal kunne tolerere et spændingsdyk ned til 10 % i 250 ms, 

for både symmetriske som usymmetriske fejl. 

209. Artikel 16, stk. 3, litra a nr. ii vedrører, at hver TSO skal fastsætte start- og slut-

konditioner for tolerancen over for spændingsfejl. De fastsatte start- og slutkonditioner 

for tolerancen over for spændingsfejl, gøres offentligt tilgængelige. 

210. Energinet udarbejder et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang om året, hvor ud-

viklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal 

og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet bereg-

nes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. 

 

211. Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 oplyst, at kortslutningskataloget og 

dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger, er forskellige dokumen-

ter. 

212. Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver 

offentlig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvire-

res ved henvendelse. 

213. Artikel 16, stk. 3, litra c vedrører fastsættelse af værdier for FRT-egenskaber i 

forbindelse med asymmetriske fejl. 

214. De af Energinet angivne værdier for FTR-egenskaber i medfør af artikel 16, stk. 3, 

litra a, nr. i, vedrører også asymmetriske fejl. 

215. Energinet har ikke tidligere specificeret specifik anlægsrespons i forbindelse 

med asymmetrisk fejl. 

216. Energinet tilføjet supplerende krav i medfør af artikel 16, stk. 3, litra c vedrørende 

robusthed overfor gentagende fejl. Det påhviler anlægsejer at sikre produktionsanlæg-

get mod mekaniske og elektriske følgevirkninger i forbindelse med mulig genindkobling 

efter symmetriske såvel som asymmetriske fejl i transmissionssystemet.  Disse foran-

staltninger må ikke kompromittere produktionsanlæggets øvrigt specificerede egen-

skaber. 

 

217. Artikel 17, stk. 3 vedrører levering af en aktiv effekt for type B-anlæg, efter en 

opstået spændingsfejl. Den relevante TSO fastsætter omfanget af og tiden for den 

genoprettende aktive effekt. 

218. Energinet har angivet, at der ikke specificeres yderlig robustheds respons krav. 
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219. Som begrundelse har Energinet anført, at det har ofte været diskuteret, om ro-

busthedsegenskaber skulle være en del af markedet. Det har tillige været annonceret, 

at egenskaberne skulle fjernes via nyt anlægsdesign, når der ikke blev betalt for dem. 

Artiklen giver mulighed for at specificere yderlige robusthedsegenskaber, men det er 

ikke fundet nødvendigt. Det er dog pointeret, at der ikke må laves tiltag til at fjerne eller 

forsinke den naturlige anlægsrespons. 

220. Artikel 18, stk. 2, litra a vedrører levering af supplerende reaktiv effekt, hvis et 

synkront produktionsanlægs tilslutningspunkt hverken er placeret ved højspændings-

terminalen for den transformer, der sørger for optransformering til tilslutningspunktets 

spændingsniveau, alternativt ved generatorterminalerne i tilfælde, hvor der ikke findes 

en transformer til optransformering. Denne supplerende reaktive effekt skal kompense-

re efterspørgslen på reaktiv effekt i højspændingsledningen eller –kablet mellem høj-

spændingsterminalerne for den transformer i produktionsanlægget, der sørger for op-

transformering, alternativt generatorterminalerne i tilfælde, hvor der ikke findes en 

transformer til optransformering, og tilslutningspunktet og leverings af den ejer, der er 

ansvarlig for ledningen eller kablet.  

221. Energinet ønsker, at anlægsejer kompenserer for anlægsinfrastrukturens reaktive 

effekt i situationer, hvor selve anlægget ikke producerer aktiv effekt.  

222. Kravet er kendt fra nugældende tekniske forskrifter.  

223. Artikel 18, stk. 2, litra b, nr. i + ii vedrører fastsættelse af krav til levering eller 

forbrug af reaktiv effekt for et synkront anlæg, som funktion af spændingen. Med hen-

blik herpå fastlægger den relevante systemoperatør en U-Q/Pmax-profil.  

 

224. Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 
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225. Som begrundelse for den angivne profil, har Energinet anført, at fastsættelse af 

krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er sket gennem diskussioner 

og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder. Energinet bemærker at 

der er lempet på kravene for profilen. 

226. Af den nugældende tekniske forskrift for termiske anlæg gælder følgende profiler: 

FIGUR 1: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR ANLÆG I 

KATEGORI C. 

 

FIGUR 2: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR ANLÆG I 

KATEGORI D. 
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227. Artikel 19, stk. 2, litra b, nr. v vedrører fastsættelse af PSS-funktion (Power 

System Stabilizer) for synkrongeneratorer med en maksimaleffekt fastsat af den rele-

vante TSO. Systemet er beregnet til at dæmpe lavfrekvensoscillationer i anlægget. 

228. Energinet har angivet, at PSS-funktionen skal være gældende for D-anlæg, når 

anlægget levere mere end 20 % af den nominelle aktive effekt. 

229. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at PSS-funktonen skal deaktiveres 

automatisk, når den producerede aktive effekt er mindre end 20 % af nominel effekt. 

230. Artikel 20, stk. 2, litra b vedrører, at den relevante systemoperatør har ret til at 

fastsætte, at et PPM skal kunne levere en hurtig fejlstrøm ved tilslutningspunktet, i 

tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl. 

231. Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,85 p.u. to 0,5 p.u. 

 

DK2 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,9 p.u. to 0,5 p.u. 

 

232. Af de nugældende tekniske forskrifter for PPM fremgår IQ/In linear from 0% - 100 

% i intervallet 0,9 p.u. to 0,5 p.u. 

233. For både DK1 og DK2 er angivet, at reguleringen skal følge karakteristikken efter 

100 ms, og med en tolerance på ±20 %.  
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234. Det er op til PPM-leverandøren at bestemme hvilken styrespænding der benyttes, 

så længe karakteristikken overholdes for trefasefejl og efter bortkobling af alle typer 

asymmetriske fejl.  

235. I område B på nedenstående billeder har levering af reaktiv strøm førsteprioritet 

mens levering af aktiv effekt har andenprioritet.  
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FIGUR 3: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV TILLÆGSSTRØM FOR DK1. 

 

FIGUR 4: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV TILLÆGSSTRØM FOR DK2. 

 

 

236. I medfør af artikel 20, stk. 2, litra b, nr. ii, skal den relevante systemoperatør 

fastsætte værdierne for start- og slutspænding for FRT. 

237. Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1: 
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Uc < 0,85 p.u.: start 

Uc > 0,85 p.u.: stop 

 

DK 2: 

Uc < 0,9 p.u.: start 

Uc > 0,9 p.u.: stop 

 

238. For termiske anlæg og PPM gælder i dag en grænseværdi på 0.9 pu. For solcel-

leanlæg gælder en grænseværdi på 0,85 pu.  

 

239. Artikel 20, stk. 2, litra c vedrører forsyningen af reaktiv tillægsstrøm, i tilfælde af 

asymmetriske (enfase eller tofase) fejl. Herefter har den relevante systemoperatør i 

samarbejde med den relevante TSO, ret til at fastsætte krav om asymmetrisk strøm-

produktion. 

 

240. Energinet har ikke fastsat krav om asymmetrisk fejlstrømsinjektion. 

241. Som begrundelse har Energinet anført, at der ikke er krav om asymmetrisk fejl-

strømsinjicering, da der pt. Ikke er belæg for at anvende dette. Asymmetrisk fejl-

strømsinjicering skulle i princippet kun injiceres i de fejlramte faser men dette påvirker 

også de ikkefejlramte faser og derved bliver fejlscenariet og restaureringen unødigt 

kompliceret. 

242. I de nugældende tekniske forskrifter gælder samme krav om tilføjelse af en sym-

metrisk reaktiv tillægsstrøm ved såvel symmetriske- som asymmetriske fejl. 

 

243. Artikel 20, stk. 3, litra a + b vedrører, at den relevante TSO fastsætter kravene 

til genoprettelse af den aktive effekt, som PPM skal kunne producere efter rettelse af 

en fejl, herunder: 

• hvornår genoprettelsen af aktiv effekt efter rettelse af en fejl begynder, med 

udgangspunkt i spændingskriterier 

• den maksimalt tilladte tid for genoprettelsen af aktiv effekt og 

• omfanget og nøjagtigheden af genoprettelsen af aktiv effekt 

244. Af artikel 20, stk. 3, litra b fremgår, at kravene til genoprettelse af den aktive ef-

fekt, skal være i overensstemmelse med følgende principper: 

• indbyrdes afhængighed mellem kravene til hurtig fejlstrøm, jf. stk. 2, litra b) 

og c), og genoprettelsen af den aktive effekt 

• afhængighed mellem tiderne for genoprettelse af aktiv effekt og varigheden 

af spændingsafvigelserne 

• en grænse for den maksimalt tilladte tid for genoprettelsen af aktiv effekt 

• tilstrækkelighed mellem niveauet for spændingsgenoprettelse og mini-

mumsomfanget af genoprettelsen af aktiv effekt og 
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• tilstrækkelig dæmpning af svingningerne af aktiv effekt. 

245. Energinet har angivet følgende værdier for genoprettelse af den aktive effekt: 

246. Anlægget skal efter et indsvingningsforløb levere normal produktion senest 5 

sekunder efter, at driftsforholdene i nettilslutningspunktet er tilbage i området kontinu-

ert drift. Effektreguleringen skal ske med en gradient på mindst 20 % af anlæggets 

nominelle effekt. 

247. Som begrundelse har Energinet angivet, at Post-fault active power recovery er et 

udtryk for, hvor hurtigt produktionsanlægget skal returnere til normal drift efter et fejlfor-

løb og være i stand til at genoptage fuld produktion. Kravet anvendes i dag og er deraf 

inkluderet i de tekniske forskrifter. 

248. Artikel 21, stk. 2, litra a vedrører, at den relevante TSO har ret til at fastsætte, at 

PPM skal kunne levere kunstig inerti i forbindelse med meget hurtige frekvensafvigel-

ser. 

249. Energinet har ikke angivet krav om syntetisk inerti. 

250. Som begrundelse har Energinet angivet, at Energinet for nuværende ikke har nok 

kendskab til behovet og hvordan leveringen/den syntetiske inerti skal se ud. Det er 

besluttet at indlede en analyse, for at afklare spørgsmålene, samt at invitere aktører til 

workshops omkring emnet. Behovet forventes klarlagt i løbet af perioden 2018-2019. 

251. Der er i de nugældende tekniske forskrifter ikke krav til PPM om levering af synte-

tisk inerti. 

252. Artikel 21, stk. 3, litra a vedrører, at krav til spændingsstabilitet ved levering af 

yderligere reaktiv effekt, såfremt anlæggets tilslutningspunkt hverken er placeret ved 

højspændingsterminalen for den transformer, der sørger for optransformering til tilslut-

ningspunktets spændingsniveau, eller ved vekselretterterminalerne i tilfælde, hvor der 

ikke findes en transformer til optransformering. Denne supplerende reaktive effekt skal 

kompensere efterspørgslen på reaktiv effekt i højspændingsledningen eller –kablet 

mellem højspændingsterminalerne for den transformer i det elproducerende anlæg, 

der sørger for optransformering, alternativt vekselretterterminalerne i tilfælde, hvor der 

ikke findes en transformer til optransformering, og tilslutningspunktet og leveres af den 

ejer, der er ansvarlig for ledningen eller kablet. 

253. Energinet har angivet, at det påhviler anlægsejer at kompensere for anlægsinfra-

strukturens reaktive effekt i situationer, hvor anlægget er udkoblet eller ikke producerer 

aktiv effekt. 

254. Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de tekniske forskrifter for alle typer 

produktionsanlæg. 

255. Artikel 21, stk. 3, litra b, nr. i + ii vedrører fastsættelse af reaktiv effekt ved 

maksimaleffekt for synkrongeneratorer, ved varierende spænding.  Med henblik herpå 

fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO krave-

ne til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. Med henblik herpå 

fastlægges en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, og inden for 



FORSYNINGSTILSYNET | UDKAST TIL AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER RFG 

Side 38/144 

rammerne af hvilken det elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved 

maksimaleffekten. 

256. Artikel 21, stk. 3, litra b, nr. ii, fastsætter yderligere, at U-Q/Pmax-profilen må ikke 

ligge uden for rammen for U-Q/Pmax-profilen som illustreret ved den indvendige ramme 

i Figur 21, samt at dimensionerne for U-Q/Pmax-profilrammen (Q/Pmax-intervallet og 

spændingsintervallet) skal ligge inden for de værdier, der er fastsat for hvert synkront 

område, jf. Tabel 8. Endvidere skal U-Q/Pmax-profilrammens position ligge inden for 

den fastsatte udvendige rammes grænser, jf. Figur 21.  

257. Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 

FIGUR 5: U-QPN-EGENSKABER FOR PPM 

 
258. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende krav til U-Q/Pmax: 

FIGUR 6: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR VIND-

KRAFTANLÆG I KATEGORI C. 
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FIGUR 7: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR 

VINDKRAFTANLÆG I KATEGORI D. 
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259. U-Q/Pmax for Solcelleanlæg: 

FIGUR 8: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT SOM FUNKTION AF 

SPÆNDINGEN I POC FOR SOLCELLEANLÆG I KATEGORI C. 

 

 

 

FIGUR 9: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT SOM FUNKTION AF 

SPÆNDINGEN I POC FOR SOLCELLEANLÆG I KATEGORI D. 
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260. Artikel 21, stk. 3, litra c, nr. i + ii vedrører fastsættelse af kravene til levering 

eller forbrug af reaktiv effekt for et elproducerende anlæg, når anlægget leverer aktiv 

effekt under den maksimale effekt. 

261. I medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. i, fastsætter den relevante systemoperatør 

i samarbejde med den relevante TSO kravene til levering af reaktiv effekt samt en P-

Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, og inden for rammerne af hvil-

ken det PPM skal kunne levere reaktiv effekt under maksimaleffekten. 

262. I medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. ii, skal Q/Pmax-profilen være i overens-

stemmelse med følgende principper: 

P-Q/Pmax-profilen må ikke ligge uden for rammen for P-Q/Pmax-profilen som illustreret 

ved den indvendige ramme i Figur 25 

P-Q/Pmax-profilrammens Q/Pmax-interval er fastsat for hvert synkront område, jf. Tabel 9 

P-Q/Pmax-profilrammens interval for aktiv effekt ved en reaktiv effekt på nul er 1 p.u. 

P-Q/Pmax-profilrammen kan have en hvilken som helst form og skal omfatte betingelser 

for reaktiv effekt ved en aktiv effekt på nul, og  

P-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fastsatte udvendige rammes 

grænser, jf. Figur 25 

263. Energinet har angivet følgende P-Q/Pmax-profil: 
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FIGUR 10: P-QPN-EGENSKABER FOR PPM. 

 
264. de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende Q/Pmax-profiler: 

FIGUR 11: NUGÆLDENDE Q/PMAX-PROFIL FOR PPM (VENSTRE) OG 

SOLCELLEANLÆG (HØJRE) 
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265. Artikel 21, stk. 3, litra d, nr. iv vedrører fastsættelsen af reaktionstid for PPM der 

drives til at levere reaktiv effekt ved en spændingsændring. 

266. Anlægget skal efter en ændring i spændingstrin kunne opnå 90 % af ændringen i 

reaktiv effekt inden for en tid t1, der af den relevante systemoperatør fastsættes til et 

sted mellem 1 og 5 sekunder, og positionere sig ved den værdi, der fastsættes af den 

positive driftshældning, inden for en tid t2, der af den relevante systemoperatør fast-

sættes til et sted mellem 5 og 60 sekunder, med en maksimal tilladt afvigelse i statisk 

tilstand på ikke mere end 5 % af den maksimale reaktive effekt. Den relevante sy-

stemoperatør fastsætter tidskravene. 

267. Energinet har angivet følgende tider: 

t1 = 1 sek. 

t2 = 5 sek. 

 

268. Energinet har oplyst, at kravet ikke tidligere har været præciseret i de tekniske 

forskrifter. Energinet har afholdt møder med møllebranchen, og det er herefter Energi-

nets opfattelse, at de angivne værdier ikke giver anledning til udfordringer. 

269. Artikel 21, stk. 3, litra d, nr. vi vedrører angivelsen af reaktionstid for regulering 

af reaktiv effekt, efter en pludselig ændring i produktionen af aktiv effekt (effektfaktor-

regulering).  

 

270. Den relevante systemoperatør fastsætter værdien for måleffektfaktoren, toleran-

cen og den frist, inden for hvilken måleffektfaktoren skal opnås efter en pludselig æn-

dring i produktionen af aktiv effekt. 
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271. Energinet har angivet følgende værdier: 

Måleffektfaktor på 0.01. 

Tolerance og tid til nyt setpunkt: 

For reguleringsfunktionen gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, overen 

periode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Qn. 

Regulering til et nyt setpunkt for effektfaktor skal påbegyndes indenfor 2 sekunder og 

skal være fuldført indenfor 30 sekunder fra modtagelse af ordre om setpunktsændring. 

 

272. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder, at vindkraftanlæg skal kunne mod-

tage et setpunkt for effektfaktoren med en opløsning på 0,01. Regulering til et nyt set-

punkt for effektfaktor skal påbegyndes inden for 2 sekunder og skal være fuldført inden 

for 30 sekunder fra modtagelse af ordre om setpunktsændring. 

273. For reguleringsfunktionen gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, over 

en periode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Qn 

274. Artikel 21, stk. 3, litra e vedrører, om et anlæg, i tilfælde af FRT, skal prioriterer 

at levere aktiv- eller reaktiv strøm. 

 

275. Energinet har angivet, at et anlæg skal prioritere at levere en reaktiv strøm. 

276. Som begrundelse er anført, at reaktiv effekt/strøm prioriteres da det anvendes til 

at øge spændingen i det fejlramte net. Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de 

tekniske forskrifter for VE produktionsanlæg. 

277. Artikel 21, stk. 3, litra f vedrører dæmpning af aktiveffektsvingninger. Såfremt 

den relevante TSO bestemmer det, skal et PPM kunne bidrage til dæmpningen af 

effektsvingninger. Karakteristikaene for anlæggets regulering af spænding og reaktiv 

effekt må ikke have negativ indvirkning på dæmpningen af effektsvingninger. 

 

278. Energinet har ikke angivet krav til dæmpning af effektsvingninger.  

279. Som begrundelse er anført, at Power Oscillations Damping, POD, ligesom synte-

tisk inerti bliver ikke kravsat. Principielt er POD sammenligneligt med PSS for en syn-

krongenerator. Det er ikke et krav, Energinet tidligere har specificeret, og Energinet er 

ikke bekendt med det aktuelle behov. Det er nødvendigt, at gennemføre analyser for at 

kortlægge behovet og effekten. Det er aftalt, at møllebranchen deltager med afdæk-

ning af vindmøllens muligheder. Dette arbejde starter forventelig først i 2019/2020. 

280. Artikel 25, stk. 1 vedrører det spændingsinterval, hvor et offshore PPM skal for-

blive tilsluttet til elnettet. Enkelte intervaller bestemmes af den relevante TSO.  

DK 1 

(110 – 300 kV) 

1,118 – 1,15 p.u./ 60 min 
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(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 p.u./ 60 min 

 

DK 2 

(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 p.u./60 min 

 

281. Som begrundelse har Energinet angivet, at fastsættelsen af tidsintervallerne er 

baseret på de nuværende erfaringer med elnettet, og skal hjælpe med at sikre forsy-

ningssikkerheden i de situationer, hvor spændingen afviger fra normalområdet. Tider-

ne er naturligvis de samme, som anvendes for onshore anlæg. 

282. Energinet har som begrundelse for tidsintervallerne for onshore anlæg angivet, at 

kravet sikrer, at der er den fornødne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, 

hvilket vil være en manuel kontrolrumsaktivitet. 

283. Artikel 25, stk. 5 vedrører fastsættelse af reaktiv effekt ved maksimaleffekt for 

vekselstrømsforbundne offshore PPM ved varierende spænding.  Med henblik herpå 

fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO krave-

ne til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. Med henblik herpå 

fastlægges en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, og inden for 

rammerne af hvilken det elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved 

maksimaleffekten. 

284. Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 
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FIGUR 12: U-QPN-EGENSKABER FOR PPM 

 

 

HØRING 

285. Forsyningstilsynet har foretaget høring via tilsynets hjemmeside over Energinets 

anmeldelse i perioden fra den 31. maj 2018 til den 27. juni 2018. Forsyningstilsynet 

modtog flere høringssvar fra forskellige aktører. 

Ad artikel 13, stk. 1, litra b 

286. Til artikel 13, stk. 1 litra b, der vedrørende ROCOF-værdien. Vattenfall udtrykker 

at der er noget tvivl om, hvad det reelle krav er. Selv om ROCOF-grænsen er angivet 

til +/- 2 Hz, bevirker målemetoden, at et anlæg skal kunne modstå ROCOF-Værdi på 

op til 20 Hz/s i 20 ms og 10 Hz/s i 40 ms. 

287. Der er også tvivl fra Vattenfall om, hvorvidt LOM (Loss of Mains) er et krav eller til 

information, 

288. Ørsted bemærker, at der mangler et sæt parenteser i formlen for udregning af 

ROCOF. 

Ad artikel 13, stk. 2, litra b 

289. Dansk Energi udtrykker bekymring omkring fravalget af evnen til automatisk af-

kobling ved tilfældig frekvens. Dansk Energi bemærker at mikrokraftvarmeværker, 
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samt husstandsmøller ikke kan tilsluttes længere, da de ikke kan leve op til kravene i 

artikel 13, stk. 2, litra a, hvor det kræves at anlæggene skal have frekvensrespons for 

aktiv effekt. EC Powers bemærker dog, at deres anlæg, som alle falder under type A 

og B, har FRT-egenskaber, samt er i stand til at overholde kravet om frekvensrespons 

i medfør af artikel 13, stk. 2, litra a.  

Ad artikel 13, stk. 7, litra a 

290. GE Power mener at den nedre grænse for frekvensintervallet synes lavt, og øn-

sker at vide, om det kan være rigtigt.  

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nummer i 

291. Dansk Energi mener ikke at Energinet kan medtage fejl og koblinger i distributi-

onsnettet til at fastsætte kravet til robusthed for kategori B- og C-anlæg. Derfor mener 

Dansk Energi at clearingstiden (tclear) bør være den samme som for transmissionsni-

veau, nemlig 150 ms, da det er de samme forstyrrelser, der ses i transmissionsnettet 

som i distributionsnettet. Dette mener Dansk Energi gælder for både elproducerende 

anlæg og synkrone anlæg. 

292. Pon Powers bemærker ligeledes at FRT-profilen synes lang for synkrongenerato-

rer af type B. Pon Powers påpeger at 250 ms er længere end andre europæiske net-

krav udledt fra forordningen. Pon Powers anbefaler at benytte 150 ms for trefasede 

fejl, og 220 ms for to-fasejordfejl.  

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nummer iv 

293. GE Power anbefaler at tilføje værdier for spændingen ved tilslutningspunktet. GE 

Power foreslår enten 1,0 p.u. eller den laveste spænding når der opereres mest un-

dereksiteret, hvilket er den værste operationsstatus for reaktive effekt, når man analy-

serer LVRT-hændelser. 

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nummer v 

294. GE Power anbefaler at give minimumskortslutningseffekten værdier såsom ”50 

MW eller 5 gange Pn for produktionsanlægget, hvad end der er størst”. GE Power 

bemærker, at dette vil tillade simuleringer af FRT-hændelser tidligt i projekter. 

Ad artikel 14, stk. 5, litra a, nummer i 

295. GE Power ønsker det specificeret, om dette systemværn henviser til de 5 præ-

fastsatte effekttrin som er specificeret i TF 3.2.3, og i så fald, at disse bliver tilføjet til 

kravet. GE Power ønsker også at vide, om effektbegrænseren begrænser sendt aktiv 

effekt, eller setpunktet for aktiv effekt. 

Ad artikel 14, stk. 5, litra b, nummer iii 

296. GE Power anbefaler at Energinet tilføjer tabeller i stil med Tabel 5 og Tabel 6 i TF 

3.2.3 
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Ad artikel 14, stk. 5, litra d, nummer i 

297. GE Power bemærker, at opdateringstiderne skulle kunne diskuteres i forbindelse 

med tilslutning.  

298. Siemens vil gerne vide hvor de 10 ms, der er nævnt i kravet, skal måles fra, da 

den interne kommunikation i vindmølleparker typisk er 5 ms – 10 ms i sig selv. Sie-

mens mener, at dette ikke tillader processering af data af SCADA-systemet. Siemens 

foreslår at opdateringstiden ændres til 1 s.  

299. Vattenfall mener ikke at en opdateringstid på 10 ms er fysisk mulig. Vattenfall 

foreslår også en opdateringstid på 1 s.  

300. Dansk Energi bemærker, at Energinet stort set alene har valgt opdateringstider-

ne. Dansk Energi mener, at dette er i strid med RfG artikel 7 (3), omhandlende gen-

nemsigtighed og anvendelse af princippet om optimering mellem den højest samlede 

effektivitet og de laveste omkostninger for alle involverede parter. Dansk Energi tilføjer, 

at den nuværende praksis er 300 ms – 400 ms, og at der ikke foreligger argumenter 

for, hvorfor den hurtige opdateringstid på 10 ms skulle være nødvendig. Dansk Energi 

savner også argumenter for valget af de øvrige tider i kravet.  

301. Ørsted savner ligeledes argumenter for den hurtige opdateringstid, og bemærker 

at den typiske opdateringstid på deres produktionsanlæg har været 300 ms – 400 ms, 

hvorfor dette burde være et mere retvisende krav.  

Ad artikel 14, stk. 5, litra d, nummer ii  

302. EC Powers bemærker, vedrørende opdelingen af type B-anlæg til B1 under 1 MW 

og B2 over 1 MW, at argumentet skulle være, at det koster penge for anlægsejeren at 

etablere onlinekommunikation. Hertil vil EC Powers gøre opmærksom på, at anlægs-

ejerens omkostninger til at etablere onlinekommunikation trods alt er betydeligt lavere, 

end omkostningerne til at etablere FRT og reaktive egenskaber – som der ikke undta-

ges for. 

303. EC Powers mener, at en afgørende værdi ved små kraftvarmeanlæg er deres 

evne til at understøtte nettet. Dette gælder særligt, når anlægget alligevel er udbygget 

med FRT og reaktive egenskaber, men det gælder bestemt også for et rent type A-

anlæg, der kan levere frekvensrespons og yderligere effektregulering hvor det ønskes. 

EC Powers mener, at mulighederne i små kraftvarmeværker desværre ikke bliver ud-

nyttet i dag. I fald den omtalte onlinekommunikation kan sikre effektiv udnyttelse af 

systemegenskaberne ved små kraftvarmeanlæg, så ville der være tale om et egentligt 

ressourcespild, hvis type B-anlæg under 1 MW etableres uden den onlinekommunika-

tion, som ellers skulle tilvejebringe den fulde udnyttelse af ekstrainvesteringen i sy-

stemegenskaberne. 

304. GE Power ønsker at vide, om signalet ”Aktiv effektregulering – absolut begræn-

ser” hænger sammen med grænsen for effektoutput (anlægsejer kan operere under 

denne grænse), eller fastlægger outputeffekten (anlægsejer kan ikke styre dette).  

305. GE Power ønsker endvidere at vide, hvad signalet ”Mulig aktiv effektregulerings-

egenskaber” er og hvor det er forklaret.  
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306. Derudover ønsker GE Power at vide, hvad signalet ”Mulig reaktiv effektregule-

ringsegenskaber” er, og hvor det er forklaret. 

307. GE Power ønsker også at vide, hvad signalet ”Frekvensregulering – aktiveret/Ikke 

aktiveret ”frekvensmaster”” er, hvor det er forklaret, og hvad det gør. 

308. GE Power ønsker endvidere at vide, hvad signalet ”Referencefrekvens – ønsket 

frekvens i tilslutningspunktet – fref” er, hvor det er forklaret og hvad det gør. GE Power 

tilføjer at den nominelle frekvens for bevægelsen af produktionsanlæg ikke bør æn-

dres. Ændringer af denne frekvens kunne påvirke den nominelle hastighed af et pro-

duktionsanlæg, hvilket er et problem da disse er designet til at bevæge sig med netop 

denne hastighed (synkronhastighed).  

309. GE Power ønsker også at vide, hvad signalet ”Delta effektbegrænser - aktive-

ret/ikke-aktiveret” er, hvor det er forklaret, og hvad det gør. 

310. GE Power ønsker også at vide, hvad signalet ”Delta effektbegrænser - regule-

ringsreserve - Pdelta” er, hvor det er forklaret, og hvad det gør. 

311. Dansk Energi bemærker, at forordningens artikel 14, stk. 5, litra d, nummer ii 

fastslår at indholdet i signallisten skal fastsættes af den relevante systemoperatør og 

TSO’en. Dansk Energi mener at Energinet har fastsat kravene til informationsudveks-

ling ud fra antagelser om, hvad balanceansvarlige har brug for og hvad systemopera-

tørerne har brug for til driften af det kollektive elforsyningsnet. Dansk Energi mener, at 

signallisten kun skal indeholde de informationer, som er relevante for driften af det 

kollektive elforsyningsnet. Informationer som relaterer sig til et marked, skal ikke være 

med i signallisten, da de er fastsat et andet sted i forbindelse med at kunne deltage i et 

marked, fx balancemarkedet.  

312. Dansk Energi tilføjer, at hvis Energinet også stiller krav til markedssignaler påfø-

rer de anlægsejer en unødvendig omkostning i forbindelse med nettilslutning af et 

produktionsanlæg, da alle signaler, som står i signallisten skal testprøves og verifice-

res i anlægssnitfladen, idet de skal være til rådighed, uanset om Energinet vil bruge 

dem eller ej.  

313. Derudover bemærker Dansk Energi, at Energinet i udarbejdelsen af signallisten 

kun afviklede et møde hvor aktører havde mulighed for at kommentere signallisten. 

Derudover kunne Dansk Energi ikke få svar på, hvad Energinets behov for de enkelte 

signaler, kommandoer og målinger skulle bruges til. 

314. Endelig bemærker Dansk Energi, at Energinet har tilføjet et nyt signal til listen 

”frekvensmaster”, som ikke har været diskuteret i RfG-arbejdsgrupperne, så ingen ved 

hvordan det skal virke, hvis man skal tilslutte et produktionsanlæg.  

315. Ørsted aktør bemærker, at signalet ”Planlagt aktiv effekt” er en køreplansværdi, 

og dermed en tidsserie. Da dette ikke er en realtidsinformation mener Ørsted, at signa-

let skal udgå fra listen. 
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316. Ørsted bemærker endvidere, at signalet ”Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber” 

og signalet ”Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber” begge ej kan knyttes til en 

entydig realtidsinformation, og derfor bør udgå. 

317. Ørsted bemærker også, at anlæggene i henhold til den generiske signalliste, skal 

kunne indstille en ønsket spænding i spændingsreferencepunktet. Ørsted finder, at 

funktionaliteten ikke er beskrevet i hverken RfG eller Bilag 1 fra anmeldelsen. Ørsted 

bemærker ydermere, at funktionaliteten er helt anderledes, end den der i dag anven-

des til tilsvarende systemdriftsformål. Ørsted mener, at denne funktion er essentiel og 

derfor bør det foreslåede signal udgå for at forhindre markante misforståelser. 

318. Endelig bemærker Ørsted omkring signalet ”Delta Effektbegrænser”, at metoden 

og funktionaliteten ikke er efficient i forhold til anvendte metoder på kraftværker for 

forskellige systemydelser. Ørsted mener, at metoden bør udgå eller alene omfatte 

øvrige produktionsenheder. 

319. HOFOR bemærker, at signalet ”Spændingsregulering”, ikke er specificeret noget 

sted. HOFOR tilføjer, at hvis signalet refererer til næstsidste linje i Bilag 1 fra Energi-

nets anmeldelse, side 39, er dette en markant ændring i hvordan magnetiseringsanlæg 

til synkronmaskiner dimensioneres, uden at være beskrevet. 

320. HOFOR bemærker også, at signalet ”Referencefrekvens” ikke har en specifikati-

on på hvilken funktion signalet har. HOFOR mener, at det er problematisk, at der ind-

føres krav i en signalliste, der ikke beskrives klart andetsteds. 

321. Siemens ønsker at vide hvad forskellen er på signalerne ”Aktiv effekt regulering – 

absolut begrænser” og ”Aktiv effekt regulering – ønsket max aktiv effekt”.  

322. Siemens ønsker også at vide hvad ”Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber” 

dækker over, og spørger om det er mulig aktiv effekt produktion. 

323. Siemens ønsker at vide, hvad signalet ”Mulig reaktiv effektreguleringsegenska-

ber” dækker over.  

324. Endvidere bemærker Siemens omkring signalet ”Aktivering/deaktivering af nedre-

guleringsfunktionen for aktiv effekt ved høje vindhastigheder”, at det ikke er muligt at 

deaktivere funktionen hvis nedregulering er taget med i møllens typecertificering.  

325. Derudover ønsker Siemens at vide, hvad der menes med per-

son/anlægssikkerhed i forbindelse med signalet ”Stop signal”, og om det er i henhold til 

standarder. 

326. Endelig ønsker Siemens at vide hvad der menes med person/anlægssikkerhed” i 

forbindelse med signalet ”Holde signal”, og om det er i henhold til standarder. 

Ad artikel 15, stk. 5, litra b, nummer iii 

327. Ørsted mener, at det er uklart, hvilken implikation teksten i kravet har. Ørsted 

bemærker også, at Energinets kommentarer ikke bidrager til forståelsen.  
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Ad artikel 15, stk. 6, litra b, nummer ii 

328. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme (BDK) mener, at krav til logning og 

simuleringer bør starte ved en kapacitet på 10 MW, sådan som reglerne er i dag. BDK 

mener, at det ellers bliver for dyrt at investere i visse typer produktionsanlæg i forhold 

til andre.  

329.  

Ad artikel 15, stk. 6, litra c, nummer i-iii 

330. Artikel 15, stk. 6, litra c, nummer i-iii omhandler krav til simuleringsmodeller, og 

her har flere aktører udtrykt bekymringer omkring flere forskellige punkter i bilag 1.B fra 

Energinets anmeldelse. 

Ad afsnit 3.1.1 

331.  GE Power bemærker, at man ikke bør tvinges til at bruge et bestemt stykke si-

muleringssoftware. GE Power mener at modelbeskrivelse i blokdiagrammer burde 

være nok til at implementere modellen i et hvilket som helst stykke software.  

332. Siemens bemærker, at det ikke er ønskværdigt, at studier og modeludvikling kan 

ændres med få dages varsel, når en ny version af DIgSILENT PowerFactory udkom-

mer. Siemens foreslår at man i stedet leverer simuleringsmodellen i en på forhånd 

aftalt version af DIgSILENT PowerFactory. Siemens har samme bekymring i henhold 

til afsnit 3.1.2 og 3.2.1. 

Ad afsnit 3.1.1.1 

333. GE Power ønsker at vide, hvordan præcisionen skal måles, og mod hvilke værdi-

er. GE Power bemærker, at ikke alle anlæg kan få testet deres FRT-egenskaber, især 

ikke anlæg større end ~6 MW. 

Ad afsnit 3.1.2 

334. GE Power bemærker, at visse dele af simuleringsmodellen kræver at være kryp-

terede. GE Power ønsker at vide, hvordan Intellectual Property beskyttes, og hvordan 

dette kan løses. 

Ad afsnit 3.1.2.1 

335. GE Power er bekymret for nøjagtigheden for oprampningens start (20 ms). GE 

Power synes, at denne virker for lille, og foreslår i stedet at mindst 500 ms benyttes i 

stedet. 

Ad afsnit 3.2.2 

336. Siemens vil i forhold til bullet 3 i afsnittet vide om det skal forstås således, at en 

enkelt fase-jord kortslutning skal kunne simuleres ved anvendelse af ”Single Pole Auto 

Reclosure”. Siemens ønsker derudover at vide, om den dynamiske simuleringsmodel 
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skal kunne replikere de dynamiske egenskaber i forbindelse med ”Single Pole Auto 

Reclosure” fejlhændelser. 

337. Siemens ønsker i henhold til samme afsnit at påpege, at det typisk er muligt at 

levere en DLL-baseret model for det samlede produktionsanlæg og delanlæg, som 

både giver en bedre repræsentation af de stationære og dynamiske egenskaber for de 

enkelte delanlæg og de overordnede reguleringsegenskaber for parkregulatoren.  

338. Siemens tilføjer, at fordi dette approach ikke må anvendes, vil detaljerings- og 

nøjagtighedsgraden af det påkrævede modelapparat blive betydeligt mindre komplet 

og retvisende mht. funktionalitet og nøjagtighed end det, DLL-konceptet vil kunne leve-

re. 

339. Siemens mener, at standardværktøjer/standardmodeller ikke nødvendigvis kan 

bringes til at repræsentere specielle features, der udvider møllers operationsområde, 

hvilket medfører, at der vil kunne forekomme operationsmodes, som ikke vil kunne 

repræsenteres af standardmodeller.  

340. Siemens runder af med at bemærke, at det er uheldigt at udelukke muligheden 

for DLL odel Development standardprogrammeringsfunktionen som DIgSILENT Po-

werFactory tilbyder og fuldt understøtter til implementering af komplekse og avancere-

de modeller af produktions- og anlægsenheder i elforsyningssystemet.  

341. Siemens foreslår at man ved anvendelse af krypterede eller kompilerede modeller 

skal supplere med beskrivelse og levering af dataparametre til fx IEC-61400-27-1 

standard biblioteksmodellerne for at sikre at modellerne altid vil være tilgængelige i 

forbindelse med softwareopdateringer af DIgSILENT PowerFactory.  

Ad afsnit 3.2.2.1.1 

342. Vattenfall mener, at det er fejlagtigt at beregne afvigelsen som den simulerede 

værdi fratrukket den målte værdi, da værdierne i Tabel 2 i bilag 1.B fra Energinets 

anmeldelse, da skal have fysiske enheder. Vattenfall ønsker en præcisering af, at 

værdierne i tabel 2 er givet i p.u., hvilket Vattenfall da vil tolke at en MXE værdi på 

0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15 % mellem den målte og simulerede værdi. I 

denne sammenhæng udtrykker Vattenfall også bekymring for, at der i bilaget henvises 

til en standard, der endnu ikke er udkommet, og først planlægges til at blive udgivet i 

september 2019.  

343. Siemens påpeger, at værdierne i tabel 2 er direkte gengivet fra den tyske TR4 

standard. Denne standard har en anden tabel for asymmetriske fejl, og derfor mener 

Siemens, at det skal specificeres, at tabel 2 udelukkende gælder for symmetriske fejl.  

344. Siemens foreslår, at man kan sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens 

nøjagtighed under symmetriske fejl ved at opfylde følgende kvantitative krav for hver af 

de gennemførte standardtests, idet de for modellen beregnede afvigelser skal være 

mindre end eller lig med de i Tabel 2 angivne tilladelige afvigelser for hver af de define-

rede tidsperioder (pre-fault, fault og post-fault). 
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• I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 

1,5 for synkronkomposanterne og en faktor 2,0 (op) for Inverskompo-

santerne. 

• Værdierne er gengivet fra TR4, så det skal specificeres, at værdierne ska-

leres som angivet på billedet nedenfor: 

FIGUR 13: KRAV FRA TYSK TR4. 

 

• De angivne værdier kan benyttes under antagelse af, at der til validerin-

gen bruges play-back. 

Ad afsnit 3.2.2.1.2 

345. Siemens mener, at de givne værdier i tabellen i afsnit 3.2.2.1.2 er på grænsen til 

det mulige og foreslår i stedet: 

• Rise Time < 50 ms 

• Reaction Time < 50 ms 

• Settling Time < 100 ms 

• Overshoot < 15 % 

346. Vattenfall bemærker, at det er uklart, hvad der stilles krav til i Tabel 3 i Bilag 1.B. 

Vattenfall spørger, om det er output fra produktionsenheden i nettilslutningspunktet. 

Vattenfall tilføjer, at da power plant controllere har en cyklustid på mellem 100 ms og 1 

sekund til flere distribuerede enheder, vil det være meget svært at synkronisere re-

sponset fra målinger med responset fra modeller. 

Ad afsnit 3.2.3 

347. GE Power bemærker, at man ikke bør tvinges til at bruge et bestemt stykke soft-

ware, i dette tilfælde PSCAD/EMTDC. GE Power mener, at en modelbeskrivelse i 

blokdiagrammer er nok til at implementere modellen i hvilken som helst software. 
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Ad afsnit 3.2.3.2 

348. Siemens bemærker, at de kvantitative RMS-krav kan benyttes under antagelse af 

at EMT modelvalideringen anvender playback. 

Ad afsnit 3.2.4.1 

349. Siemens vil vide, om en målerapport er nødvendig baseret på de nuværende 

Turbine/Converter Harmonic Models. I fald at den er nødvendig, ønsker Siemens at 

vide, hvad denne rapport skal indeholde. 

350. Derudover er der generelle bemærkninger fra aktører. 

351. Pon Powers ønsker at vide, om simuleringerne skal valideres mod måleværdier 

fra typetests af anlægget, eller mod måleværdier fra selve anlægget. Endvidere vil Pon 

Powers vide, om der er procedurer for typetests.  

352. Pon Powers bemærker, at hvis man bruger indbyggede blokke fra Digsilent Po-

wer Factory, kan det medføre, at det er svært at garantere for præcisionen af simule-

ringerne. Pon Powers ønsker derfor at vide, om man kan bruge producentspecifikke 

blokke for at møde præcisionsgrænserne. 

353. Ørsted bemærker, at reference [6] fra Bilag 1.B fra Energinets anmeldelse, henvi-

ser til en standard, der endnu ikke er færdigudarbejdet. Ørsted mener, at dette betyder 

at kravet i forbindelse med denne reference kan ændres uden varsel. Ørsted mener at 

denne reference bør slettes, og dokumentet opdateres således, at kravet er kendt. 

354. Ørsted bemærker, at der i Bilag 1.B fra Energinets anmeldelse, afsnit 2 beskrives, 

hvordan ændringer i eksisterende anlæg skal medføre opdatering af simuleringsmo-

dellen. Ørsted bemærker, at dette er i strid med RfG artikel 4, der beskriver hvordan 

eksisterende anlæg håndteres. Af denne grund kræver Ørsted, at afsnittet udgår. 

355. GE Power ønsker at vide, hvordan Intellectual Property beskyttede dele beskyt-

tes, og hvad der sker med dem i modellen. GE Power anbefaler at tillade ”sorte bokse” 

for visse dele, for at beskytte Intellectual Property.  

356. GE Power bemærker, at påkrævede tests af anlæg skal defineres klarere. GE 

Power ønsker at vide, om tests vil blive understøttet af en typegodkendelse, eller på-

kræves et officielt certifikat. 

357. GE Power ønsker at vide, om tredjeparter er påkrævet til at foretage målinger, og 

bemærker, at dette vil blive dyrt. GE Power ønsker også at vide, om tests for at valide-

re modeller skal udføres for alle anlæg, og i så fald, om hvordan simuleringsmodeller 

vil blive valideret. Om dette også er for hvert anlæg.  

358. GE Power bemærker også, at anvendelsesområdet for det nødvendige simule-

ringsarbejde ikke er klart, og at prisen for den påkrævede rapport afhænger af anven-

delsesområdet.  
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359. Endvidere bemærker GE Power, at graden af præcision for simuleringerne ikke er 

klar. GE Power ønsker at dette bliver veldefineret for at kunne forstå modellens kom-

pleksitet.  

360. Endelig bemærker GE Power, at det ikke er klart, hvordan FRT-opførsel skal 

testes. GE Power vil vide, hvordan de kan bevise disse egenskaber. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra d 

361. GE Power bemærker, at standardværdierne for reguleringstrin givet i artikel 15, 

stk. 6, litra d bør tage forskellige teknologiers tekniske begrænsninger i betragtning. 

GE Power bemærker at gasturbiner kan have problemer med at gå under 50 % af Pn. 

GE Power mener, at værdierne bør aftales i nettilslutningsaftalen.  

362.  Siemens bemærker, at når nedreguleringsfunktionaliteten er taget til indtægt i en 

mølles typecertificering, er det ikke muligt at slå den fra, da det vil betyde, at man kører 

udenfor det tilladte område. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra e 

363. Ørsted bemærker, at Energinet begrænser gradienterne i artikel 15, stk. 6, litra e, 

i forhold til den gældende standard. Ørsted bemærker, at gradienten i dag er 50 % af 

Pn/min, dog max 200 MW/min, hvor Energinets krav er max 20 % af Pn/min, dog max 

60 MW/min. Ørsted mener, at dette vil medføre mindre fleksible værker i fremtiden, 

med dårligere driftsøkonomi og ude af stand til at levere de ønskede systemydelser. 

Ørsted tilføjer, at det kunne fremstå at Energinet løsner op på kravene i sidste afsnit, 

men at problemet er, at der ikke er referencer til gradienter i hverken systemydelses-

krav eller energimarkeder. Ørsted foreslår at kravene justeres til 50 % af Pn/min eller 

max 200 MW/min. 

Ad artikel 16, stk. 3, litra a, nummer i 

364. Pon Powers bemærker at Uret for synkrongeneratorer bør ændres fra 0 p.u. til < 

0,05 p.u., da Pon Powers mener at 0 p.u. kan medføre kortslutning i generatoren.  

Ad artikel 16, stk. 3, litra b, nummer ii 

365. Vattenfall bemærker at Qmin ikke er defineret, hverken i RfG eller i andre hørings-

dokumenter. Vattenfall kender dog betegnelsen fra den gamle tekniske forskrift TF 

3.2.5. Vattenfall spekulerer på, om Energinet mener, at produktionsanlæg i øjeblikket 

inden en kortslutningssimulering skal kunne importere Q/Pn = 0,33 reaktiv effekt i net-

tilslutningspunktet, eller om den reaktive effektoverførsel skal være lig nul. 

366. GE Power anbefaler at tilføje værdier for spændingen ved tilslutningspunktet. GE 

Power foreslår enten 1,0 p.u. eller den laveste spænding, når der opereres mest un-

dereksiteret, hvilket er den værste operationsstatus for reaktive effekt, når man analy-

serer LVRT-hændelser. 

Artikel 19, stk. 2, litra a 
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367. I noterne til artikel 19, stk. 2, litra a er der på sidste side angivet, at anlæg skal 

kunne modtage et setpunkt med en opløsning på mindst 100 kVAr. Pon Powers me-

ner, at det er bedre at angive denne opløsning som en værdi der afhænger af %Q/Pn. 

368. Ørsted bemærker, at Energinet i signallisten samt i noterne til artikel 19, stk. 2, 

litra a angiver, at magnetiseringsanlægget skal kunne indstille en ønsket spænding i 

spændingsreferencepunktet. Ørsted mener at dette er problematisk, da sammenhæn-

gen er særdeles uklar. En sådan proces afviger markant i forhold til gældende samar-

bejdsproces og det er helt uklart, hvordan dette tænkes implementeret.  

369. Ørsted fortsætter at det er helt entydigt, at punktet på signallisten refererer til 

artikel 19, stk. 2, litra a i RfG. Ørsted bemærker, at det heraf fremgår, at dette skal 

aftales mellem anlægsejer og TSO. Ørsted stiller dermed spørgsmålstegn ved, om 

Energinet har hjemmel til at kræve, at magnetiseringsanlægget skal kunne indstille en 

ønsket spænding i spændingsreferencepunktet. Ørsted mener, at punktet helt bør 

udgå da en anden beskrivelse er omfattet af RfG.  

Ad artikel 21, stk. 3, litra b, nummer i, samt litra c, nummer i 

370. I disse artikler skal RSO koordinere med TSO for at fastsætte kravene til arbejds-

områderne for reaktiv effekt for anlæg af type C. Dansk Energi bemærker, at de krav 

Energinet har fastlagt ikke gælder for anlæg af type C men udelukkende for anlæg af 

type D. Dansk Energi ønsker at Energinet specificerer, at disse krav udelukkende gæl-

der for anlæg af type D.  

RETSGRUNDLAG 

 

371. Afgørelsen er truffet i henhold til forordningen (EU) 2016/631 ”Requirements for 

Generators”. 

VURDERING 

Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. i 

372. Bestemmelsen vedrører det frekvensinterval, hvor et produktionsanlæg skal kun-

ne forblive tilkoblet nettet og opretholde driften inden for de frekvensintervaller og de 

tidsperioder, der er fastsat i Tabel 3. 
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TABEL 3: MINIMUMSPERIODER, I HVILKE ET PRODUKTIONSANLÆG SKAL KUNNE 

ARBEJDE VED FORSKELLIGE FREKVENSER, DER AFVIGER FRA DEN NOMINELLE 

VÆRDI, UDEN AT BLIVE FRAKOBLET NETTET. 

 

 

 

373. Energinet har for synkronområderne DK1 og DK2 fastsat følgende værdier: 

DK1: 

47,5 – 48,5 Hz: 30 min. 

48,5 – 49,0 Hz: 30 min. 

DK2: 

48,5 – 49,0 Hz: 30 min. 

374. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at Energinet har 

valgt det mindst restriktive krav inden for forordningens muligheder. Da minimumskra-

vet gælder i Europa generelt, så forventes det ikke, at der vil være udfordringer for 

opfyldelse i forbindelse med tilslutning af nye anlæg. 

375. Desuden er der inkluderet en teknisk præciserende tekst, som begrænser den 

maksimale drifts-tid under 49 Hz til 60 minutter. 

376. Termiske anlæg skal i dag kunne levere normal produktion i intervallet 49,00 - 

51,00 Hz uden tidsbegrænsning. I intervallet 51,00 - 51,50 Hz skal normal produktion 

kunne opretholdes i 30 minutter. Tilsvarende skal normal produktion kunne oprethol-

des i 30 minutter i intervallet 51,50 – 52,00 Hz. I intervallet 49,00 – 47,50 Hz tillades 

reduktion af produktionen, men anlægget skal fortsat kunne producere i minimum 30 

minutter. I intervallet 47,50 – 47,00 Hz er der intet krav om produktion i minimum 10 

sekunder.  
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377. Forsyningstilsynet bemærker, at de angivne værdier er i overensstemmelse med 

de intervaller, der er angivet i RfG artikel 13, tabel 2. Tilsynet bemærker endvidere, at 

Energinet har angivet det lempeligste krav, forordningen tillader. 

 

378. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. 

379. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne tidsfrister for opretholdelse af 

produktion enten er sammenfaldende med de nugældende krav til produktionsanlæg, 

eller udgør et lempeligere krav end der gælder i dag. Det er på denne baggrund tilsy-

nets vurdering, at den danske anlægsportefølje – hvad enten termiske anlæg eller 

elproducerende anlæg – kan overholde de af Energinet angivne tidsfrister for fortsat 

produktion.  

380. De angivne værdier er lempeligere end de nugældende krav, hvilket kan medføre 

en forringelse af den generelle forsyningssikkerhed.  

381. Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for at ændre de af Energinet angivne værdier. 

382. Efter en samlet vurdering, finder Forsyningstilsynet, at de angivne tidsfrister er 

proportionale og egnet til at opretholde forsyningssikkerheden, samt er udtryk for et 

ikke-diskriminerende krav. Forsyningstilsynet agter herefter at godkender de fastsatte 

værdier. 

Ad artikel 13, stk. 1, litra b ROCOF 

383. Bestemmelsen vedrører et produktionsanlægs evne til at forblive tilkoblet nettet 

og opretholde driften ved fluktuerende frekvensændringer (Rate of Change of 

Frequency - ROCOF). 

384. Energinet har angivet følgende værdier: 

ROCOF: 2,0 Hz/s 

Frekvensmålingen anvendt til beregning af frekvensændringen er baseret på en 200 

ms måleperiode, hvor middelværdien beregnes. Frekvensmålingerne skal foregå lø-

bende, så der beregnes en ny værdi for hver 20 ms. 

ROCOF [Hz/s] skal beregnes som forskellen mellem den netop udførte middelværdi-

frekvensberegning og den middelværdi frekvensberegning, der blev foretaget for 20 

ms siden. (df/dt = (middelværdi 2 – middelværdi 1)/0,020 [Hz/s]) 

LOM detektering: 

SPGM/PPM/Type A, B, C og D 

Der anvendes ROCOF i distributionssystem, middelværdi/måling beregnes som be-

skrevet i forbindelse med ROCOF robusthed ROCOF – Udkobling overfrekvens: hvor 

beregnet ROCOF værdi er > +2,5 Hz/s i mere end i 80 ms 
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385. ROCOF – Udkobling underfrekvens: hvor beregnet ROCOF værdi er > -2,5 Hz/s i 

mere end i 80 ms. Underspændingstrin 2 kan anvendes for A anlæg som alternativ til 

ROCOF. Underspænding (trin2): Uc < 0,8 pu i 200ms 

386. Som begrundelse har Energinet anført, at fastsættelse af ROCOF-krav inkluderer 

blandt andet anvisninger fra den fælles ENTSO-E-analyse-enhed, SPD, som har ar-

bejdet med emnet i over et år og på denne baggrund udgivet en rapport. Det har haft 

indflydelse på, at den indtil nu anvendte ROCOF værdi på +/- 2,5 Hz/s er reduceret til 

+/-2 Hz/s. For uden dette suppleres det tekniske krav med en national afstemning af 

målekrav og beregningsprincip, der er behandlet i RfG arbejdsgruppen faciliteret af 

Energinet. 

387. Der gælder i dag en ROCOF værdi på 2,5 Hz/s. 

388. Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget kommentarer om følgende 

forhold: 

389.  Den specificerede målemetode medfører, at anlægget reelt skal kunne klare en 

df/dt på op til 20 Hz/s i 20 ms, 10 Hz/s i 40 ms osv. Det betyder, at installeret udstyr 

der er specificeret til at modstå df/dt på op til 2 Hz/s kontinueret ikke nødvendigvis 

overholde kravet. 

390. Endvidere er anført, at det ikke fremgår om afsnittet vedrørende LOM detektering 

er et krav eller til information. I tilfælde af, at det er et krav der beskrives bør det frem-

gå tydeligt hvornår kravet er gældende. 

391. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at anvendelse af ROCOF konceptet 

indebærer middelværdisbetragtning over en given tidsperiode. En præciseringen af en 

maksimal frekvensgradient indgår ikke i ROCOF konceptet og efter Energinets fortolk-

ning af EU forordning 2016/631, er der ikke hjemmel til at fastsætte dette.  

392. Energinet har endvidere svaret, at det direkte fremgår af forordningen, at LOM 

detektering fremstår som et krav. 

393. Forsyningstilsynet bemærker, at LOM fremgår af ordlyden af artikel 13, stk. 1, litra 

b, og vurderer på denne baggrund, at detektering af LOM udgør et krav. 

394. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at ROCOF-værdien er koor-

dineret med netselskaberne.  

395. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ROCOF værdien er fastsat på baggrund af 

anvisninger fra den fælles ENTSO-E-analyse-enhed, SPD, som har arbejdet med em-

net i over et år. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at de relevante systemoperatører 

på både transmissions- og distributionsniveau har angivet ROCOF til 2,0 Hz/s. 

396. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne værdi er egnet til 

at opretholde forsyningssikkerheden. 

397. For så vidt angår målemetoden bemærker tilsynet, at ROCOF er et udtryk for en 

gennemsnitlig variation i frekvensen over tid (df/dt). At målemetoden – som anført i 

høringsvar til forsyningstilsynet - tillader en symmetrisk afvigelse på mere end 2 Hz, 

skyldes at der er tale om en beregning af den gennemsnitlige ændring over tid. Artikel 
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13, stk. 1,litra b vedrører et anlægs tilslutning til nettet ved frekvensændringer over tid. 

Høringssvaret giver derfor ikke tilsynet mulighed for at angive en anden målemetode. 

398. Tilsynet bemærker endvidere, at Energinet har angivet værdier for udkobling ved 

over- og underfrekvens på +/-2,5 Hz i 80 ms.  

399. Tilsynet bemærker, at Energinet og netselskaberne besidder væsentlig indsigt og 

kendskab til det kollektive elnet, ved fastsættelsen af over- og underfrekvensudkobling. 

400. Forsyningstilsynet lægger vægt på opbygningen og porteføljesammensætningen 

af produktionsanlæg i synkronområdet Norden og Kontinentaleuropa. Herefter forefin-

des ikke ubetydelige mængder af inerti i begge systemer, der minimerer risikoen for en 

ændring af frekvensen på mere end 2,5 Hz i 80 ms. Forsyningstilsynet identificerer dog 

en forøget risiko ved område-ø-drift.  

401. Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte ROCOF-værdien på 2,0 Hz/s, eller den 

angivne værdi for over- og underfrekvensudkobling. 

402. Tilsynet lægger vægt på, at ROCOF værdien er ændret på baggrund af internati-

onale undersøgelser.  

403. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er propor-

tionale, ikke-diskriminerende, og egnet til at opretholde systemsikkerheden. 

404. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende de af Energinet angivne 

værdier. 

Ad artikel 13, stk. 2, litra a og b 

405. Bestemmelserne vedrører frekvensrespons ved overfrekvens (LFSM-O). Et an-

læg skal enten kunne aktivere frekvensrespons ved at følge en bestemt gradient, eller 

kunne foretage automatisk udkobling og genindkobling ved tilfældige frekvenser, som 

fastsat af TSO’en. 

406. Energinet har valgt, at A-anlæg ved overfrekvens skal kunne nedregulere den 

aktive effekt i overensstemmelse med den fastsatte værdi for frekvensrespons og i 

overensstemmelse med en fastsatte statik.  

407. Energinet har endvidere angivet, at: 

- Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal kunne ind-

stilles med en opløsning på 10 mHz eller bedre.  

- Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % eller 

bedre.  

 

- For reguleringsfunktionen for frekvensrespons for overfrekvens gælder, at 

nøjagtigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må af-

vige med en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 5 % af Pn målt over en perio-

de på 1 minut. 
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- Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. 

408. Energinet forventer, at nye anlæg vil kunne overholde kravet om frekvensrespons 

ved overfrekvens, da kravet er det samme på tværs af Europa, og derfor må forventes 

at blive standard for ny-producerede enheder.  

409. Kravet om frekvensrespons er kendt fra de nugældende tekniske forskrifter. Til-

synet bemærker dog, at nøjagtigheden for regulering er ændret fra 10 % af Pn til 5 % 

af pn. 

410. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne vedrørende værdierne angivet i medfør af artikel 13, stk. 2. 

411. Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget kommentarer om følgende 

forhold: 

412. Ved ikke at benytte sig af RfG artikel 13, stk. 2, litra b, har Energinet udelukket 

anlæg, som er tilsluttet direkte via asynkrongenerator, fra at blive tilsluttet, da sådanne 

anlæg ikke kan leve op til kravene om nedregulering. 

413. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at Energinet skal præcisere, at de 

omtalte elproduktionsanlæg eller generatortype ikke bliver udelukket, da det funktionel-

le krav principielt ikke har ændret sig i forhold til de nuværende krav. Henholdsvis 

knækfrekvens og statik for LFSM-O er beskrevet samt et eventuelt minimum regule-

ringsniveau for elproduktionsanlæg/generator.  

414. Foruden disse funktionelle krav er krav til frekvensmålingens nøjagtighed præci-

seret samt den maksimale gennemsnitlige fejl på frekvensresponset. Sidstnævnte 

nøjagtighed er dog skærpet lidt da det pt. gældende krav er 10 % og det nye krav ud-

arbejdet i forbindelse med gennemførsel af EU forordning 2016/631 er 5 %. Denne 

specifikke ændring omhandlende A-anlæg blev udarbejdet i samarbejde med Dansk 

Energi. 

415. Forsyningstilsynet lægger vægt på Energinets svar af 3. september 2018, og 

vurderer på denne baggrund, at enheder i den danske produktionsportefølje ikke ude-

lukkes, ved at benytte artikel 13, stk. 2, litra a. 

416. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at benyttelsen af frekvensrespons – fremfor 

automatisk ud og indkobling – er en videreførelse af det nugældende system.  

417. Tilsynet lægger vægt på, at kravet om nøjagtighed til indstillingen af frekvenspa-

rametrene på 10mHz eller bedre, er en videreførelse af det i dag gældende krav. End-

videre lægger tilsynet vægt på, at ændringen af nøjagtigheden for regulering fra 10 % 

til 5 % er sket i koordination med Dansk Energi/netselskaberne.  

418. Det er Forsyningstilsynet vurdering, at det afgivne høringssvar ikke kan føre til 

ansættelse af andre værdier end de af Energinet angivne. Tilsynet har lagt vægt på, at 

høringssvaret angår det overordnede valg mellem artikel 13, stk. 2, litra a og b. 

419. Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at valget om at fortsæt-

te med frekvensrespons i tilfælde af overfrekvens, samt de dertil angivne værdier for 



FORSYNINGSTILSYNET | UDKAST TIL AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER RFG 

Side 62/144 

indstilling, er egnet til at opretholde systemsikkerheden, og er udtryk for en proportio-

nal og ikke-diskriminerende afvejning. 

420. Forsyningstilsynet agter at godkende de af Energinet angivne valg og værdier. 

Ad artikel 13, stk. 2, litra c 

421. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af frekvenstærsklen for påbegyndelse af 

frekvensrespons ved overfrekvens. 

422. Energinet har for DK1 og DK2 angivet følgende frekvensresponsværdier: 

DK1: 50,2 Hz 

DK2: 50,5 Hz 

423. Energinet har som begrundelse for de valgte værdier anført, at for det centraleu-

ropæiske område (DK1) er valgt 50,2, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på 

grund af de mange tilsluttede enheder, og et lavt niveau kan vælges uden at man vil 

ende i tvunget frekvensregulering for ofte.  

424. Modsat er der for Norden (DK2) valgt 50,5 for, at den automatiske regulering 

begrænses.  

425. Det forventes, at nye anlæg nemt vil kunne overholde kravet om frekvensrespons 

ved overfrekvens, da kravet er ens på tværs af Europa, og derfor må forventes at blive 

standard for ny-producerede enheder. Forskellen i basisindstillinger mellem de 2 syn-

kronområder forventes ikke at udgøre en udfordring, da basisfunktionaliteten er ens. 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der er gældende i dag. 

426. Forsyningstilsynet bemærker, at frekvensrespons i dag er et krav for anlæg med 

en maksimaleffekt på 11kW eller mere (type A2 eller større). RfG fastsætter krav om 

frekvensrespons for anlæg med en maksimaleffekt på 800 W eller mere.  

427. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de valgte værdier er inden for det interval, 

der fremgår af RfG artikel 13, stk. 2, litra c.  

428. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet ved fastsættelsen af værdierne for fre-

kvensrespons, har taget hensyn til opbygningen og særlige karakteristika for synkron-

områderne Norden og Kontinentaleuropa.  

429. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at Energinet har taget hensyn til den større 

anlægsportefølje i synkronområdet Kontinentaleuropa – og herved også den mindre 

portefølje i Norden – samt at Energinet særligt har taget hensyn til den samlede effek-

tivitet og omkostning i synkronområdet Norden. Endvidere har tilsynet lagt vægt på, at 

der ikke ved høring eller på anden måde, er modtaget materiale, der giver Forsynings-

tilsynet grundlag for at tilsidesætte de af Energinet fastsatte værdier. 

430. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angive frekvenser for fre-

kvensrespons er udtryk for en proportional afvejning af systemsikkerheden i henholds-

vis DK1 og DK2 samt omkostningerne forbundet med frekvensrespons. 
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431. Forsyningstilsynet bemærker, at frekvensresponsen er gældende for alle anlægs-

typer, og vurderer på denne baggrund, at kravet er ikke-diskriminerende. 

432. Forsyningstilsynet agter herefter at godkender de af Energinet fastsatte værdier. 

Ad Artikel 13, stk. 2 litra d 

433. Bestemmelsen vedrører fastsættelsen af en gradient for regulering af aktiv effekt 

ved frekvensrespons for overfrekvens. 

434. Energinet har for synkronområderne DK1 og DK2 angivet følgende værdier for 

statikindstilling ved frekvensrespons: 

DK1: 

SPG: 5 % 

PPM: 5 % 

 

DK2: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 

 

435. Forsyningstilsynet bemærker, at der i de nugældende tekniske forskrifter for ter-

miske anlæg er fastsat en statik på 6 %, for vindkraftanlæg og solcelleanlæg er fastsat 

en statik på 4 %, og generelt for anlæg til og med 11 kW er fastsat en statik på 4 %.  

436. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Tilsynet har til nærværende bestemmelse spurgt, hvorvidt 

Energinet vurderer, at det kan udgøre et problem at have 3 forskellige statikker for 

frekvensrespons. 

 

437. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at det er korrekt, at statikken i de 

tidligere tekniske forskrifter er anderledes end de kommende ved gennemførsel af EU 

forordning 2016/631. Grundlag for forordningens krav til statik, er i dag mere baseret 

på systemets behov for respons og herunder også koordineret respons i synkronom-

rådet, hvorimod det tidligere var mere relateret til generatortypen og dennes primære 

energikilde. Det er måske ikke et direkte problem at have forskellige statikker og de 

eksisterende produktionsanlæg er jo også stadig i drift og overgangen til synkronom-

rådekoor-dineret respons vil ske gradvist i forbindelse med naturlig udskiftning eller 

renovering af eksisterende produktionsanlæg. Fremadrettet giver det utvivlsomt størst 

systemteknisk værdi, at have de samme koordinerede værdier i synkronområderne. 

438. De af Energinet fastsatte værdier er inden for intervallet der fremgår af RfG artikel 

13, stk. 2, litra d. 

 

439. På baggrund af Energinets svar den 3. september 2018, vurderer tilsynet ikke, at 

en ændring af statikken for frekvensrespons, vil medføre uhensigtsmæssigheder for 

systemsikkerheden.  

 

440. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte de anmeldte værdier. 
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441. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at de angiven værdier er egnede til at op-

retholde forsyningssikkerheden, samt er proportionale og ikke-diskriminerende. 

 

442. Forsyningstilsynet agter herefter at godkender de angivne værdier. 

 

Ad artikel 13, stk. 2 litra f (i) + (ii) 

443. Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan kræve, at produktionsanlæg-

get, når det rammer den nedre grænse for regulering, enten skal kunne fortsætte drif-

ten på dette niveau, eller yderligere reducere den aktive effekt. 

444. Energinet har angivet, at når et produktionsanlæg, som funktion af stigende fre-

kvens, når sin nedre grænse for regulering, skal anlægget fortsætte driften på dette 

niveau. 

445. Energinet har som begrundelse anført, at den fortsatte drift er mere fordelagtig for 

det kollektive elsystem i en stabiliserings- og efterfølgende restaureringssituation, end 

alternativet – at yderligere nedregulere aktiv effekt, dvs. frakoble produktionsanlægget. 

Stop ved produktionsanlæggets minimumsniveau er nyt men ikke teknisk kompliceret 

og derfor ikke en udfordring. 

446. I de nugældende tekniske forskrifter er der for anlæg til og med 11 kW krav om 

nedregulering til 0 Watt ved en frekvens på 52 Hz. For øvrige anlæg er der i dag krav 

om, at anlægget nedregulerer til minimumsniveauet for aktiv effekt, ved en frekvens på 

52 Hz. 

447. Forsyningstilsynet bemærker, at benyttelsen af artikel 13, stk. 2 litra f, nr. i, vil 

være den løsning, der bedst viderefører det nuværende system. 

448. På baggrund af niveauet for forsyningssikkerhed i Danmark, er det Forsyningstil-

synets vurdering, at det nugældende system med nedregulering til minimumseffekt – 

uden frakobling - har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer.  

449. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at kravet om fortsat drift ved minimumsni-

veauet er teknisk ukompliceret for de berørte anlæg. 

450. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering. 

451. Forsyningstilsynet vurderer samlet set, at den af Energinet valgte model for fre-

kvensrespons er egnet til at opretholde systemsikkerheden, og er udtryk for et propor-

tionalt og ikke-diskriminerende krav. 

452. Forsyningstilsynet agter herefter at godkender kravet om, at anlæg der opererer 

på minimumsniveau, skal fortsætte sin drift og ikke frakoble. 

Ad artikel 13, stk. 4 

453. Bestemmelen vedrører, at den relevante TSO for sit eget systemområde, fastsæt-

ter den tilladte reduktion i den aktive effekt ved faldende frekvens i forhold til maksi-
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maleffekten beskrevet som en procentvis reduktion inden for de fastsatte grænser 

illustreret ved de fuldt optrukne linjer i Figur 14. 

FIGUR 14: DEN MAKSIMALE EFFEKTREDUKTION VED AFTAGENDE FREKVENS. 

 

454. Energinet har angivet at produktionsanlæg ved faldende frekvens må reducere 

deres aktive effekt med 6 % af den nominelle aktive effekt ved 50 Hz, for hver Hertz 

frekvens falder under 49 Hz. 

455. Som begrundelse for den valgte værdi er anført, at tilladelig reduktion af aktiv 

effekt ved faldende frekvens er valgt ud fra det mindst restriktive krav, som forordnin-

gen tillader. Da det er minimumskravet, defineret i forordningen forventes det, at ingen 

produktionsanlæg vil opleve udfordringer i forbindelse med efterlevelse af kravet. 

456. Forsyningstilsynet bemærker, at den valgte værdi ligger indenfor det tilladte inter-

val i medfør af RfG artikel 13, stk. 4, litra a og b. 

457. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den angivne værdi er den mindst restriktive 

som forordningen tillader.  

458. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for at fastsætte en anden værdi. 

459. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den danske anlægsportefølje 

på proportional og hensigtsmæssig vis kan overholde det angivne krav. 

460. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende den af Energinet angivne værdi. 

Ad artikel 13, stk. 5, litra a 
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461. Bestemmelsen vedrører angivelsen af de gældende omgivende betingelser ved 

tilladt reduktion af aktiv effekt som følge af faldende frekvens. 

462. Energinet har angivet, at et anlæg skal operere under normale driftsforhold og 

efter bedste evne i forhold til det aktuelle driftspunkt samt ved omgivelseskonditioner 

som jf. anlægsproducentens tydelige anlægsspecifikationer er bekendtgjort for an-

lægsejer samt valideret i form af relevant produktionsanlægsperformance-test. 

463. Energinet har oplyst, at omgivelseskonditionerne har været beskrevet særdeles 

specifikt i ældre tekniske forskrifter. 

464. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018, vedrørende uddybning af nærværende bestemmelse.  

465. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at Energinet indledningsvis gerne vil 

fremhæve, at behovet for beskrivelse og specifikation af omgivelseskonditioner ikke 

tjener et teknisk formål. Den producerede energi bliver solgt på markedsvilkår, ligesom 

produktionsanlægget bliver solgt på markedsvilkår. Anlægsperformance på dette om-

råde, omgivelseskonditioner, anses derfor som markedsdrevet, hvilket gør det overflø-

digt at kravsætte i forhold til tilslutningsbetingelser. 

466. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at omgivelsesbetingelserne tidligere har væ-

ret beskrevet i de tekniske forskrifter, men er vurderet overflødige. Tilsynet lægger 

vægt på det af Energinet oplyste, hvorefter omgivelsesbetingelser ikke vurderes at 

tjene et teknisk formål, da processen herfor er markedsdrevet. 

467. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering.  

468. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at en beskrivelse af omgivelses-

betingelserne som en del af de tekniske krav for tilslutning, ikke vil være proportional.  

469. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende, at omgivelsesbetingel-

serne ikke beskrives som en del af de tekniske krav for tilslutning af produktionsanlæg. 

Ad artikel 13, stk. 7, litra a 

470. Bestemmelsen vedrører betingelserne for automatisk tilkobling til nettet. Den 

relevante TSO skal fastsætte frekvensintervaller, inden for hvilke automatisk tilkobling 

er tilladt, og en tilhørende tidsforsinkelse. 

471. Energinet har angivet følgende værdier for tilladt automatisk indkobling: 

Dk1:  

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

Automatisk indkobling af et anlæg må tidligst finde sted tre minutter efter, at spændin-

gen er inden for den normale driftsspænding og frekvensen er inden for de specifice-

rede områder. 
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472. Normale driftsforhold er i dag fastsat som normal driftsspænding Uc ±10 %3. For 

vindkraftanlæg er frekvensområdet 49,50 til 50,20 Hz, for solcelleanlæg er frekvens-

området 47,00 Hz – 52,00 Hz, mens det for termiske anlæg er fastsat til 49,00 – 51,00 

Hz.   

473. De af Energinet angivne værdier medfører således, at normalområdet for drifts-

spænding fastholdes, mens frekvensintervallerne ændres til 47,50 – 50,20 Hz hen-

holdsvis 47,50 – 50,50 Hz. De angivne krav medfører en ensretning for genindkobling 

på tværs af produktionsteknologierne.  

474. Kravet om, at genindkobling tidligst må finde sted efter 3 minutter i de angivne 

intervaller for spænding og frekvens, er en videreførelse af det nugældende krav. 

475. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Tilsynet har bedt om en uddybende begrundelse for den 

ønskede ændring af frekvensintervaller for genindkobling, herunder konsekvensen af 

at ensrette frekvensintervallet på tværs af produktionsteknologierne. 

476. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at Energinet gerne vil fremhæve, at 

frekvensintervallerne er ændret som følge af gennemførslen af EU Forordning 

2016/631 og var forordningen ikke årsag til disse ændringer var en opdatering af tekni-

ske forskrifter blevet igangsat under alle omstændigheder. Desuden forholder det sig 

således, at Energinet allerede inden start af forordningsgennemførslen havde bemær-

ket flere nødvendige opdateringer i de enkelte tekniske forskrifter men også harmoni-

sering på tværs af de tekniske forskrifter. En del af opdateringerne blev ikke gennem-

ført grundet den forestående forordnings gennemførsel med den annoncerede proces. 

477. Ændring af nedre frekvensgrænse ved automatisk genindkobling på 47,50 Hz er 

en konsekvensændring fra forordningen. I situationen, hvor elsystemet er i underfre-

kvens, tillades udkoblede produktionsanlæg, at genindkoble helt ned til 47,50 Hz - 

forudsat at spændingen er inden for det specificerede interval. 

478. Ændring af øvre frekvensgrænse ved automatisk genindkobling er fastsat i for-

hold til knækfrekvensen for LFSM-O i det Kontinentaleuropæiske- og Nordiske syn-

kronområde, da det ikke ønskes at produktionsanlæg skal genindkoble og starte pro-

duktion i den situation, hvor elsystemet er i overfrekvens. 

479. Konsekvensen, som skal vurderes i denne forbindelse, er elsystemets tilsluttede 

produktionsanlægs forudsigelige egenskaber til gavn for det sammenhængende elsy-

stem og dennes stabilitet. Der identificeres ingen negative konsekvenser for det enkel-

te produktionsanlæg, heller ikke isoleret på den enkelte generatortype, da de valgte 

indstillinger ligger inden for det normative minimumskrav fra forordningen. 

480. Forsyningstilsynet bemærker, at produktionsanlæg skal kunne forblive tilkoblet 

elnettet ned til en frekvens på 47,50 Hz, som angivet og godkendt i medfør af RfG 

artikel 13, stk. 1, litra a, nr. i.  

 

3
 For anlæg tilsluttet på 400 kV, er normal driftsspænding angivet i intervaller Uc + 5 % og Uc – 10 %.  
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481. Der er dermed overensstemmelse mellem den laveste frekvens som et produkti-

onsanlæg skal kunne operere ved, og den laveste frekvens hvor genindkobling må 

finde sted. 

482. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de nugældende værdier i de tekniske for-

skrifter, har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer. Energinet oplyser, at det 

forhold, at frekvensintervallet for genindkobling ændres og ensrettes for alle anlægsty-

per, ikke forventes at have nogle negative konsekvenser, heller ikke for den enkelte 

generatortype. 

483. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at ensretning af frekvensinterval-

let for genindkobling ikke vil udgøre et problem for hverken det enkelte anlæg, eller for 

det samlede kollektive elnet. 

484. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som den systemansvarlige virksom-

hed har ønsket en ændring og ensretning af frekvensområdet.  

485. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der ikke ved høring, eller på 

anden måde, er modtaget materiale, der giver Forsyningstilsynet grundlag for at vurde-

re, at en ændring og ensretning af frekvensområdet for genindkobling, vil udgøre et 

problem for hverken anlægsejere eller distributionsnet. 

486. Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de af Energinet angivne værdier er egne-

de til at opretholde forsyningssikkerheden i det kollektive elnet. Det er endvidere For-

syningstilsynets vurdering, at de angivne værdier er proportionale og ikke-

diskriminerende. 

487. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 13, stk. 7, litra b 

488. Bestemmelsen vedrører betingelserne for automatisk tilkobling til nettet. Den 

relevante TSO skal fastsætte den maksimalt tilladte stigningsgrad for produktionen af 

aktiv effekt. 

489. Energinet har angivet den maksimale stigningsgradient for aktiv effekt ved ind-

kobling til 20 % af anlægges nominelle effekt pr. minut. 

490. Energinet har begrundet den valgte værdi med, at denne er valgt efter aftale med 

Dansk Energi.  

491. Forsyningstilsynet bemærker, at det i dag er tilladt at forøge den aktive effekt med 

100 % pr. minut ved automatisk genindkobling.  

492. Den angivne gradient medfører således, at et anlæg mindst skal bruge 5 minutter 

på at opnå en drift på 100 % aktiv effekt, mod i dag kun 1 minut.  

493. Forsyningstilsynet vurderer, at der ved fastsættelsen af den angivne gradient er 

taget hensyn til driftssikkerheden i såvel transmissionsnettet som distributionsnettet. 

Forsyningstilsynet noterer sig, at gradienten er fastsat efter aftale mellem Energinet og 

Dansk Energi. 
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494. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at Forsyningstilsynet ikke ved hø-

ring, eller på anden måde, har modtaget materiale, der giver grundlag for at fastsætte 

en anden værdi. 

495. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne værdi er egnet til 

at opretholde driftssikkerheden, er proportional og ikke-diskriminerende. 

496. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende den angivne værdi. 

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nr. i + ii + iii 

497. Bestemmelserne vedrører krav til produktionsanlæggets tolerance over for spæn-

dingsfejl (FRT). I den sammenhæng skal hver TSO fastlægge en spænding-tid-profil, 

for fejlsituationer ved tilslutningspunktet. Spænding-tid-profilen skal 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. Endvidere skal den nedre grænse, fastsættes af den relevante TSO ved hjælp 

af de parametre, der er fastsat i RfG artikel 14, figur 3, og inden for de intervaller, der 

er vist i Tabel 4 og Tabel 5. 

TABEL 4: PARAMETRENE FOR TOLERANCEN OVER FOR SPÆNDINGSFEJL FOR 

SYNKRONE PRODUKTIONSANLÆG 

 

 

TABEL 5: PARAMETRENE FOR TOLERANCEN OVERFOR SPÆNDINGSFEJL FOR 

ELPRODUCERENDE ANLÆG. 

 

498. Energinet har fastsat følgende værdier for FRT-egenskaber for henholdsvis syn-

krongeneratoranlæg og elproducerende anlæg. 
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TABEL 6 

CE/N PPM Artikel 14 (3)(i) 

Spænding (p.u.) Tid [sekunder] 

Uret: 0,15 tclear 0,25 

Uclear 0,15 trec1 0,25 

Urec1 0,15 trec2 0,25 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

CE/N SPGM Artikel 14 (3)(i) 

Spænding (p.u.) Tid [sekunder] 

Uret: 0,3 tclear 0,25 

Uclear 0,7 trec1 0,25 

Urec1 0,7 trec2 0,70 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 

 

499. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet overordnet anført, at et 

produktionsanlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er vitale for stabiliteten af det 

kollektive elforsyningsnet og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med større 

driftsforstyrrelser. 

500. Fremtidens produktionsanlæg skal kunne indgå i et elsystem overvejende baseret 

på vedvarende energi, hvor antallet af systembærende enheder vil være varierende og 

begrænset. Det betyder blandt andet, at der er fornyet fokus på, at produktionsanlæg 

skal udvise ”robusthed” over for driftsforstyrrelser og besidde egenskaber til regulering 

og stabilisering af det kollektive elsystem uanset teknologi, nettilslutningspunkt og 

spændingsniveau. 

501. Af hensyn til forsyningssikkerheden skal et produktionsanlæg udvise robusthed 

overfor driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettilsluttet og produktionen 

kan opretholdes i størst muligt omfang efter driftsforstyrrelsens bortkobling.  

502. De specificerede FRT-krav skal afspejle elsystemets karakteristika, herunder den 

systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsforstyrrelser og driftsfor-

styrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må ikke medføre udfald af 

større mængder produktion grundet den sysstemmæssige konsekvens forbundet her-
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med. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store dele af elsy-

stemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde produktion.  

503. Sondringen mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæggenes 

teknologi og kritikalitet er årsagen til de graduerede fault-ride-through egenskaber for 

de enkelte typer af produktionsanlæg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 

504. I de nugældende tekniske forskrifter er der krav om, at et vindkraftanlæg i nettil-

slutningspunktet skal være designet til at kunne tolerere et spændingsdyk uden udkob-

ling ned til 20 % af spændingen i nettilslutningspunktet over en periode på minimum 

0,5 s. 

505. Et solcelleanlæg skal være designet til at kunne tolerere et spændingsdyk uden 

udkobling ned til 10 % af spændingen i nettilslutningspunktet over en periode på mini-

mum 250 ms. 

Nuværende undtagelse for termiske anlæg under 200 kW 

506. Termiske anlæg under 200 kW er i dag undtaget fra kravet om FRT-egenskaber. 

For synkrone anlæg i kategori B og C skal disse 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. Anlæg i kategorien D-anlæg skal kunne tolerere 

et spændingsdyk til 0 % af den nominelle spænding i tilslutningspunktet i 150 ms.  

507. Energinet har den 6. august 2018 anført følgende begrundelse for, at undtagelsen 

for termiske anlæg under 200 kW ikke videreføres: 

508.  

 

 

509. Med afsæt i nedenstående liste, anses det ikke som teknisk relevant og af vital 

betydning, at skulle foranledige undtagelse for FRT egenskaber, for en enkelt genera-

torteknologi som er en delmængde af generatorkategorien Power Park Modul, i nomi-

neleffekt området fra 125 kW til 200 kW. 

 
- De foreslåede tærskelværdier for produktionsanlæg som vist herover   

- Differentieringen af funktionalitetskrav mellem anlægskategorierne A til D 

- Den i EU forordning 2016/631 enkelte generatoropdeling – synkrongenerator 

vs. Power Park Modul 

- Produktionsanlæg kategori A med nominel effekt op til 125 kW jf. forlag om 

tærskelværdier og EU forordning 2016/631, allerede uden krav om FRT egen-

skaber 

- Produktionsanlæg kategori B med nominel effekt fra 125 kW jf. forlag om tær-

skelværdier og EU forordning 2016/631, har krav om FRT egenskaber 

- Mulighed for FRT egenskaber på solanlæg og vindanlæg i anlægskategori B 

- Det forventede kommende antal nettilsluttede A og B anlæg, både som følge 

af den grønne omstilling og fald i anlægsinvestering 

Tabel 1: Foreslåede tærskelværdier for produktionsanlæg 

A B C D 

0,8 kW < Pn ≤ 

125 kW 

125 kW < Pn ≤ 

3 MW 

3 MW < Pn ≤ 

25 MW 

Pn > 25 MW 
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510. Energinet har den 6. august 2018 endvidere anført, at favorisering af en enkelt 

generatorteknologi ved undtagelse for krav, som hører under en generatorkategori 

som indeholder forskellige generatorteknologier som ikke har undtagelsen eller som 

faktisk kan efterleve kravet om funktionalitet, kan påvirke fordelingen og mængden af 

nettilsluttede anlæg i en negativ retning. En sådan uforudsigelig skævvridning udfor-

drer nødvendigvis ikke systemstabiliteten men påvirker markedet for produktionsanlæg 

og påvirker definitivt nettilslutning af nye generatorteknologier. 

511. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at RfG fastsætter krav om FRT-egenskaber 

for alle anlæg, der kategoriseres som type B-anlæg eller der over. Tilsynet lægger 

endvidere vægt på det oplyste, hvorefter en undtagelse for anlæg indtil 200 kW vil 

kunne medføre en uønsket skævvridning mellem produktionsteknologierne. 

512. Forsyningstilsynet inddrager i særligt omfang det forhold, at tilsynet ikke ved hø-

ring, eller på anden måde, har modtaget materiale, der kan begrunde, at termiske 

anlæg under 200 kW bør undtages fra kravet om FRT-egenskaber. 

513. Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund, at termiske anlæg under 200 

kW er omfattet af det anmeldte krav om FRT-egenskaber. 

Fejlretningstid på 250 ms 

514. I forbindelse med den af tilsynet foretagne offentlige høring, har Pon Powers an-

ført, at en fejlretningstid (tclear) på 250 ms for synkrone anlæg, kan føre til pole slip.  

515. Dansk Energi har til de af Energinet angivne værdier anført, at fejlretningstiden 

(tclear) bør være den samme i distributionsnettet som i transmissionsnettet, det vil sige 

150 ms, for både synkrongeneratorer og elproducerende anlæg.   

516. Forsyningstilsynet bemærker, at ansættelsen af en fejlretningstid (tclear) på 250 ms 

i medfør af RfG artikel 14, stk. 3 tabel 3.1 og 3.2, forudsætter at systembeskyttelsen og 

sikker drift kræver det. 

517. Til kravet om systembeskyttelsen og sikker drift, har Energinet den 3. september 

2018 anført, at transmissionssystemets primærbeskyttelse skal bortkoble en 

transmissionssystemsfejl i området af maksimalt 100 ms og valget af transmissi-

onstilsluttede produktionsanlægs tclear på 150 ms er derfor for nuværende tilstræk-

kelig robust. Der er i distributionssystemet registreret længere fejlbortkoblingstider 

og i de værste tilfælde i nærheden af 600 ms. 250 ms er den maksimale mulige 

værdi fra forordningen og desuden væsentligt kortere en de nuværende krav, 

hvorfor det er fundet nødvendigt, at anvende rammen fra forordningen fuldt ud for at 

opnå tilstrækkelig anlægsrobusthed. 

518. De af Energinet angivne værdier beskriver den nedre grænse for fase-til-fase-

spændingsfejl (symmetrisk fejl), før under og efter fejlen. De antagne værdier – med 

undtagelse af Urec2 for elproducerende anlæg - ligger inden for intervallet i tabel 3.1 og 

3.2 i medfør af RfG artikel 14, stk. 3.  

519. Forsyningstilsynet lægger Energinets vurdering, hvorefter fejl i distributionsnettet 

kan være langvarige, til grund. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at en fejlretningstid 
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på 250 ms, er mindre end hvad der er gældende i dag. Forsyningstilsynet vurderer på 

denne baggrund, at der er behov for en længere fejlretningstid i distributionsnettene 

end i transmissionsnettet, og følger derfor ikke høringssvaret fra Dansk Energi. 

520. Tilsynet lægger vægt på, at det kollektive elnet er bedre sikret mod utilsigtede 

spændingsvariationer, såfremt anlæg tilsluttet distributionsniveau kan håndtere spæn-

dingsfald i op til 250 ms.   

521. Fejlretningstiden på 250 ms er kortere end den i dag gældende fejlretningstid, og 

tilsynet vurderer på denne baggrund, at en fejlretningstid på 250 ms ikke vil medføre 

en større risiko for pole-slip end tilfældet er i dag. Det af Pon Power anføre kan derfor 

efter tilsynets vurdering i sig selv føre til en mindre fejlretningstid end 250 ms. 

522. På denne baggrund vurderer tilsynet, at en fejlretningstid på 250 ms er proportio-

nal. 

523. For så vidt angår vurderingen om ikke-diskrimination, lægger tilsynet vægt på det 

oplyste, hvorefter driftserfaringer viser, at en fejlretningstid på mere end 150 ms kun er 

nødvendig på distributionsniveau. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at kravet om 

en fejlretningstid på 250 ms for distributionstilsluttede anlæg ikke er diskriminerende. 

524. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, 

er modtaget materiale der giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering. 

525. Forsyningstilsynet vurderer herefter, at fejlretningstiden på 250 ms er begrundet i 

systembeskyttelses og driftsmæssige hensyn. 

Uret2 for elproducerende anlæg 

526. For så vidt angår elproducerende anlæg bemærker tilsynet, at Energinet har an-

givet Uret2 til 0,9 pu. I tabel 3.2 i medfør af RfG artikel 14, stk. 3, er angivet værdien 

0,85 pu. Den af Energinet angivne værdi er således ikke i overensstemmelse med 

forordningen. 

527. Energinet har den 3. september 2018 oplyst, at i forbindelse med forordningens 

tilblivelse er spændings p.u. værdien 0,85 blevet sat som en fast værdi i tabel 7.2 [og 

3.2], hvilket må antages at være en fejl. Sammenholdes denne parametre med samme 

parametre i tabel 7.1 [og 3.1] er spændings p.u. værdien her 0,85 – 0,9, hvilket sikkert 

også var intentionen for tabel 7.2 [og 3.2].  

528. Spændingen Urec2 er kravet til den restaurerede spænding i produktionsanlæggets 

POC i afslutningen af et FRT forløbet. Når spændingen når denne værdi hjælper pro-

duktionsanlægget ikke mere med at genopbygge spændingen. Problemet med den 

faste værdi i tabel 7.2 [og 3.2] er, at den nedre grænseværdi for normal driftsspænding 

er ved værdien 0,9 p.u. Det betyder, at spændingen aldrig vil blive genopbygget til en 

værdi inden for normal-driftsspændingsområdet hvilket vil sige at systemet ikke vil 

blive genopbygget med hjælp fra elproducerede anlæg. 

529. Forsyningstilsynet bemærker, at normaldriftsspændingen i det danske distributi-

onssystem er 0,9 til 1,1 pu. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energi-

net har en proportional og tungtvejende legitim interesse i at sikre systemsikkerheden, 
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ved at angive, at elproducerende anlæg skal spændingsunderstøtte op til et spæn-

dingsniveau på 0,9 pu.  

530. Under hensyn til normaldriftsspændingen i distributionsnettene, antallet af elpro-

ducerende anlæg, og Energinets fremskrivning af den danske anlægsporteføjle, hvor-

efter der forventes flere elproducerende anlæg, godkender Forsyningstilsynet, at el-

producerende anlæg skal kunne spændingsunderstøtte indtil spændingen i tilslut-

ningspunktet mindst er 0,9 pu.  

Samlet vurdering 

531. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende de angivne værdi-

er for FRT-egenskaber. Tilsynet har lagt vægt på behovet for systembeskyttelsen, der 

begrunder en tclear værdi på 250 ms. Tilsynet lægger endvidere vægt på den tungtve-

jende interesse i spændingsunderstøttelse fra elproducerende anlæg, samt at tilsynet 

ikkeved høring eller på anden måde, har modtaget materiale, der giver tilsynet grund-

lag for en anden vurdering. 

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nr. iv 

532. Bestemmelsen vedrører, at hver TSO skal fastsætte start- og slutkonditionerne 

for tolerancen over for spændingsfejl og gøre dem offentligt tilgængelige, herunder 1) 

beregningen af minimumseffekten for kortslutning ved tilslutningspunktet før fejlen, 2) 

produktionsanlæggets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslutningspunktet og 

spændingen ved tilslutningspunktet før fejlen og 3) beregningen af minimumseffekten 

for kortslutning ved tilslutningspunktet efter fejlen. 

533. Energinet udarbejder et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang om året, hvor ud-

viklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal 

og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet bereg-

nes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. 

534. Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 oplyst, at kortslutningskataloget og 

dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumen-

ter. 

535. Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver 

offentlig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvire-

res ved henvendelse. 

536. Produktionsanlæggets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslutningspunktet 

før fejlen er angivet således, at A og B-anlæg skal kunne levere aktiv effekt (op til den 

nominelle effekt), mens der ikke er krav om levering af reaktiv effekt.  

537. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet ved udarbejdelsen af kortslutningskata-

loget og dokument med forudsætninger, har fastsat start- og slutforholdene – herunder 

beregning af kortslutningsstrøm - for tolerancen over for spændingsfejl.  

538. Ved offentliggørelse af dokument med forudsætninger vurderer tilsynet, at kravet 

om offentliggørelse er opfyldt, såfremt dokumentet indeholder 1) beregningen af mini-

mumseffekten for kortslutning ved tilslutningspunktet før fejlen, 2) produktionsanlæg-
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gets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslutningspunktet og spændingen ved 

tilslutningspunktet før fejlen og 3) beregningen af minimumseffekten for kortslutning 

ved tilslutningspunktet efter fejlen 

539. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har angivet driftspunktet for aktiv og 

reaktiv effekt før fejlen.  

540. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har opfyldt deres 

forpligtigelser i medfør af RfG artikel 14, stk. 3, litra a nr. iv.  

541. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne start- og 

slutkonditioner. 

Ad artikel 14, stk. 3, litra b 

542. Bestemmelsen vedrører angivelsen af FRT-egenskaber for produktionsanlæg, 

ved asymmetriske spændingsfejl 

543. Energinet har angivet, at der anmeldes samme krav for FRT-egenskaber ved 

asymmetriske fejl, som anmeldt for symmetriske fejl i medfør af artikel 14, stk. 3, litra 

a, nr. i. 

544. Energinet har oplyst, at der ikke i dag gælder særlige krav til anlægsrespons i 

forbindelse med asymmetriske fejl. 

545. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke i dag gælder særlige krav til an-

lægsrespons ved asymmetriske fejl, og vurderer på baggrund af niveauet for forsy-

ningssikkerhed i Danmark, at det nugældende system har vist sin berettigelse gennem 

driftserfaringer. 

546. Under hensyntagen hertil, og af de grunde der er anført ved behandlingen af 

artikel 14, stk. 3, litra a, nr. i + ii + iii, agter Forsyningstilsynet at godkende, at der ikke 

stilles særlige krav til anlægs FRT-egenskaber ved asymmetriske fejl. 

Ad artikel 14, stk. 4, litra a 

547. Bestemmelsen vedrører adgangen til genindkobling ved en tilfældig afkobling 

forårsaget af en netforstyrrelse. 

548. Energinet har angivet følgende værdier: 

Dk1: 

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

549. Endvidere er angivet følgende tillægsbetingelser, når elnettet er normal spæn-

dingssat: 

1 Genindkobling efter 3 min. 

2 Gradient: 20 % Pn/min. 
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3 Kobling med eget udstyr et tilladt så længe nettet er spændingssat. 

4 Kobling med andres udstyr er efter aftale med anlægsejer 

550. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at konditioner for 

genindkobling af et produktionsanlæg i forbindelse med utilsigtet udkobling defineres 

som de eksakt samme konditioner, som anvendes i forbindelse med automatisk syn-

kronisering. Kravet er gældende for type B, C og D anlæg. Frekvensbåndet er define-

ret ud fra normal-driftsområdet som desuden er markedsreguleret og hvor der udøves 

frekvensregulering. Det afgrænses af øvre og nedre knækfrekvens, hvor de respektive 

frekvensrespons autonomt starter. 

551. Kravet om 3 minutters godkendt spænding og frekvens er det samme krav, som 

anvendes i dag i de tekniske forskrifter. Synkroniseringen skal naturligvis foregå auto-

matisk. Kravet er kendt fra de nugældende tekniske forskrifter. 

552. Forsyningstilsynet bemærker, at kravet til frekvensinterval, genindkobling efter 3 

minutter, samt angivne gradient er sammenfaldende med de værdier, der er angivet 

ved automatisk genindkobling i medfør af artikel 13, stk. 7, litra a og b.  

553. Af de grunde, der er anført for godkendelse af indkobling i medfør af artikel 13, 

stk. 7, litra a og b, agter Forsyningstilsynet at godkende de angivne værdier for gen-

indkobling ved tilfældig afkobling. 

Ad artikel 14, stk. 5, litra b, nr. i 

554. Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør skal fastlægge de ord-

ninger og indstillinger, der er nødvendige for at beskytte nettet, under hensyntagen til 

produktionsanlæggets karakteristika. De beskyttelsesmekanismer, der er nødvendige 

for produktionsanlægget og nettet, samt de indstillinger, der er relevante for produkti-

onsanlægget, skal koordineres og aftales mellem den relevante systemoperatør og 

anlægsejeren.  

Energinet har angivet, at der for transmissionstilsluttede anlæg skal benyttes: 

Linjebeskyttelse. 

Transformerbeskyttelse. 

Reaktorbeskyttelse. 

Hjælpekrafttransformer beskyttelse 

Samleskinnebeskyttelse. 

555. Endvidere er angivet, at anlægsejer sikrer anlægget mod skader fra fejl og hæn-

delser i nettet. Anlægget sikres mod interne kortslutninger og mod udkobling i ukritiske 

situationer. 

556. Alle relevante indstillinger specificeres med udgangspunkt i relevant net og an-

lægsanalyse, og indstillinger indføres i driftsaftalen. Endvidere skal anlægget sikres 

mod at påvirke det kollektive elforsyningssystem uønsket. 
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557. Energinet har til de angivne indstillinger anført, at den beskrevne beskyttelse er 

Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og 

anlægsanalyse. Beskyttelsesmåderne sikrer både transmissionssystemet samt de i 

tilslutningspunktet relevante komponenter samt produktionsanlægget. Aktuelle indstil-

linger tager igen udgangspunkt i en specifik net og anlægsanalyse. Aktuelle driftsind-

stillinger anføres i tilslutningsaftalen. Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter der er 

gældende i dag. 

558. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har anlagt sin standardtilgang til 

beskyttelsesindstillingerne, samt at indstillingerne er kendt fra de nugældende tekniske 

forskrifter.  

559. På baggrund af niveauet for forsyningssikkerhed i Danmark, vurderer tilsynet, at 

den angivne standardtilgang til beskyttelsesindstillingerne har vist sin berettigelse gen-

nem driftserfaringer.  

560. Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver forsyningstilsynet grundlag for at tilsidesætte de af Energinet angivne indstil-

linger. 

561. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende de angivne krav. 

Ad artikel 14, stk. 5 litra d, nr. i+ii 

562. Bestemmelsen vedrører krav til anlæg, om at være i stand til at udveksle informa-

tion med den relevante systemoperatør ved enten realtid eller periodisk udveksling. 

Den relevante systemoperatør skal fastsætte vilkårene for informationsudvekslingen.  

563. Energinet har angivet følgende værdier: 

1 Informationsudveksling: realtid eller periodisk – med tidsstempling 

2 Maksimal opdateringstid af funktionsstatus (aktiveret/de-aktiveret) er 10 ms. 

3 Maksimal opdateringstid af parameterværdi er 1 sekund. 

4 Maksimal opdateringsværdi af måleværdier er 1 sekund. 

564. I øvrigt henvises til den af Energinet angivne signalliste af 5. oktober 2018, der 

fremgår som bilag til afgørelsen. 

565. Forsyningstilsynet bemærker, at anlæg under 1 MW (B1) er angivet til kun at 

skulle levere signalet ”stop” og signalet ”hold”.  

566. Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget høringssvar vedrørende 

artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i og ii. Høringssvarene vedrører overordnet følgende for-

hold: 

1. Omkostninger ved etablering af FRT og signaludveksling 

2. Den af Energinet angivne opdateringstid på 10 ms. 

3. Signallisten indeholder signaler relevant for såvel generel system-

drift, som ved levering af systemydelser.  
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4. Krav til signalet ”referencefrekvens” er ikke nærmere beskrevet. I 

beskrivelsen af kravet er benyttet begrebet ”frekvensmaster”. Det-

te begreb er ikke nærmere beskrevet. 

5. Signalet ”planlagt aktiv effekt” er ikke en realtidsinformation 

6. Signalet ”delta effektbegrænser” er ikke efficient i forhold til syn-

krongeneratorer. 

7. Signalet ”Spændingsregulering” synes at medføre en ændring i 

hvordan magnetiseringsanlæg til synkronmaskiner dimensioneres 

8. Signalet ”Aktivering/deaktivering af nedreguleringsfunktionen for 

aktiv effekt ved høje vindhastigheder”. 

 

Ad høringspunkt 1 

567. EC Powers bemærker vedrørende opdelingen af type B-anlæg i B1 under 1 MW 

og B2 over 1 MW, at argumentet skulle være, at det koster penge for anlægsejeren at 

etablere onlinekommunikation. Hertil vil EC Powers gøre opmærksom på, at anlægs-

ejerens omkostninger til at etablere onlinekommunikation trods alt er betydeligt lavere, 

end omkostningerne til at etablere FRT og reaktive egenskaber – som der ikke undta-

ges for. 

568. EC Powers mener, at en afgørende værdi ved små kraftvarmeanlæg er deres 

evne til at understøtte nettet. Dette gælder særligt, når anlægget alligevel er udbygget 

med FRT og reaktive egenskaber, men det gælder bestemt også for et rent type A-

anlæg, der kan levere frekvensrespons og yderligere effektregulering, hvor det ønskes. 

EC Powers mener, at mulighederne i små kraftvarmeværker desværre ikke bliver ud-

nyttet i dag. I fald den omtalte onlinekommunikation kan sikre effektivt udnyttelse af 

systemegenskaberne ved små kraftvarmeanlæg, så ville der være tale om et egentligt 

ressourcespild, hvis type B-anlæg under 1 MW etableres uden den onlinekommunika-

tion, som ellers skulle tilvejebringe den fulde udnyttelse af ekstrainvesteringen i sy-

stemegenskaberne. 

569. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at der med signallisten er forsøgt 

at holde en hensigtsmæssig balance mellem omkostninger og driftsmæssige fordele. 

Herved er også lagt vægt på, ikke at ændre unødigt på nuværende praksis. Samtidig 

er der tale om minimumskrav, så aktørerne har altid mulighed for at etablere den 

kommunikation, de ønsker. 

Ad høringspunkt 2 

570. Energinet har vedrørende artikel 15, stk. 5, litra d, nr. i angivet, at maksimal opda-

teringstid af funktionsstatus (aktiveret/de-aktiveret) er 10 ms. 

571. Flere aktører har kommenteret denne værdi, og anført, at en opdateringstid på 10 

ms ikke er fysisk mulig. 

 

572. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at den angivne værdi vedrører 

tidsstemplingsfunktionen, og at denne funktion skal kunne stemple statusændringen 

med en opløsning på minimum 10 ms. Den angivne værdi har ikke noget med netvær-

ket at gøre. 

Ad høringspunkt 3 
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573. Dansk Energi mener, at Energinet har fastsat kravene til informationsudveksling 

ud fra antagelser om, hvad balanceansvarlige har brug for og hvad systemoperatører-

ne har brug for til driften af det kollektive elforsyningsnet. Dansk Energi mener at sig-

nallisten kun skal indeholde de informationer som er relevante for driften af det kollek-

tive elforsyningsnet. Informationer som relaterer sig til et marked, skal ikke være med i 

signallisten, da de er fastsat et andet sted i forbindelse med at kunne deltage i et mar-

ked, fx balancemarkedet. 

574. Dansk Energi tilføjer, at hvis Energinet også stiller krav til markedssignaler påfø-

rer de anlægsejer en unødvendig omkostning i forbindelse med nettilslutning af et 

produktionsanlæg, da alle signaler som står i signallisten skal testprøves og verificeres 

i anlægssnitfladen, idet de skal være til rådighed, uanset om Energinet vil bruge dem 

eller ej.  

 

575. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at for at understøtte et velfunge-

rende marked kan det være fordelagtigt at sikre, at installerede anlæg har de nødven-

dige funktioner fra deres installation, da det ofte kan være uoverskueligt for anlægsejer 

at gennemskue konsekvenserne ved at mangle enkelte funktioner, og det er vurderin-

gen, at en efterinstallation vil være uproportional dyr og dermed samfundsøkonomisk 

ufordelagtig.  

576. Derfor giver det værdi at gøre anlægsejer opmærksom på, at der kan være en 

række signaler, som er påkrævet, såfremt en anlægsejer ønsker at levere systemydel-

ser mv. For at sikre en tydeligere visning af hvilke signaler et anlæg, som minimum 

skal etablere, og hvilke der er relevante i forbindelse med levering af systemydelser, 

opdeles signallisten således at dette bliver tydeligere. Denne nye version af signalli-

sten eftersendes snarest. 

577. Forsyningstilsynet modtog den 5. oktober 2018 en ny version af signallisten. 

Energinet har den 8. oktober 2018 supplerende oplyst, at den nye signalliste ikke er 

opdelt i et afsnit med genelle signalkrav, og et afsnit med signalkrav der relaterer sig til 

levering af systemydelser. 

578. Dette skyldes, at Energinet vil beskrive signalkrav ved systemydelser nærmere i 

en kommende vejledning. I en vejledning har Energinet mulighed for at gøre det tydeli-

gere, hvornår hvilke signaler kan være relevante og opfordre den, der etablerer an-

lægget til at være opmærksom på mulige yderligere krav ved levering af systemydel-

ser.  

579. Der er i udbudsbetingelserne for systemydelser til levering i Danmark for en ræk-

ke ydelser, f.eks. afsnit 1.3.1.2 og 1.6.1.3, fastsat hvilke online signaler, der er relevan-

te. Da Energinet vurderer, at det giver bedst mening at kunne gøre anlægsejer op-

mærksom på dette på en uddybende måde i en vejledning i stedet for blot at inkludere 

dette i en liste med mulige signaler, har Energinet valgt ikke at inkludere en sådan liste 

med mulige signaler. 

Ad høringspunkt 4 

580. Flere aktører har stillet spørgsmål til signalet ”referencefrekvens”, og herunder til 

indholdet af begrebet ”frekvensmaster”.  
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581. Forsyningstilsynet bemærker, at den nye signalliste af 5. oktober 2018 ikke inde-

holder signalet ”referencefrekvens” eller begrebet ”frekvensmaster”. 

Ad høringspunkt 5 

582. Ørsted bemærker at signalet ”Planlagt aktiv effekt” er en køreplansværdi, og der-

med en tidsserie. Da dette ikke er en realtidsinformation mener Ørsted at signalet skal 

udgå fra listen. 

 

583. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at det fremgår af RfG, artikel 15, 

stk. 2, litra g, at planlagt aktiv effekt skal være en del af realtidsovervågningen, som 

vist: 

 

584. Forsyningstilsynet bemærker, at det af den nye signalliste af 5. oktober 2018 

fremgår, at signalet planlagt aktiv effekt skal vise det aktuelle setpunkt. 

Ad høringspunkt 6 

585. Ørsted har anført, at signalet ”Delta effektbegrænser” ikke er efficient i forhold til 

anvendte metoder på kraftværker for forskellige systemydelser. Metoden bør udgå 

eller alene omfatte øvrige produktionsenheder. 

586. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at signalet tilrettes således, at det 

alene er et krav for Power Park Moduler. 

Ad høringspunkt 7 

587. HOFOR bemærker, at signalet ”Spændingsregulering” ikke er specificeret. HOF-

OR tilføjer, at hvis signalet refererer til næstsidste linje i Bilag 1 fra Energinets anmel-

delse, side 39, er dette en markant ændring i hvordan magnetiseringsanlæg til syn-

kronmaskiner dimensioneres, uden at være beskrevet. 

588. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at der ikke er tiltænkt nogle æn-

dringer i forhold til, hvordan det fungerer ved Produktionstelegrafen. Ønsket spænding 

er det setpunkt, Produktionstelegrafen leverer. 

 

Ad høringspunkt 8 

589. Siemens bemærker vedrørende signalet ”Aktivering/deaktivering af nedregule-

ringsfunktionen for aktiv effekt ved høje vindhastigheder”, at det ikke er muligt at deak-

tivere funktionen hvis nedregulering er taget med i møllens typecertificering.  
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590. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at der ønskes er en statusindike-

ring. Energinet tilføjer, at beskrivelsen rettes til i signallisten. 

Forsyningstilsynets vurdering 

591. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at anlæg under 1 MW alene skal levere signa-

ler vedrørende ”hold” og ”stop”. Tilsynet lægger vægt på, at opdelingen er udtryk for en 

afvejning af det systemmæssige behov for realtidsinformation og omkostningerne ved 

udveksling af realtidsinformation for den enkelte anlægsejer. 

592. Energinet har den 10. september 2018 uddybet, at det ikke er Energinets intenti-

on, 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 etable-

ringen 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. 

593. Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver 

tilsynet grundlag for at fastsætte en anden grænseværdi end 1 MW. 

594. Det er dog 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 angi-

ves i medfør af forordning 2017/1485 (SOGL) artikel 40-53. 

 

595. Det er således tilsynets vurdering, at der ikke med hjemmel i SOGL art. 40-53, 

kan ændres eller indføres yderligere krav til realtidsinformation, end hvad der er an-

meldt i medfør af RfG artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i og ii. 

596. For så vidt angår høringssvar fra EC Powers, lægger tilsynet vægt på det af 

Energinet anførte, hvorefter de af Energinet anmeldte krav er udtryk for minimumskrav. 

Det er herefter muligt for en anlægsejer selv at vælge at benytte eventuelle FRT-

egenskaber og kommunikation, der er installeret i anlægget. 

597. Tilsynet lægger endvidere vægt på det oplyste, hvorefter Energinet har afvejet 

hensynet til de driftsmæssige fordele og omkostningerne forbundet med dataudveks-

ling.  

598. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag or at foretage en anden afvejning af de driftsmæssige forde-

le og omkostningerne for den enkelte anlægsejer. 

599. For så vidt angår opdateringstid af funktionsstatus, lægger tilsynet vægt på, at de 

10 ms er udtryk for tidsstempling, og ikke opdateringstiden i forhold til signaludveksling 

med Energinet. 

600. For så vidt angår indholdet og opsætningen af signallisten, lægger tilsynet vægt 

på, at Dansk Energis høringssvar vedrører den redaktionelle præsentation af signalli-

sten.  
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601. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de af Energinet anmeldte krav i medfør af 

RfG, ikke er udtryk for en fuld og endelig liste over krav og specifikationer, der er nød-

vendige for at blive tilsluttet og operere på det kollektive elnet.  

602. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet skal udarbejde en 

samlet beskrivelse af de gældende tilslutningskrav, og som oplyst af Energinet den 8. 

oktober 2018, i den forbindelse tydeliggøre og beskrive de signaler, der er relevante 

ved levering af systemydelser.  

603. Det forhold, at signallisten overfor tilsynet og i forbindelse med offentlig høring, 

ikke er opdelt, kan ikke efter tilsynets vurdering medføre en reaktion fra tilsynets side. 

604. Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at tilsynet har modtaget 

høringssvar fra en række aktører vedrørende den anmeldte signalliste. Tilsynet vurde-

rer på denne baggrund, at den anmeldte signalliste fremtræder i en form, der er egnet 

til at interessenter kan gøre sig bekendt hermed. Tilsynet lægger vægt på, at de afgiv-

ne høringssvar har medført en revision af den anmeldte signalliste. 

605. For så vidt angår signalet ”referencefrekvens”, samt begrebet ”frekvensmaster” 

lægger tilsynet vægt på, at den nye signalliste af 5. oktober 2018 ikke indeholder sig-

nalet ”referencefrekvens” eller begrebet ”frekvensmaster”. 

606. For så vidt angår signalet ”Planlagt aktiv effekt”, lægger tilsynet vægt på, at der 

med signalet skal leveres det aktuelle setpunkt.  

607. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at signalet ”planlagt aktiv effekt” fremgår af de 

nugældende tekniske forskrifter.  

608. Med hensyn til kravet for (delta)effektbegrænser, lægger tilsynet vægt på, at 

Energinet den 13. september 2018 har tilrettet kravet, således at dette kun gælder for 

vindkraftanlæg.  

609. Tilsynet lægger vægt på, at signalet ”Aktivering/deaktivering af nedregulerings-

funktionen for aktiv effekt ved høje vindhastigheder” er angivet som et statussignal, 

med det formål, at sikring af de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet kan over-

holdes i trængte driftssituationer, herunder skærpet drift og nøddrift samt systemgen-

etablering. 

610. Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at den anmeldte signalliste af 5. oktober 

2018 er proportional og ikke-diskriminerende.  

611. Tilsynet lægger vægt på, at signallisten af 5. oktober 2018 er udtryk for mini-

mumskrav, samt at listen er revideret, hvorved signalet ”referencefrekvens” samt be-

grebet ”frekvensmaster” er udgået, signalet vedrørende ”delta-effektbegrænser” er 

præciseret til kun at vedrøre vindkraftanlæg, samt at signalerne ”Planlagt aktiv effekt” 

og ”Aktivering/deaktivering af nedreguleringsfunktion…” er udtryk for statussignaler, 

der er nødvendige for en sikker drift af elnettet. 

612. Tilsynet lægger vægt på, at signallisten i sin fremtrædelsesform er egnet til, at 

aktørerne kan gøre sig bekendt med de signaler der er anmeldt. 
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613. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende den af Energinet reviderede signal-

liste af 5. oktober 2018.  

Ad artikel 15, stk. 2, litra a. 

614. Bestemmelsen vedrører krav om frekvensstabilitet ved regulering af aktiv effekt. 

Den relevante systemoperatør skal i forbindelse hermed angive den tid, det må tage et 

produktionsanlæg at nå det nye setpoint for aktiv effekt. 

615. Energinet har angivet følgende værdier: 

SPM: minimum 1 % af Pn /minut, desuden 10 minutters reaktionstid til teknologi-

neutralitet hvis nødvendigt. 

 

PPM: minimum 20 % af Pn /minut. 

 

Angivelse af setpunkter for aktiv effekt skal kunne ske med en opløsning 

på 1 % af Pn eller bedre. 

 

Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal kunne indstilles 

med en opløsning på 10 mHz eller bedre. 

 

Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % 

eller bedre af Pn. 

 

For alle reguleringsfunktioner for aktiv effekt gælder, at nøjagtigheden 

for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med 

en gennemsnitlig størrelse på fejlen på 2 % af Pn målt over en periode på 

1 minut. (gælder dog ikke for LFSM-O og LFSMU). 

 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller 

bedre. 

 

616. Energinet har til værdiansættelsen anført, at gradienterne er lempelige krav, og at 

det ikke forventes, at produktionsanlæg vil have udfordringer med at overholde de 

angivne værdier. 

617. For termiske anlæg gælder i dag, at disse skal kunne indstille setpunkter for aktiv 

effekt med en opløsning på 1 % af Pn eller bedre. Frekvensparametrene i regulerings-

funktionerne for aktiv effekt skal kunne indstilles med en opløsning på 10 mHz eller 

derunder. Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % eller 

derunder, og for alle reguleringsfunktioner for aktiv effekt gælder, at nøjagtigheden for 

en fuldført eller en kontinuerlig regulering, inkl. nøjagtighed på setpunktet, maksimalt 

må afvige 2 % af Pn over en periode på 1 minut.  

618. For solcelleanlæg gælder i dag, alle indstillingsværdier for frekvensparametre 

fastlægges af den systemansvarlige virksomhed.  

619. For vindkraftanlæg gælder i dag, at alle indstillingsværdier for frekvensparametre 

fastlægges af den systemansvarlige virksomhed. For alle reguleringsfunktioner for 
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aktiv og reaktiv effekt gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, over en peri-

ode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Pn henholdsvis Qn. 

620. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne værdi for nøjagtighed af regule-

ringsfunktionerne, er en videreførelse af den nugældende værdi. For termiske anlæg 

er de angivne værdier i deres helhed en videreførelse af de nugældende værdier. 

621. Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at der er tale om minimumsværdier, 

hvilket efterlader et råderum for den enkelte anlægsejer, til at indstille sit anlæg mest 

hensigtsmæssigt.  

622. Forsyningstilsynet lægger vægt på det af Energinet anførte, hvorefter produkti-

onsanlæg ikke forventes at have udfordringer med de angivne gradienter.  

623. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der ikke ved høring, eller på 

anden måde, er modtaget materiale, der giver Forsyningstilsynet grundlag for at fore-

tage en anden vurdering. 

624. Under hensyn til, at de angivne værdier efterlader fleksibilitet for den enkelte an-

lægsejer, at de enkelte produktionsanlæg ikke forventes at have udfordringer med de 

angivne værdier, samt at der ikke i øvrigt er modtaget materiale vedrørende nærvæ-

rende artikel, vurderer Forsyningstilsynet, at de angivne værdier er egnet til at opfylde 

formålet med frekvensreguleringen ved aktiv effekt, samt at værdierne er proportionale 

og ikke-diskriminerende. 

625. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 15, stk. 2, litra b 

626. Bestemmelsen vedrører det forhold, at angivelsen af setpunktet for aktiv effekt 

ved frekvensstabilisering – af tekniske grunde – skal ske manuelt. I denne situation 

skal TSO’en angive værdierne for indstilling af aktiv effekt. 

627. Energinet har angivet de samme værdier som er angivet ved artikel 15, stk. 2, 

litra a. 

628. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at vurdere, at en manuel indstilling fordrer andre værdier 

for de enkelte indstillinger, end de af Energinet angivne. 

629. Af de grunde der er anført vedrørende artikel 15, stk. 2, litra a, agter Forsynings-

tilsynet at godkende de angivne værdier. 

Ad artikel 15, stk. 2, litra c, nr. i 

630. Bestemmelsen vedrører det såkaldte LFSM-U, der angår anlægges respons på 

underfrekvens ved opregulering af aktiv effekt. Denne egenskab er kun et krav for type 

C- og D-anlæg. TSO’en skal fastsætte den frekvens, hvor LFSM-U skal starte samt 

den statik, anlægget skal følge. 

631. Energinet har angivet følgende værdier: 
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DK1: 

Startfrekvens: 49,80 Hz 

Droop: SPG/PPM = 5 % 

 

DK2: 

Startfrekvens 49.50 Hz 

Droop: SPG/PPM = 4 % 

 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. 

Reguleringsfunktionens følsomhed skal være ± 10 mHz eller bedre. 

 

632. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at der på bag-

grund af koordinering med tilstødende TSO’er er fastsat grænseværdier og karakteri-

stikker. Både for det nordiske henholdsvis for det central-europæiske område er der 

valgt en fælles grænseværdi og ens karakteristikker, som sikrer, at der sker en ensar-

tet respons fra anlæggene, som er placeret i samme synkronområde. Dette giver en 

ligebehandling i forhold til markedsmekanismer overfor muligheden for at levere effekt. 

633. Frekvensknækket skal ligge i intervallet 49,8 – 49,5. For DK1 der er en del af det 

centraleuropæiske område er valgt 49,80, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på 

grund af de mange tilsluttede enheder, og et lavt niveau kan vælges uden at man vil 

ende i tvunget frekvensregulering for ofte. Modsat er der for DK2 der er en del af syn-

kronområdet Norden valgt 49,50.  

634. Energinet forventer, at nye anlæg nemt vil kunne overholde kravet om frekvens-

respons ved underfrekvens, da kravet er ens på tværs af synkronområderne, og derfor 

må forventes at blive standard for ny-producerede enheder. Forskellen i basisindstillin-

ger mellem de 2 synkronområder forventes ikke at udgøre en udfordring, da basisfunk-

tionaliteten er ens. Krav i dag er kun gældende for termiske anlæg af type C og D. 

635. Kravet om LFSM-U er kendt fra de nugældende tekniske forskrifter. Solcellean-

læg og vindkraftanlæg på mere end 11 kW skal kunne frekvensregulere ved underfre-

kvens i intervallet 47,00 – 50,00 Hz4, med en nøjagtighed af frekvensmålingen på 

10mHz. Termiske anlæg af type C og D skal ved underfrekvens kunne regulere i inter-

vallet 47,00 – 49,90 Hz, med en statik på 6 %.  

636. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Tilsynet har i forbindelse med de angivne statikker for fre-

kvensrespons (LFSM-O) i medfør af artikel 13, stk. 2, litra d, spurgt Energinet om en 

vurdering af hensigtsmæssigheden i at have flere statikker gældende på samme tid. 

637. Hertil har Energinet den 3. september 2018 svaret, at det vurderes ikke at udgøre 

et problem. Fremadrettet giver ens statikker utvivlsomt dog en større systemteknisk 

værdi. Der henvises til behandlingen af artikel 13, stk. 2, litra d.  

638. De valgte værdier er inden for det interval der fremgår af RfG artikel 15, stk. 2, 

litra c, nr. i.  

 

4
 Dog med forbehold for dødbånd omkring 50 Hz på henholdsvis 0,2 Hz i DK1 og 0,5 Hz i DK2. 
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639. For så vidt angår startfrekvensen vurderer Forsyningstilsynet, at Energinet ved 

fastsættelsen af værdierne, har taget hensyn til opbygningen og særlige karakteristika 

for synkronområderne Norden og Kontinentaleuropa.  

640. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at Energinet har taget hensyn til den større 

anlægsportefølje i synkronområdet Kontinentaleuropa – og herved også den mindre 

portefølje i synkronområdet Norden. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på det 

oplyste, hvorefter ansættelsen af startfrekvensen er koordineret og ensrettet med til-

stødende TSO’er, for at sikre en ensartet respons. 

641. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på det oplyste, hvorefter forskellige 

statikker ved LFSM-O ikke vil udgøre et systemmæssigt problem. Tilsynet vurderer på 

denne baggrund, at forskellige statikker ved LFSM-U på samme måde ikke vil udgøre 

en systemrisiko, om end ens statikker utvivlsomt medfører større systemteknisk værdi. 

642. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte de af Energinet angivne værdier. 

643. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet ansatte startfre-

kvensværdier og statikker. 

Ad artikel 15, stk. 2 litra c, nr. v 

644. Bestemmelsen vedrører valg af referencepunkt for ændringen af aktiv effekt i 

forbindelse med LFSM-U. 

645. Energinet har angivet, af den nominelle (aktive)effekt skal benyttes som referen-

cepunktet for ændringer i aktiv effekt ved LFSM-U, for både synkrongeneratoranlæg 

og elproducerende anlæg. 

646. Som begrundelse for valget har Energinet anført, at valget sikrer en ens, teknolo-

gineutral behandling af produktionsanlæggene samt en definition og forståelse, da 

nogle aktører både anvender synkrongeneratorer og Power Park Moduler. 

647. Forsyningstilsynet bemærker, at den nominelle aktive effekt er det nugældende 

referencepunkt. 

648. Det angivne referencepunkt, er i overensstemmelse med intervallet angivet i arti-

kel 15, stk. 2, litra c, nr. v. 

649. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at valget af den nominelle aktive effekt er en 

videreførelse af det nugældende referencepunkt. På baggrund af den danske forsy-

ningssikkerhed, vurderer Forsyningstilsynet, at det nugældende referencepunkt, har 

vist sin berettigelse gennem driftserfaringer.  

650. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at fastsætte et andet referencepunkt. 

651. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende det af Energinet angivne reference-

punkt.  

Ad artikel 15, stk. 2 litra d, nr. i. 
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652. Bestemmelsen vedrører anlæggets driftsindstillinger, når et produktionsanlæg 

yder frekvensregulering (FSM). 

653. Produktionsanlægget skal kunne aktivere frekvensregulering for aktiv effekt i 

henhold til de parametre, som hver relevant TSO fastsætter inden for intervallerne 

fastsat i bestemmelsen. Ved fastsættelsen af disse parametre tager den relevante 

TSO højde for følgende: 

• i tilfælde af overfrekvens er frekvensreguleringen for aktiv effekt begrænset 

til den nedre grænse for regulering  

• i tilfælde af underfrekvens er frekvensreguleringen for aktiv effekt begrænset 

til maksimaleffekten 

• den faktiske levering af frekvensregulering for aktiv effekt afhænger af 

driftsbetingelserne og de omgivende betingelser, der gør sig gældende, når 

responsen aktiveres, navnlig begrænsninger af driften tæt på maksimaleffek-

ten ved lave frekvenser jf. artikel 13, stk. 4 og 5, og de tilgængelige primære 

energikilder 

654. Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1: 

Interval for aktiv effekt: 1,5 – 10% 

(minimum krav) 

FRI: 10 mHz  

FRD: 0 – 200 mHz 

Droop: 2- 12%  

 

DK2: 

Interval for aktiv effekt: 1,5 – 10%  

(minimum krav) 

FRI: 10 mHz 

FRD: 0 – 500 mHz 

Droop: 2- 12%  

 

655. For både Dk1 og DK2 er referencepunktet for aktiv effekt angivet som den nomi-

nelle (aktive)effekt for anlægget. 

656. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at artiklen giver 

principiel lov til specifikt at definere effekt responset størrelse i området defineret til 

værende mellem 1,5 % og 10 %. Energinet har imidlertid besluttet, at se området som 

et ”minimumskrav” og ikke specificere et specifikt respons men lade være åbent for de 

enkelte aktører og derved opnå det størst mulige marked. Det definerede område eller 

krav for samme, er ikke anvendt i dag og ikke set som en nødvendighed. Nogle aktø-

rer vil se området som en markedsbegrænsning. Energinet agter ikke at diskvalificere 

et produktionsanlæg som kan performe mere end forordningskravet. 

657. Følsomheden for frekvensreguleringen introduceres og erstatter det hidtil anvend-

te ”død-bånd”. Frekvensbåndet for frekvensregulering defineres og er i forhold til konti-

nental Europa identisk men udvides for det Nordiske frekvensreguleringsområde fra 
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50,1 Hz til 50,5 Hz. Beslutningen omkring udvidelsen af Nordiske frekvensregulerings-

område er besluttet på Nordisk TSO niveau og der har i den forbindelse ikke været 

indsigelser fra aktører. 

658. Forsyningstilsynet bemærker, at de angivne værdier ligger inden for intervallerne 

givet i artikel 15, stk. 2, litra d, nr. i.  

659. Energinet har vurderet, at det er proportionalt ikke at fastsætte en endelig værdi i 

intervallet for aktiv effekt. Dette er begrundet i hensynet til markedet.  

660. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig indsigt og kendskab til det kollektive elnet.  

661. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for at tilsidesætte det af Energinet foretagne 

skøn. 

662. For så vidt angår frekvensresponsufølsomhed bemærker Forsyningstilsynet til-

svarende, at Energinet som systemansvarlig virksomhed besidder væsentlig indsigt og 

kendskab til det kollektive elnet, og at der ikke ved høring eller på anden måde, er 

modtaget materiale, der giver Forsyningstilsynet grundlag for at tilsidesætte den af 

Energinet angivne værdi. 

663. Ved vurderingen af det angivne frekvensinterval for død-bånd, lægget Forsy-

ningstilsynet vægt på, at intervallet er fastsat efter fælles beslutning bland de nordiske 

TSO’er, samt at det er oplyst, at der i den forbindelse ikke er modtaget indsigelser fra 

aktører. 

664. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på sammenhængen mellem intervallet 

for frekvensrespons i DK1 og DK 2, og det angivne interval for død-båndet.   

665. Forsyningstilsynet vurderer på ovenstående baggrund, at de angivne værdier er 

proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at opretholde forsyningssikkerheden. 

Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende, de af Energinet angivne 

værdier. 

Ad artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iii og iv 

666. Artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iii, vedrører tiden for fuld udregulering af frekvensre-

spons. 

667. Artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iv, vedrører krav til hastigheden, hvormed et anlæg 

skal påbegynde frekvensrespons. Et anlæg skal påbegynde frekvensrespons så hurtigt 

så muligt, og anlægget må ikke være mere end 2 sekunder herom, med mindre an-

lægsejeren kan godtgøre, at anlægget af tekniske grunde har brug for en længere 

påbegyndelsestid.  

668. Bestemmelsen giver endvidere mulighed for, at TSO’en kan fastsatte en bestemt 

påbegyndelsestid for anlæg uden inerti. 

669. Energinet har angivet en påbegyndelsestid på højest 2 sekunder, med mindre en 

længere kan begrundes, samt en fuld udreguleringstid på 30 sekunder. 
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670. Herudover har Energinet i medfør af artikel 15, stk. 2, litra d, nr. iv angivet, at en 

påbegyndelsestid for anlæg uden inerti skal være så kort som mulig. 

671. I de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende: 

Termiske anlæg: 

Frekvensresponset skal påbegyndes senest 2 sekunder efter, at en frekvensændring 

er konstateret og derefter udfører reguleringen af aktiv effekt efter bedste evne. 

Vindkraftanlæg: 

Frekvensresponsreguleringen skal påbegyndes senest 2 sekunder efter, at en fre-

kvensændring er konstateret, og være fuldt udreguleret inden for 15 sekunder. 

Solcelleanlæg: 

Frekvensresponsreguleringen skal påbegyndes senest 2 sekunder efter, at en fre-

kvensændring er konstateret, og være fuldt udreguleret inden for 15 sekunder 

672. Forsyningstilsynet bemærker, at påbegyndelsestiden for frekvensrespons på 

højest 2 sekunder, er en videreførelse af de nugældende tekniske forskrifter 

673. Energinet har angivet, at frekvensrespons skal være fuldt udreguleret, 30 sekun-

der efter den frekvensændring der udløser frekvensrespons. 

674. Forsyningstilsynet bemærker, at tiden for fuld udregulering ønskes ændret fra 15 

sekunder til 30 sekunder for elproducerende anlæg. Det er Forsyningstilsynets vurde-

ring, at der med de angivne 30 sekunder, er tale om et lempeligere krav for elproduce-

rende anlæg, end fastsat i de nugældende tekniske forskrifter. 

675. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig indsigt og kendskab til det kollektive elnet, og at der ikke ved hø-

ring eller på anden måde, er modtaget materiale, der giver Forsyningstilsynet grundlag 

for at tilsidesætte den af Energinet foretagne vurdering. 

676. Forsyningstilsynet godkender herefter de af Energinet angivne værdier for påbe-

gyndelse af frekvensrespons, samt fuld udregulering af frekvensrespons. 

677. For så vidt angår Energinets mulighed for at angive en bestemt påbegyndelsestid 

for anlæg uden inerti, har Energinet angivet, at anlæg skal have en påbegyndelsestid 

så kort som mulig.  

678. Forsyningstilsynet vurderer, at en påbegyndelsestid så kort som mulig, tager 

højde for anlægges tekniske egenskaber og kapacitet. 

679. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet på en proportionalt måde, udnytter de 

tekniske egenskaber ved anlæg der ikke besidder inerti. Forsyningstilsynet vurderer, at 

en sådan udnyttelsen, er med til at opfylde princippet om optimering mellem den høje-

ste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede par-

ter. 
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680. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for en anden vurdering. 

681. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne påbegyndelsestid skal gælde for 

både vindkraftanlæg og solcelleanlæg. 

682. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne starttid – så kort 

som mulig – er proportional, ikke-diskriminerende og er egnet til at opfylde princippet 

om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste samlede om-

kostninger for alle involverede parter. Endvidere har Forsyningstilsynet ikke grundlag 

for at tilsidesætte Energinets vurdering om, at den samlede forsyningssikkerhed er 

bedst varetaget, ved den hurtigst mulige begyndelseshastighed af anlæg uden inerti. 

683. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 15, stk. 2 litra d, nr. v 

684. Bestemmelsen vedrører varigheden af et produktionsanlægs levering af fuld fre-

kvensrespons for aktiv effekt. Anlægget skal kunne levere i en periode på mellem 15 

og 30 minutter som fastsat af den relevante TSO.  

685. Energinet har angivet en periode på 15 minutter. Som begrundelse er anført, at 

effekt responsets skal fastsættes til en værdi mellem 15 og 30 minutter. Energinet 

anvender 15 minutter, som er det mindst restriktive og også er den anvendte værdi i 

dag. 

686. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne periode, ligger inden for det angivne 

interval i medfør af artikel 15, stk. 2 litra d, nr. v.  

687. På baggrund af den danske forsyningssikkerhed, vurderer Forsyningstilsynet, at 

den nugældende periode på 15 minutter, har vist sin berettigelse gennem driftserfarin-

ger.  

688. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver Forsyningstilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering.  

689. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende den angivne periode på 15 minut-

ter. 

Ad artikel 15, stk. 2 litra f 

690. Bestemmelsen vedrører afkobling af efterspørgselsenheder i produktionsanlæg, 

som følge af underfrekvens, hvis produktionsanlægget er konstrueret til også at kunne 

agere som efterspørgselsenheder. 

691. Energinet har angivet følgende frekvens for afkobling af efterspørgselsenheder: 

Dk1: 49,0 Hz 

DK2: 48,5 Hz 

 

692. Som begrundelse for de angivne værdier, har Energinet anført, at systemunder-

frekvens er et udtryk for, at produktion og forbrug ikke er i balance, der er underskud af 
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produktion eller overskud af forbrug. Afkobling af forbrug i forbindelse med underfre-

kvens er et af virkemidlerne for at stabilisere netfrekvensen. I denne artikel kravsættes, 

at produktionsanlæg, som kan agere som forbrugsanlæg, skal frakobles elsystemet i 

det omtalte underfrekvensscenarie. Værdierne er koordinerede i forhold til generel 

automatisk og manuel forbrugsaflastning og i forhold til frekvensreguleringsområderne. 

693. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Til nærværende bestemmelse har tilsynet spurgt ind til en 

dybere begrundelse for den forskellige værdiansættelse synkronområderne imellem. 

Tilsynet har endvidere spurgt ind til det forhold, at Energinet i forbindelse med arbejdet 

som følge af forordning 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netre-

gel for nødsituationer og systemgenoprettelse (ER), har angivet et ønske om at påbe-

gynde afkobling af forbrug for DK 2 ved 48,80 Hz5. Tilsynet har på denne baggrund 

spurgt til prioriteringen af enheder, der ønskes afkoblet. 

694. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at det Kontinental europæiske syn-

kronområde og det Nordiske synkronområde har forskellige karakteristika og blandt 

andet også forskellig udkoblingsfrekvenser i forbindelse med underfrekvens. Forskel-

lighederne hænger blandt andet sammen med systemernes opbygning herunder også, 

hvilke typer af produktionsanlæg som er dominerende. Som et eksempel er FSM bån-

det også forskelligt i de to synkronområder. Forskellen er ikke noget, som er introduce-

ret i forbindelse med EU forordningerne. 

695. Energinet har ved aktørmøde den 6. september 2018 vedrørende forordning ER 

oplyst, at forbrugsaflastning for DK2 agtes påbegyndt ved 48,50 Hz6. 

696. Tilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed, besidder væ-

sentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. 

697. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet ved ansættelsen har inddraget 

de 2 synkronområders forskellige opbygning.  

698. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at ændre de angivne frekvenser for afkobling.  

699. Tilsynet lægger vægt på, at frekvensen for forbrugsaflastning af efterspørgsels-

enheder i produktionsanlæg, er angivet til samme frekvens som startfrekvensen for 

den generelle forbrugsaflastning angivet i medfør af forordning ER. 

700. Det er på denne baggrund tilsynets opfattelse, at afkobling af efterspørgselsen-

heder i produktionsanlæg er det første forbrug der frakobles. 

701. Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de angivne frekvenser for aflastning af 

efterspørgselsenheder i produktionsanlæg, er udtryk for en proportional afvejning af 

hvilket enheder, der systemsikkerhedsmæssigt samt samfundsøkonomisk bedst kan 

undværes. 

 

5
 Der henvises til afgørelsens bilag ”Aktørmøde d. 9. august 2018 vedr. ER”, side 21. 

6
 Der henvises til afgørelsens bilag ”Aktørmøde d. 6. september 2018 vedr. ER”, side 12. 
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702. De angivne frekvenser for afkobling gælder for alle produktionsteknologier. For-

syningstilsynet er ikke ved høring, eller på anden måde, gjort bekendt med forhold, der 

nødvendiggør en sondring på tværs af produktionsteknologierne. Tilsynet vurderer på 

denne baggrund, at de angivne frekvenser er udtryk for et ikke-diskriminerende krav. 

703. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne frekvenser 

for afkobling af efterspørgselsenheder i produktionsanlæg.  

Ad artikel 15, stk. 2, litra g, nr. ii 

704. Bestemmelsen vedrører yderligere krav til et produktionsanlægs signaler, ved 

aktiv frekvensregulering (FSM).  

705. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet i medfør af RfG artikel 14, stk. 5, litra 

d, nr. ii, har angivet den fulde signalliste, herunder yderligere signaler, som et produk-

tionsanlæg skal kunne levere i forbindelse med FSM. 

706. Forsyningstilsynet henviser derfor til behandlingen af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. 

ii. 

707. Af de grunde, der er anført ved behandlingen af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i og ii, 

agter Forsyningstilsynet at godkende de anmeldte signalkrav for produktionsanlæg, 

der leverer systemydelser. 

Ad artikel 15, stk. 3. 

708. Bestemmelsen vedrører spændingsstabiliteten for type C-anlæg, hvorefter et 

anlæg automatisk skal kunne afkoble sig nettet, når spændingen ved tilslutningspunk-

tet når et bestemt niveau, der fastsættes af den relevante systemoperatør i samarbej-

de med den relevante TSO. 

709. Energinet har angivet følgende værdier: 

1 Overspænding (trin 3) = 1,2 p.u i 100 ms 

2 Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

3 Overspænding (trin 1) = 1,1 p.u. i 60 sekunder 

4 Underspænding (trin 1) = 0,9 p.u. i 60 sekunder 

710. Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet anført, at spændingsni-

veauet defineres som udkoblingsniveau, og kan både være over- og underspænding. 

Kravet omkring udkobling skal sikre udkobling på det rigtige tidspunkt og niveau i for-

hold til spændingsstabiliteten. Dette krav har været årsag for stor diskussion, da nets-

elskaberne har interesse i at frakoble så meget produktion i forbindelse med en given 

fejlhændelse for at undgå utilsigtet område-ø-drift. 

711. Den systemansvarlige virksomhed har derimod meget stor interesse i at holde så 

meget produktion inde så lang tid som muligt af hensyn til spændingsstabiliteten i det 

kollektive elsystem. 
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712. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at de angivne værdier er ko-

ordineret mellem Energinet og netselskaberne. 

713. Forsyningstilsynet bemærker, at der i de nugældende tekniske forskrifter gælder 

følgende: 

Termiske anlæg 

Type C 

Overspænding (trin 2) = 1,10 p.u. i mindre end 50 ms  

Overspænding (trin 1) = 1,06 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder 

 

Type D 

For anlæg i kategori D er anlægsejeren ansvarlig for, at der bliver gennemført stabili-

tets- og selektivitetsundersøgelser med henblik på fastlæggelse af anlægsenhedens 

beskyttelsesfunktioner. 

 

Vindkraftanlæg 

Type C 

Overspænding (trin 3) = 1,20 p.u. i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) =1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder  

 

Type D 

Overspænding (trin 3) = 1,20 p.u. i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) =1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 p.u. i 10 sekunder 

 

Solcelleanlæg 

Type C og D 

Overspænding (trin 2)= 1,15 p.u. i 200 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,10 p.u. i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,85 p.u. i 50 sekunder 

Underspænding (trin 2) = 0,80 p.u. i 100 ms 

 

714. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Til nærværende bestemmelse har tilsynet bedt om en ud-

dybet begrundelse for de angivne spændingsniveauer og tidsintervaller, samt bedt om 

en vurdering af konsekvensen ved at ensrette udkoblingsværdierne på tværs af pro-

duktionsteknologierne. 

715. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at ændringerne er en del af de ko-

ordinerede krav med Dansk Energi. En harmonisering af spændingsniveauet på over-

spænding trin 1 er gennemført, men den væsentligste ændring er forlængelse af tiden 

før udkobling ved underspænding trin 1, som nu er specificeret til 60 sekunder. Det 

skal erindres at udkoblingsspændingerne samtidig er hhv. maksimal og minimal drifts-
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spænding, hvilket vil sige, at systemet principielt ikke er uden for driftsspændingsom-

rådet. 

716. Konsekvensen, som skal vurderes i denne forbindelse, er elsystemets tilsluttede 

produktionsanlægs forudsigelige egenskaber til gavn for det sammenhængende elsy-

stem og dennes stabilitet. Da spændingen er harmoniseret og ændringen resulterede i 

en forøgelse af udkoblingsspændingen må dette ses som en forbedring i forhold til 

tidligere. Udkoblingstiderne, som er blevet ændret, har resulteret i en forlængelse, 

hvilket ligeledes må ses som en forbedring i forhold til tidligere. 

717. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier er koordineret mellem 

Energinet og Dansk Energi/netselskaberne. Tilsynet bemærker, at de omtalte system-

operatører besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. 

718. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at de angivne værdier medfører en forlæn-

gelse af det tidsrum, hvor et produktionsanlæg skal kunne forblive tilkoblet som følge 

af spændingsændringer. En sådan forlænget periode er til gavn for den overordnede 

forsyningssikkerhed.  

719. Tilsynet bemærker dog, at udkobling er nødvendig af hensyn til det enkelte an-

lægs operationelle sikkerhed. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke ved hø-

ring, eller på anden måde er modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at til-

sidesætte de af Energinet angivne værdier. 

720. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er egnet til 

at opretholde forsyningssikkerheden, samt er proportionale og ikke-diskriminerende. 

721. Forsyningstilsynet agter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 15, stk. 5, litra a, nr. iii 

722. Bestemmelsen vedrører opstartstiden for anlæg, der kan opstarte dødt net (black-

start). 

723. Energinet har ikke angivet en tid. Der er angivet, at TSO laver behovsanalyse, 

arrangerer tilbudsindhentning og indgår aftale med relevante aktører.  

724. Som begrundelse har Energinet anført, at dødstarts egenskaber er nødvendigt for 

at kunne genetablere transmissionssystemet efter et totalt blackout. Egenskaberne for 

dødstart er kun tilgængelige og relevante for de transmissionstilsluttede centrale kraft-

værker. Egenskaberne for dødstart bliver sikret igennem et udbud hvor der sluttelig 

indgås en kontrakt om levering af denne egenskab igennem en specificeret tidsperio-

de. Udviklingen går i retning af, at VE anlæg i kombination med energilagring muligvis 

kunne tilbyde denne ydelse. 

725. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet i dag sikrer de nødvendige død-

start-egenskaber gennem udbud.  

726. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at egenskaberne for dødsstart er afhængige 

af det øvrige nets egenskaber og udformning. Tilsynet lægger vægt på, at Danmark er 

en del af 2 synkronområder. Nettets behov og egenskaber i de 2 synkronområder er 

ikke identiske. 
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727. Herudover bemærker tilsynet, at det danske elnet løbende forandres, samt at 

hverken vindkraftanlæg eller solceller til en hver tid kan forventes at være tilgængelige 

til understøttelse af opstart af elnettet. 

728. Forsyningstilsynet bemærker, at det ikke er en del af den danske systemsikker-

hedsstrategi, at dødstart sker fra et distributionsnet.  

729. Energinet vurderer et behov for løbende analyse af dødsstartsbehovet, samt 

efterfølgende udbud. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig 

kompetence og indsigt i det kollektive elnet.  

730. Tilsynet lægger vægt på de ovenfor angivne forhold, samt at Forsyningstilsynet 

ikke ved høring, eller på anden måde, har modtaget materiale der giver tilsynet grund-

lag for en anden vurdering end foretaget af Energinet.  

731. På denne baggrund vurderer tilsynet, at en løbende behovsanalyse er udtryk for 

en proportional afvejning af systemsikkerheden, samt udtryk for en ikke-

diskriminerende procedure. 

732. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at opstartshastigheden for anlæg 

med dødstartsegenskaber, afhænger af en konkret behovsanalyse.    

Ad artikel 15, stk. 5, litra b, nr. i 

733. Bestemmelsen vedrører den relevante systemoperatørs ret til, i koordination med 

TSO’en, at fastsætte hvilke anlæg der skal være i stand til område-ø-drift. 

734. Energinet har angivet, at anlæg af type D (mere end 25 MW), skal være i stand til 

område-ø-drift. 

735. Som begrundelse har Energinet anført, at evnen til at kunne deltage i område-ø-

drift er vigtige i den situation, at et synkronområde eller et kontrolområde (et nationalt 

stykke af et synkronområde) bliver opdelt i ”en mindre ø” hvorefter dette område drives 

isoleret. I dag gælder samme krav for termiske anlæg fra type D og det er et naturligt 

krav i forhold til systemsikkerhed. Egenskaberne er anlægget allerede i besiddelse af 

(egenskaber er krav for type C og D) og der er derfor ikke en forøget omkostning ved 

denne funktionalitet. Forordningen bibringer som noget nyt, at Power Park Moduler 

også skal kunne deltage i område-ø-drift, hvilket er helt naturligt i forbindelse med den 

grønne omstilling. Power Park Modulerne har som synkrongeneratoren også egenska-

berne naturligt som følge af krav til type C og D. 

736. I de nugældende tekniske forskrifter er fastsat, at termiske anlæg af type D skal 

kunne overgå til område-ø-drift, samt at type C-anlæg efter særlig driftslederaftale skal 

kunne forsyne et passende område i område-ø-drift. Dette er ikke i dag et krav for 

hverken vindkraftanlæg eller solcelle anlæg.  

737. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet er relevant systemoperatør for type D-

anlæg, der er tilsluttet på transmissionsniveau. 

738. Forsyningstilsynet lægger vægt på det af Energinet oplyste, hvorefter nye anlæg 

af type C og D besidder de relevante tekniske egenskaber til område-ø-drift. Dette 

gælder både for termiske anlæg som elproducerende anlæg. 
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739. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag 

for at ændre Energinets vurdering om, at transmissionstilsluttede type D-anlæg skal 

være i stand til område-ø-drift, samt at forsyningssikkerheden herved er tilstrækkelig 

varetaget. 

740. Forsyningstilsynet lægger ved sin vurdering vægt på, at de danske distributions-

net ikke er i stand til at frekvenssynkronisere. Forsyningstilsynet vurderer på denne 

baggrund, at det er proportionalt, at kravet om område-ø-drift stilles til transmissionstil-

sluttede anlæg. 

741. Forsyningstilsynet agter på ovenstående baggrund at godkende, at type D-anlæg 

skal være i stand til område-ø-drift. 

Ad artikel 15, stk. 5, litra c, nr. i 

742. Bestemmelsen vedrører krav til produktionsanlæg om at besidde egenskaber til 

hurtig resynkronisering, i forbindelse med genindkobling til nettet. 

743. Energinet har angivet, at type D-anlæg skal være i stand til hurtig resynkronise-

ring.  

744. Som begrundelse er anført, at der i forbindelse med systemrestaurering er krav 

om, at alle produktionsanlæg af type D hurtigt skal kunne resynkronisere, hvis anlæg-

get er blevet frakoblet. Principielt er kravet gældende for både type C og D, men kravet 

er kun udmøntet for D anlæg. Kravet indgår desuden som et koordinationspunkt med 

netselskaberne. 

745. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet i e-mail af 24. august 2018 har oplyst, 

at der er sket koordinering med netselskaberne om nærværende bestemmelse, samt 

at der er enighed om punktet ”hurtig resynkronisering”. 

746. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Til nærværende bestemmelse har tilsynet ønsket oplyst, 

hvilke krav der i dag gælder til hurtig re-synkronisering. 

747. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at kravet omkring hurtig re-

synkronisering er det samme som det tidligere krav om blok-ø-drift. Blok-ø-drift kravet 

var oprindeligt kun et krav, som var pålagt centrale kraftværker (synkrongeneratorer), 

men i forbindelse med at disse produktionsanlæg ikke længere udgør rygraden i elsy-

stemet, og ikke er i direkte drift i lange perioder, er dette krav blevet fjernet for denne 

anlægstype. Kravet er således ikke at finde i den nuværende version af TF 3.2.3. Da 

kravet tidligere ikke har været introduceret til hverken sol eller vind er kravet af denne 

årsag heller ikke inkluderet i hverken TF 3.2.2 eller TF 3.2.5. 

748. Forsyningstilsynet bemærker, at de danske distributionsnet ikke er i stand til at 

synkronisere frekvensen, og derfor kun i begrænset omfang vil egne sig til at være 

platform for restaurering af det samlede elnet. Forsyningstilsynet vurderer på denne 

baggrund, at det er i overensstemmelse med den benyttede beskyttelsesstrategi i det 
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danske elnet, at alene transmissionstilsluttede anlæg skal kunne foretage hurtig resyn-

kronisering.   

749. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet og netselskaberne besidder væsentlig 

kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Tilsynet lægger vægt på, at det angivne 

krav er koordineret mellem Energinet og netselskaberne. På denne baggrund vurderer 

tilsynet, at den overordnede systemsikkerhed er tilstrækkelig varetaget ved vurderin-

gen om, kun at stille krav til type D-anlæg. 

750. Ved alene at stille krav til type D-anlæg, er det Forsyningstilsynets vurdering, at 

Energinet har iagttaget princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivi-

tet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter. 

751. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der ikke ved høring, eller på 

anden måde, er modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at foretage en an-

den vurdering. 

752. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det angivne krav til hurtig re-

synkronisering af type D-anlæg, er proportional, ikke-diskriminerende og egnet til at 

opretholde den samlede forsyningssikkerhed i det kollektive elnet. 

753. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende, at type D-anlæg skal 

kunne re-synkronisere hurtigt. 

Ad artikel 15, stk. 5, litra c, nr. iii 

754. Bestemmelsen vedrører det forhold, at et produktionsanlæg skal kunne oprethol-

de driften ved overgang til blok-ø-drift, uden hensyntagen til en eventuel hjælpeforbin-

delse til et eksternt net. Minimumsdriftsperioden fastsættes af den relevante system-

operatør i samarbejde med den relevante TSO. 

755. Et anlæg skal i medfør af RfG artikel 15, stk. 5, litra c, nr. ii, kunne overgå til blok-

ø-drift, såfremt re-synkroniseringstiden er længere end 15 minutter. 

756. Energinet har angivet, at såvel synkrongeneratoranlæg som elproducerende an-

læg skal kunne overgå til blok-ø-drift i 0 minutter.  

757. Som begrundelse er anført, at overgang til blok-ø-drift er et krav, som skal sikre 

store produktionsanlæg hurtig gensynkronisering til elnettet, i det tilfælde at anlægget 

er blevet bortkoblet i forbindelse med en fejl i elsystemet. Blok-ø-drift skal kompensere 

for en langsom opstartsproces.  

758. Historisk har Energinet haft krav omkring blok-ø-drift på de centrale kraftværker i 

Danmark. Dette krav blev imidlertid fjerne grundet flere omstændigheder. Historisk er 

primærmarkedet for de centrale kraftværker ændret fra elmarkedet til fjernvarmemar-

kedet, hvilket betyder at det nødvendigvis ikke er elmarkedet, som sørger for, at de er i 

drift. Desuden blev der lavet en analyse af forsynings- og systemsikkerheden i Dan-

mark, som reducerede kravet til antallet af centrale kraftværker i drift til nul. Dette var 

medvirkende til, at kravet for blok-ø-drift blev fjernet på de eksisterende centrale kraft-

værker, og af denne grund er det ikke vurderet relevant at indføre kravet på ny for 

centrale kraftværker/anlæg med synkrongenerator. 
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759. Kravet om blok-ø-drift er også gældende for Power Park Moduler og her er det 

kontrolleret med aktørerne i forbindelse med arbejdsgruppemøder, at gensynkronise-

ringstiden for et vindanlæg er kortere end 15 minutter. Det antages, at situationen ikke 

er anderledes for et vilkårligt PV anlæg i samme nominelle effektklasse. Repræsentant 

for disse systemer var tilmeldt arbejdsgruppen men deltog aldrig fysisk eller kommen-

terede noget skriftligt. 

760. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

761. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det primære marked for kraftvarmeværker 

er afsætning af varme, og at driften af disse værker derfor primært styres af dette mar-

ked. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på det oplyste, hvorefter re-

synkroniseringstiden for elproducerende er mindre end 15 minutter. 

762.  Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet, og tilsynet lægger 

vægt på, at der er sket koordinering med netselskaberne. Energinet har på baggrund 

af en analyse af forsynings- og systemsikkerheden i Danmark, vurderet, at der ikke er 

behov for blok-ø-drift for synkrone anlæg. 

763. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale-

der giver tilsynet grundlag for at foretagen en anden vurdering. 

764. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det er proportionalt ikke at 

fastsætte krav om blok-ø-drift til synkrone anlæg, ud fra en vurdering af disse anlægs 

driftsperioder, samt ud fra en vurdering af resynkroniseringstiden for elproducerende 

anlæg, der er mindre end 15 minutter. 

765. Det er tilsynets vurdering, at ved ikke at stille krav om blok-ø-drift, har Energinet 

iagttaget princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de lave-

ste samlede omkostninger for alle involverede parter. 

766. Efter en samlet vurdering agter Forsyningstilsynet at godkende, at der ikke stilles 

krav om blok-ø-drift til den danske anlægsportefølje. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra b, nr. i 

767. Bestemmelsen vedrører overvågning af produktionsanlæggets parametre, hvad 

angår spænding, aktiv effekt, reaktiv effekt og frekvens. I den anledning kan den rele-

vante systemoperatør fastsætte parametre for forsyningskvalitet. 

768. Energinet har angivet, at for anlæg der levere systemydelser, skal der installeres 

en PMU-enhed (Phasor measurement unit) til verificering af den specificerede ydelse, 

herunder produktionsanlæggets dynamiske respons. 

769. Forsyningstilsynet bemærker, at en PMU-enhed er en enhed, der gør et anlæg i 

stand til at måle fase og amplitude for spænding og strøm. 

770. Forsyningstilsynet vurderer, at en PMU-enhed er et vigtigt redskab for anlæg, der 

levere systemydelser. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at leveringen af disse ydel-

ser har til formål, at sikre det kollektive elnet.  
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771. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at et krav om installation af en 

PMU-enhed i anlæg der leverer systemydelser, er egnet til at understøtte anlæggets 

evne til at levere den selv samme egenskab. Kravet om installation af en PMU-enhed 

vurderes derfor, at være proportional og ikke-diskriminerende.  

772. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for, at foretage en anden vurdering. 

773. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende Energinets krav om installation af 

en PMU-enhed, for anlæg der ønsker at levere systemydelser.  

Ad artikel 15, stk. 6 litra b, nr. ii 

774. Bestemmelsen vedrører indstillingerne for fejlregistreringsudstyret, herunder ud-

løsningskriterier og samplingshastighed, som skal aftales mellem anlægsejeren og den 

relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 

775. Energinet har i den oprindelige fremsendte anmeldelse angivet, at logning skal 

realiseres via et elektronisk udstyr, der kan opsættes til, som minimum, at logge rele-

vante hændelser for nedennævnte signaler i nettilslutningspunktet ved fejl i det kollek-

tive elforsyningsnet.  

776. Anlægsejer skal i nettilslutningspunktet installere logningsudstyr (fejlskriver), der 

som minimum registrerer: 

• Spænding for hver fase for anlægget 

• Strøm for hver fase for anlægget 

• Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

• Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

• Frekvens for anlægget 

• Frekvensafvigelser 

• Hastighedsafvigelser (generator) 

• Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

• Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 

• Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier fra 

10 sekunder før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. 

Minimum samplefrekvens for alle fejllogninger skal være 1 kHz. 

• De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret logning aftales med den sy-

stemansvarlige virksomhed ved opstart af anlægget. 

 

• Alle målinger og data, der skal opsamles iht. TF 5.8.1 skal logges med en 

tidsstempling og en nøjagtighed, som sikrer, at disse kan korreleres med hin-

anden og med tilsvarende registreringer i det kollektive elforsyningsnet. 
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• Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog mak-

simalt op til 100 hændelser. 

 

• Elforsyningsvirksomheden og den systemansvarlige virksomhed skal på for-

langende have adgang til loggede og relevante registrerede informationer. 

 

777. Energinet har som begrundelse anført, at foruden logning af dynamik og ydelser 

skal loggeudstyret, måske vigtigst, optage de hændelser, som forårsager udkoblinger, 

respons ved netfejl, anlægsfejl og andre hændelser, som anvendes til net- og fejlana-

lyse. Kravet koordineres med netselskaberne. Kravet er kendt fra de nugældende 

tekniske forskrifter. 

778. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at logning er et krav for synkrone 

anlæg med et nominelt output af aktiv effekt på 10 MW eller mere. For så vidt angår 

elproducerende anlæg gælder kravet om fejlskrivere fra 25 MW (type D-anlæg).  

779. Forsyningstilsynet har i forbindelse med høring modtaget høringssvar fra Bran-

cheforeningen for Decental Kraftvarme. Af høringssvaret fremgår, at Brancheforenin-

gen for Decental Kraftvarme mener, at krav til logning og simulering bør starte ved 

anlæg med en maksimaleffekt på mere end 10 MW, sådan som reglerne er i dag. 

780. Brancheforeningen for Decental Kraftvarme har begrundet dette med, at kraft-

varmeteknologien med de skærpede krav bliver væsentlig dyrere for anlægsejere at 

investere i, set i forhold til andre konkurrerende energiteknologier.   

781. Energinet har den 5. oktober 2018 angivet, at fejlskrivere ønskes for alle anlæg 

med et nominelt output af aktiv effekt på 10 MW eller mere. 

782. Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at høringssvaret fra Branchefor-

eningen for Decental Kraftvarme er fuldt imødekommet. 

783. Forsyningstilsynet har i forbindelse med høring endvidere modtaget høringssvar 

vedrørende registrering af Hastighedsafvigelser (generator).  

784. Det er nærmere anført, at det ikke giver mening at måle hastighedsafvigelser på 

vindmøller hvor generatoren ofte kører med en variabel hastighed der er uafhængig af 

nettet.  

785. Energinet har den 26. oktober 2018 ændret kravet vedrørene Hastighedsafvigel-

ser (generator), således at kravet kun gælder synkrongeneratorer. Kravet ændres 

således til ”Hastighedsafvigelser (synkrongenerator)”. 

786. Det er på baggrund af Energinets ændring af 26. oktober 2018 Forsyningstilsy-

nets opfattelse, at Energinet har imødekommet høringssvaret fuldt ud. 

787. Herefter har Energinet anmeldt følgende krav til godkendelse: 

Fejlskrivere ønskes for alle anlæg med et nominelt output af aktiv effekt på 10 MW 

eller mere. 
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Energinet har endvidere angivet, at logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der 

kan opsættes til, som minimum, at logge relevante hændelser for nedennævnte signa-

ler i nettilslutningspunktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet.  

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et logningsudstyr (fejlskriver), der som 

minimum registrerer: 

• Spænding for hver fase for anlægget 

• Strøm for hver fase for anlægget 

• Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

• Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

• Frekvens for anlægget 

• Frekvensafvigelser 

• Hastighedsafvigelser (generator) 

• Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

 

• Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 

 

• Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier fra 10 

sekunder før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum 

samplefrekvens for alle fejllogninger skal være 1 kHz. 

 

• De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret logning aftales med den system-

ansvarlige virksomhed ved opstart af anlægget. Alle målinger og data, der skal 

opsamles iht. TF 5.8.1, skal logges med en tidsstempling og en nøjagtighed, som 

sikrer, at disse kan korreleres med hinanden og med tilsvarende registreringer i 

det kollektive elforsyningsnet. 

 

• Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog maksimalt 

op til 100 hændelser. Elforsyningsvirksomheden og den systemansvarlige virk-

somhed skal på forlangende have adgang til loggede og relevante registrerede in-

formationer. 

 

788. Ovenstående krav er den 8. oktober 2018 oplyst af Energinet, at være koordineret 

med netselskaberne. 

789. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de indgivne høringssvar fuldt ud er taget til 

efterretning, samt at de angivne krav er oplyst at være koordineret med netselskaber-

ne. 

790. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne grænseværdi for fejlskrivere, for 

synkrongeneratorer er en videreførelse af det nugældende krav.  

791. For så vidt angår elproducerende anlæg bemærker tilsynet, at den nugældende 

grænseværdi for krav til fejlskrivere er på 25 MW. Forsyningstilsynet bemærker, at den 

af Energinet foretagen fremskrivning af den danske anlægsportefølje frem mod år 

2040, viser en fremgang i antallet af type C-anlæg, og at andelen af elproducerende 

anlæg vil udgøre en større andel af type C-anlæg end tilfældet er i dag. 
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792. Forsyningstilsynet lægger vægt på den forventede fremgang i antallet af elprodu-

cerende anlæg af type C, og lægger vægt på formålet med installation af en fejlskriver, 

hvorefter fejlskriveren skal gøre det muligt at optage de hændelser, som forårsager 

udkoblinger, respons ved netfejl, anlægsfejl og andre hændelser som anvendes til net- 

og fejlanalyse. 

793. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig kompetence og 

indsigt i det kollektive elnet, og tilsynet lægger vægt på, at de angivne krav er koordi-

neret med netselskaberne. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de indgivne hø-

ringssvaret ikke giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering, end den af 

Energinet foretagne. 

794. Forsyningstilsynet vurderer herefter, at Energinets vurdering er udtryk for en pro-

portional afvejning af det forventede højere antal af elproducerende anlæg af typen C-

anlæg, behovet for løbende sikkerhedsanalyse af fejl i elnettet, samt den økonomiske 

omkostning for anlægsejer ved at installere en fejlskriver i det enkelte anlæg.  

795. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at det angivne krav til fejlskrivere og logning 

ikke sondrer mellem produktionsteknologierne. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at 

de indgivne høringssvar er taget fuldt ud til efterretning, samt at hverken de indgivne 

høringssvar eller andre forhold har gjort tilsynet bekendt med et behov for at sondre på 

tværs af produktionsteknologierne. På denne baggrund vurderer tilsynet, at de angivne 

krav til fejlskrivere, er udtryk for en række ikke-diskriminerende krav.  

796. Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at de angivne krav til logning 

af fejlhændelser er proportionale, ikke-diskriminerende, og egnet til at opretholde sy-

stemsikkerheden ved registrering af fejlhændelser til senere analyse. 

797. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende de af Energinet angivne 

krav af 5. oktober 2018 til fejlskrivere. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra b, nr. iii. 

798. Energinet har ikke angivet yderligere krav til detektering af effektsvingninger, end 

anmeldt i medfør af artikel 15, stk. 6, litra b, nr. iii. 

799. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemsansvarlig virksomhed, 

besidder en væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Tilsynet har ikke 

ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der giver tilsynet grundlag for at 

fastsætte yderligere krav til detektering af effektsvingninger. 

800. Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund, at der ikke er angivet yderlige-

re krav til detektering af effektsvingninger.  

Ad artikel 15, stk. 6 litra b, nr. iv 

801. Bestemmelsen vedrører, at funktionerne vedrørende forsyningskvalitet og dyna-

misk systemadfærdsovervågning skal omfatte ordninger, der muliggør anlægsejerens, 

den relevante systemoperatørs og den relevante TSO's adgang til informationerne. 

Kommunikationsprotokollen for de registrerede oplysninger aftales mellem anlægseje-

ren, den relevante systemoperatør og den relevante TSO. 
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802. Energinet har angivet, at der skal benyttes følgende protokoltyper: 

1 Filformat: COMTRADE 

2 IEEE C37.111:1999, IEEE Standard Common Format for Transient Data 

Exchange (COMTRADE) for Power Systems. 

803. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

804. Forsyningstilsynet bemærker, at det angivne filformat er omfattet af en internatio-

nal standard fra 1999. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det angivne 

filformat gennem driftserfaringer har vist sin berettigelse. 

805. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det angivne filformat er koordineret med 

netselskaberne. 

806. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale 

der giver tilsynet grundlag for at angive et andet filformat. 

807. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende det angivne filformat som kommu-

nikationsprotokol mellem anlægsejer og Energinet. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i 

808. Bestemmelen vedrører, at den relevante systemoperatør kan fastsætte krav om 

simuleringsmodeller af det enkelte produktionsanlæg. 

809. Energinet ønsker at modtage simuleringsmodeller af produktionsanlæg. Energinet 

har den 5. oktober 2018 oplyst, at kravet om simuleringsmodeller gælder alle anlæg 

med en nominel udgangseffekt af aktiv effekt på 10 MW eller mere. For anlæg mindre 

end 10 MW anmodes kun i særlige tilfælde om levering af simuleringsmodeller. I disse 

tilfælde kræves overholdelse af krav præciseret i artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i. 

810. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder krav om levering af simuleringsmo-

deller for synkrone anlæg større end 10 MW. For vindkraftanlæg, er der krav om leve-

ring af modeller for anlæg med et nominelt output af aktiv effekt på 50kW eller større. 

For solcelleanlæg skal leveres simuleringsmodeller for anlæg fra 1,5 MW. 

811. Som begrundelse for kravet om simuleringsmodeller er anført: 

812. Den igangværende omstilling af elsystemet, hvor konventionelle produktionsan-

læg gradvist udfases og erstattes af mere komplekse produktionsanlæg medfører, at 

den systemansvarlige virksomhed har brug for større indsigt i disse nye anlægs struk-

turelle opbygning og deres systemmæssige påvirkning af det kollektive elforsynings-

net. 

813. Da det er Energinets ansvar at sikre den overordnede forsyningssikkerhed, er der 

behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i forbindelse med nettilslut-

ning af nye produktionsanlæg. Disse analyser skal benyttes til planlægning og drift af 

det kollektive elforsyningsnet. Til dette formål kræves opdaterede og retvisende simu-

leringsmodeller for nettilsluttede forbrugs- og produktionsanlæg. Med indhentningen af 
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modeller til brug i analyser sker en overordnet samfundsøkonomisk optimering, da 

Energinet på baggrund af analyserne kan optimere planlægning og drift, så der er et 

mindre behov for sikkerhedsmarginer. 

814. Simuleringsmodellerne benyttes til analyse af transmissions- og distributionsnet-

tets stationære- og dynamiske forhold, herunder spændings-, frekvens- og rotorvinkel 

stabilitet, kortslutningsforhold, transiente fænomener samt harmoniske forhold. 

815. Kravene er opbygget på basis af de nuværende krav, men de er suppleret med 

en lang række detaljer, som historisk har været genstand for diskussion. Herudover 

stiller RfG’en krav om validering. Specificeringen af denne tager for PPM udgangs-

punkt i EC-standarder, som aftalt i enighed på arbejdsgruppemøderne. 

816. Undervejs har der været diskussion om udfordringerne for de eksisterende an-

læg, der ikke har en model opbygget, som opfylder de nye krav. Når disse anlæg gen-

nemgår en større ombygning, skal der afleveres en ny model. Her vil Energinet fort-

sætte den nuværende praksis, hvor de mere specifikke krav til modellen opstilles gen-

nem dialog og på basis af det eksisterende materiale. 

817. I forhold til Intellectuel Property Rights er der set en udfordring fra producenternes 

side, da Energinet ikke ønsker black box krypterede modeller, da det giver for stor 

usikkerhed særligt ved beregning af grænsetilfælde, og der er tidligere set udfordringer 

i forbindelse med validering af de samlede analyser. Kravet modsvarer krav fra andre 

TSO’er i verden. 

818. I RfG’ens udtømmende krav er ansvarsfordelingen ændret i forhold til Energinets 

nuværende praksis. Det skal fremover være anlægsejerne, der sikrer at modeldanne 

og validere. Dette kan være fordyrende for Synkron Generator Moduler. Energinet ser 

umiddelbart ikke, at der er andre forhold i forbindelse med simuleringsmodellerne, der 

er fordyrende. 

819. Det er valgt, at kravene til simuleringsmodeller er ensartet for Power Park Modu-

ler og Synkron Generator Moduler i samme størrelse. Dette sikrer ligebehandling mel-

lem anlægstyperne. 

820. Energinet har fremlagt et oplæg til krav, som er blevet behandlet først på et ar-

bejdsgruppemøde, herefter er kravene tilpasset via bilateral dialog med arbejdsgrup-

pens parter for at sikre forretningsmæssig fortrolighed, suppleret med endnu en gen-

nemgang på et fælles arbejdsgruppemøde og endnu et sæt bilaterale drøftelser. Det er 

oplevelsen, at de involverede parter har været meget tilfredse med denne proces. 

821. Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget høringssvar vedrørende 

artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i. Høringssvarene vedrører overordnet følgende forhold: 

1 Simuleringsmodeller skal afleveres i seneste udgave af programmet DigSi-

lent PowerFactory.  

2 Ved simuleringerne skal bruges standardindstillingerne i DigSilent Power-

Factory.   

3 Behov for hemmeligholdelse af forretningsfølsomme informationer 
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4 Standard IEC 61400-27-2 forefindes kun som arbejdsdokument, og er end-

nu ikke udgivet. 

5 Tabel 2 i punkt 3.2.2.1.1 fra Energinets bilag 1.B mangler enheder og an-

vendelsesområdet fremgår ikke af tabellen vedrører symmetriske fejl. 

6 Værdierne angivet i tabel 3 i punkt 3.2.2.1.2 kan være teknisk udfordrende 

at imødekomme.  

7 Test af FRT-egenskaber for anlæg større end 6 MW 

8 Simuleringsmodellernes forhold til cyklustid 

9 Simuleringsmodeller er i dag ikke benyttet for synkronanlæg under 10 MW 

Ad høringspunkt 1 

822. Energinet har i anmeldelsen til Forsyningstilsynet anført, at simuleringsmodeller 

skal afleveres i seneste udgave af programmet DigSilent PowerFactory.  

823. Siemens har anført, at det vil være et problem, at der skal benyttes seneste ud-

gave af programmet. Dette krav vil medføre, at såfremt DigSilent PowerFactory opda-

teres, vil tidligere simuleringer ikke længere leve op til Energinets krav. Siemens fore-

slår derfor, at simuleringsmodellerne skal genereres, i den til projektet aftalte version af 

DigSilent PowerFactory. 

824. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at hvis der er et særligt ønske om, 

at studier og modeller låses indenfor den sidste periode op til en aflevering, kan Ener-

ginet kontaktes for en aftale om en specifik udgave. 

Ad høringspunkt 2 

825. Energinet har angivet, at simuleringsmodeller skal afleveres ved brug af standard-

indstillinger i DigSilent PowerFactory.  

826. Siemens har anført, at DigSilent PowerFactorys standardmodeller ikke nødven-

digvis kan bringes til at repræsentere specielle features, der udvider vindmøllers ope-

rationsområde, hvilket medfører, at der vil kunne forekomme operation-modes, som 

ikke vil kunne repræsenteres af standard modeller. Siemens ser gerne, at det er muligt 

at indlevere en prækompileret DLL-baseret model for både det samlede produktions-

anlæg og for delanlæg, for at opnå en bedre repræsentation af de stationære og dy-

namiske egenskaber. Siemens påpeger, at DigSilent PowerFactory tilbyder mulighe-

den for at benytte en DLL-baseret fremgangsmåde. 

827. Siemens er klar over, at Energinet ønsker at være i stand til at kvalitetssikre resul-

taterne i simuleringsmodellerne, og derfor, at modellerne bilægges med beskrivelser 

og levering af dataparametre, for at sikre at modellerne altid vil være tilgængelige i 

forbindelse med software opdateringer af DigSilent PowerFactory.  

828. GE Power har anført, at simulering ikke bør fastlåses til et bestemt program. 

829. For så vidt angår Siemens høringssvar har Energinet den 3. september 2018 

svaret, at Energinet finder, at det er nødvendigt at kende alle detaljer i modelleringen, 

da det ved flere tidligere tilfælde har vist sig, at marginalændringer af rand-betingelser 
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giver markant ændrede resultater, hvis man ikke har den fulde forståelse for modellens 

opbygning. Energinet ønsker derfor at fastholde kravet om, at modeller ikke indeholder 

krypterede eller kompilerede dele. 

830. For så vidt angår GE Powers høringssvar, har Energinet den 3. september 2018 

svaret, at det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er 

tilstrækkelig præcis. Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simule-

ringsmodellen, dermed har denne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er 

Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i modeldatagrundlaget, som kræver en stor 

arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne validering ikke sikres. 

831. Energinet tilføjer at krypterede modeller ikke accepteres, eftersom Energinet øn-

sker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hensyn til muligheden for fejl-

søgning m.m. i forbindelse med uforudsete simuleringsegenskaber.  

832. Pon Powers har anført, at ved brug af standardmodeller kan den nødvendige 

præcision af modellerne være svær at garantere. Pon Powers udtrykker bekymring for, 

hvordan en anlægsejer skal forholde sig, dersom benyttelse af standardindstillingerne 

ikke medfører den krævede præcision af simuleringsmodellerne. 

833. Til ovenstående har Energinet den 3. september 2018 svaret, at det vil være gen-

stand for en specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og model-

lernes kompleksitet, om en producentspecifik model kan benyttes i stedet. 

Ad høringspunkt 3 

834. GE Power har ved den af tilsynet foretagne høring udtrykt bekymring for, hvordan 

følsomme forretningsinformationer og immaterielle rettigheder håndteres. 

835. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at krypterede modeller ikke accepte-

res, eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hen-

syn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete simuleringsresul-

tater. Alternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af en NDA, 

som det praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg. 

Ad høringspunkt 4 

836. Energinet har i anmeldelsen til Forsyningstilsynet henvist til standard IEC 61400-

27-2, ved fastsættelse af kravene til simuleringsmodellerne.  

837.  Ørsted og VattenFall har anført, at standarden fortsat er under udarbejdelse, og 

derfor ikke er udgivet. Der udtrykkes bekymring for, at der henvises til en standard, der 

endnu ikke er udgivet, hvilket skaber en uhensigtsmæssig uklarhed. 

838. Energinet har den 3. september 2018 svarer, at henvisningen til IEC 61400-27-2 

er aftalt på arbejdsgruppemøde. Ønsket er at læne sig op af en kommende standard 

for fastsættelse af krav, og Energinet har forsøgt at gengive alle nødvendige krav i 

bilag 1.B. Energinet tilføjer, at dette blev anset som værende den mest hensigtsmæs-

sige løsning, da det må forventes, at Energinets krav vil matche krav stillet af andre 

parter i fremtiden. 

Ad høringspunkt 5 
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839. I forbindelse med beskrivelsen af nøjagtighedskravene til simuleringsmodellerne, 

er der i afsnit 3.2.2.1.1 indsat tabel nr. 2. Det primære formål hermed, er at beskrive 

nøjagtighedskravene til beregningerne for anlæggets FRT-egenskaber. 

840. Vattenfall har anført, at tabel 2 er angivet uden enheder, hvilket medfører usik-

kerhed om nøjagtighedskravene.  

841. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at når man læser i standardens 

(IEC 61400-27-2) beskrivelse, kan man se, at de angivne værdier i tabel 2 er per unit 

værdier. 

Ad høringspunkt 6 

842. I forbindelse med beskrivelsen af nøjagtighedskravene til simuleringsmodellerne, 

er der indsat tabel nr. 3. i afsnit 3.2.2.1.2. Tabellen angiver værdierne for produktions-

anlæggets steprespons.  

843. Siemens har til værdierne i tabel 3 anført, at værdierne er på grænsen af, hvad 

der er muligt. Siemens foreslår derfor følgende ændringer: 

• Rise time < 50 ms 

• Reaction time < 50 ms 

• Settling time < 100 ms 

• Overshoot < 15 % 

844. Energinet har den 13. september 2018 svaret, at Energinet accepterer det frem-

sendte forslag til ændringer af værdier i Tabel 3. 

845. Kravene ser herefter således ud: 

• Rise Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

• Reaction Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

• Settling Time < 100ms (ændres fra 20 ms) 

• Overshoot < 15% (ændres fra < 10%) 

 

Ad høringspunkt 7 

846. GE Power har vedrørende kravene til simulering af anlæggets FRT-egenskaber 

anført, at ikke alle enheder kan testes for FRT. Dette gør sig særligt gældende for 

enheder større end 6 MW.  

847. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at anlægsejeren skal sikre, at simu-

leringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de definerede overensstemmel-

sesprøvninger, samt relevant test- og verifikationsstandarder, og skal fremsende den 

nødvendige dokumentation herfor.  

848. Power park modulers FRT-egenskaber testes direkte, mens FRT-egenskaber for 

synkronanlæg sandsynliggøres ved hjælp af simulering, som den hidtidige praksis på 

området. 

Ad høringspunkt 8 
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849. VattenFall har anført, at det er uklart, hvad der sættes krav til i Tabel 3. Da power 

plant controllere har en cyklustid mellem 100 millisekunder og 1 sekund til flere distri-

buerede enheder, vil det være meget svært at synkronisere responset fra målinger 

med responset fra modeller. 

850. Den 3. september 2018 har Energinet svarer, at der ønskes output fra produkti-

onsenheden i nettilslutningspunktet. Modeller skal opbygges på en måde, så der tages 

hensyn til power plant controlleres cyklustid. 

Ad høringspunkt 9 

851. Brancheforeningen For Decentral Kraftvarme har anført, at krav til logning og 

simuleringer bør starte ved >10 MW, som reglerne er i dag. Dette var også indled-

ningsvist Energinet´s første krav jvr. Artikel 15(6)(b)ii vedr. logning. 

852. Begrundelsen for dette er, at Brancheforeningen mener, at kraftvarmeteknologien 

med de skærpede krav bliver væsentlig dyrere for anlægsejere at investere i, set i 

forhold til andre konkurrerende energiteknologier. 

853. Energinet har den 5. oktober 2018 svaret, at krav til logning og simulering kraves 

af alle anlæg over 10 MW nominel output af aktiv effekt. For anlæg mindre end 10 MW 

anmodes kun i særlige tilfælde om levering af simuleringsmodeller. I disse tilfælde 

kræves vilkår og betingelser i medfør af artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i opfyldt. 

Forsyningstilsynets vurdering 

854. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det overordnede formål med etablering af 

simuleringsmodellerne er, at modellerne skal kunne benyttes til analyse af transmissi-

ons- og distributionsnettets stationære- og dynamiske forhold, herunder spændings-, 

frekvens- og rotorvinkel stabilitet, kortslutningsforhold, transiente fænomener samt 

harmoniske forhold. Den enkelte simuleringsmodel skal ved sammenstilling muliggøre 

en analyse af det samlede elnets væsentligste egenskaber. 

 

855. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de enkelte modeller skal afle-

veres i et format, der muliggør en sammenstilling med det formål at simulere og analy-

sere stationære og dynamiske forhold i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet lægger 

vægt på Energinets erfaring, hvorefter prækompilede DLL-modeller samt blokdia-

grammer ikke tillader en tilstrækkelig adgang til det underlæggende datamateriale.  

 

856. Det er på denne baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at prækompilede DLL-

modeller samt blokdiagrammer ikke i fornødent omfang vil kunne bringes i overens-

stemmelse med en tilfredsstillende sammenstillings- og analyseproces.  

 

857. I denne sammenhæng lægger tilsynet endvidere vægt på det af Pon Powers 

fremførte, hvorefter det er denne aktørs erfaring, at brug af standardmodeller og ind-

stillinger kan medføre en utilstrækkelig præcision af modellerne. Tilsynet bemærker i 

denne henseende, at det efter omstændighederne er muligt at benytte en producent-

specifik model, således at den fornødne præcision kan opnås. 

858. Forsyningstilsynet anerkender et behov for iagttagelse af forretningsfølsomme 

oplysninger, herunder immaterielrettigheder. Forsyningstilsynet lægger vægt på det af 
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Energinet oplyste, hvorefter der kan indgås en aftale om fortrolighed (NDA), og at den-

ne praksis allerede benyttes for vindmølle og HVDC modeller. 

 

859. Forsyningstilsynet er ikke ved høring, eller på anden måde, blevet bekendt med, 

at den fremgangsmåde for fortrolighed, som praktiseret for vindmøller og HVDC an-

læg, ikke i tilfredsstillende omfang kan overføres til øvrige produktionsenheder.  

860. For så vidt angår benyttelsen af den seneste udgave af DigSilent PowerFactory, 

lægger Forsyningstilsynet vægt på, at det kan aftales, at en specifik udgave af pro-

grammet benyttes ved aflevering af en simulering. 

 

861. For så vidt angår henvisningen til standard IEC 61400-27-2 bemærker tilsynet, at 

hjemlen for fastsættelse af krav til simuleringsmodelen findes i RfG artikel 15, stk. 6, 

litra c, nr. i. Tilsynet læger vægt på, at henvisningen til IEC 61400-27-2 er en referen-

ce, der skal gøre læseren opmærksom på, at de af Energinet angivne krav er i over-

ensstemmelse med de krav, der forventes vedtaget i den internationale standard IEC 

61400-27-2.  

862. Forsyningstilsynet lægger dog vægt på, at flere aktører har haft svært ved at iden-

tificere de gældende krav, med den indsatte henvisning til IEC 61400-27-2.  

863. De af Energinet angivne krav skal præsenteres på en sådan måde, at det uden 

større besvær kan fastslås, hvilke krav der er gældende og kan forventes håndhævet. 

Forsyningstilsynet vurderer, at den nuværende henvisning til den ikke vedtagne stan-

dard IEC 61400-27-2, kan skabe tvivl om et kravs bindende karakter. 

864. Det er tilsynets vurdering, at Energinet skal sikre, at der ikke med rimelighed kan 

være tvivl om et kravs bindende karakter.  

865. Forsyningstilsynet bemærker, at tabel 2 i afsnit 3.2.2.1.1 af det anmeldte bilag 1.B 

”krav til simuleringsmodeller” er angivet uden enheder. Energinet har den 13. septem-

ber 2018 henvist til den endnu ikke vedtagne IEC standard 61400-27-2, hvoraf det 

fremgår, at tabel 2 er i enheden pr. unit.  

866. Forsyningstilsynet vurderer, at en henvisning til en endnu ikke vedtaget privat 

standard, ikke opfylder kravet om, at Energinet som den relevante TSO fastsætter krav 

til simuleringsmodellerne. 

867. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet skal sikre, at tabel 2 

i afsnit 3.2.2.1.1, kan læses uafhængig af den ikke vedtagne standard.  

868. For så vidt angår test og simulering af FRT-egenskaber, lægger tilsynet vægt på 

Energinets svar af 3. september 2018, hvorefter synkrongeneratorer skal sandsynlig-

gøre deres overholdelse af FRT-egenskaber på baggrund af simuleringer, som dette 

hidtil er praksis på området. 

869. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet den 3. september 2018 har taget be-

kræftende til genmæle på Siemens kommentar vedrørende Rise time, Reaction time, 

Settling time og Overshoot, således at værdierne anmeldt til Forsyningstilsynet ændres 

til: 
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• Rise Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

• Reaction Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

• Settling Time < 100ms (ændres fra 20 ms) 

• Overshoot < 15% (ændres fra < 10%) 

 

870. For så vidt angår hvilke anlæg, der er omfattet af kravet om levering af simule-

ringsmodeller, bemærker tilsynet, at Energinet den 5. oktober 2018 har oplyst, at kra-

vet ønskes pålagt anlæg med et nominelt output af aktiv effekt på 10 MW eller mere. 

871. Tilsynet bemærker, at synkrone anlæg under 10 MW i dag ikke er pålagt krav om 

levering af simuleringsmodeller.  

872. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at kravet om levering af simuleringsmodeller 

for synkrone anlæg er en videreførelse af det i dag gældende krav. For så vidt angår 

vindkraftanlæg og solcelleanlæg, vil der være tale om, at grænsen for at være omfattet 

ønskes hævet. 

873. For solcelle- og vindkraftanlæg lægger tilsynet vægt på, at Energinet har angivet 

en samlet grænseværdi, således at der ikke er forskel på kravet om levering af model-

ler på tværs af produktionsteknologierne. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at græn-

seværdien for levering af simuleringsmodeller ønskes hævet, og det er på denne bag-

grund tilsynets vurdering, at der er tale om en lempelse af kravet. 

874. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder en væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet 

har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet grund-

lag for at angive en anden grænseværdi end 10 MW. 

875. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne grænseværdi på 

10 MW på tværs af produktionsteknologierne er udtryk for en proportional afvejning af 

systemsikkerhed og omkostninger hos de enkelte aktører.  

876. Tilsynet vurderer endvidere, at grænseværdien er udtryk for en ikke-

diskriminerende værdi. Der lægges vægt på, at tilsynet ikke er bekendt med forhold 

der kan begrunde en sondring på tværs af produktionsteknologierne. 

Samlet vurdering 

877. Efter en samlet vurdering, agter Forsyningstilsynet at godkende de angivne krav 

til levering af simuleringsmodeller. Herefter skal simuleringsmodeller afleveres for an-

læg med et nominelt output af aktiv effekt fra 10 MW. For anlæg mindre end 10 MW 

anmodes kun i særlige tilfælde om levering af simuleringsmodeller. I disse tilfælde 

kræves overholdelse af krav præciseret i artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i. 

878. Forsyningstilsynets godkendelse sker på betingelse af, Energinet sikrer, at tabel 2 

i afsnit 3.2.2.1.1, kan læses uafhængig af standard IEC 61400-27-2, samt at det præ-

cisres, at en henvisning til IEC 61400-27-2 er til reference, og ikke udtryk for hjemlen til 

det enkelte krav. 

879. Tilsynet lægger vægt på de af Energinet afgivne svar, og vurderer på denne bag-

grund, at de angivne krav til levering af simuleringsmodeller er udtryk for en proportio-

nal afvejning af hensynet til en funktionsdygtig og præcis simuleringsmodel overfor de 
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omkostninger, der pålægges den enkelte anlægsejer. Tilsynet har herved også lagt 

vægt på, at den enkelte anlægsejer har mulighed for at beskytte sine forretningsføl-

somme informationer. 

880. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet har taget bekræftende til gen-

mæle for så vidt angår Rise time, Reaction time, Settling time og Overshoot. 

881. Forsyningstilsynet vurderer, at den angivne grænseværdi på 10 MW er udtryk for 

en proportional afvejning af systemsikkerheden og omkostningerne ved levering af 

simuleringsmodeller.  

Ad artikel 15, stk. 6, litra c, nr. iii 

882. Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør skal koordinere med 

den relevante TSO, hvilket format som simuleringsmodellen skal udarbejdes i, samt 

angive dokumentation vedrørende den pågældende models struktur og blokdiagram-

mer, og et skøn over mindstekravet og maksimumkravet til kortslutningseffekt ved 

tilslutningspunktet, udtrykt i MVA som netækvivalent. 

883. Forholdene er en del af kravene anmeldt i medfør af artikel 15, stk. 6, litra c, nr. i. 

884. Der henvises til behandlingen af denne artikel. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra e 

885. Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør, i samarbejde med den 

relevante TSO, fastsætter minimums- og maksimumsgrænser for ændringer i aktiv 

effekt (rampingbegrænsninger) i både opadgående og nedadgående retning, under 

hensyntagen til den primære energikildes teknologis særlige karakteristika. 

886. Forsyningstilsynet afventer svar fra Energinet vedrørende høringssvar 

fremsendt til Forsyningstilsynet. 

887. Forsyningstilsynet har på denne baggrund ikke truffet afgørelse vedrørende 

de krav og værdier der er anmeldt i medfør af artikel 15, stk. 6, litra e. 

Ad artikel 15, stk. 6, litra f 

888. Bestemmelsen vedrører ordninger om jordforbindelse i nulpunktet på netsiden af 

transformere til optransformering. Jordforbindelsen skal overholde den relevante sy-

stemoperatørs specifikationer. 

889. Energinet har angivet, at stjernepunktet skal være isoleret og ført ud således at 

det kan direkte jordes eller jordes gennem en reaktans. Øvrige krav er defineret i net-

dimensioneringskriterier for net over 100 kV.  

890. Som begrundelse for det angivne, har Energinet anført, at jordingsprincipperne 

ikke er ens på de forskellige spændingsniveauer i det kollektive elsystem. Jordings-

principperne har relevans for net og anlægsbeskyttelsen samt driften og driftsfejl. De-

taljeret information er tilgængelig i netdimensioneringskriterierne for net over 100 kV. 

Kravet er kendt fra de i dag gældende tekniske forskrifter. 
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891. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet 

lægger vægt på, at kravet til jordføring er en videreførelse af det nugældende krav i de 

tekniske forskrifter.  

892. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for, at fastsætte andre krav til jordforbindelserne.  

893. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende den angivne ordning for jordforbin-

delse.  

Ad artikel 16, stk. 2, litra a, nr. i 

894. Bestemmelsen vedrører det spændingsinterval, hvor et type D-anlæg skal kunne 

forblive tilkoblet nettet og fungere inden for nettets spændingsinterval ved tilslutnings-

punktet, udtrykt i spænding ved tilslutningspunktet i forhold til referenceværdien 1 pu 

spænding, og den fastsatte tidsperiode, jf. tabel 6.1 og 6.2 forblive tilsluttet til elnettet. 

895. Energinet har angivet følgende intervaller: 

(110 – 300 kV) 

DK1: 

0,85 p.u. – 0,90 p.u./ 60 min 

1,118 p.u. – 1,15 p.u./ 60 min 

DK2: 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./60 min 

 

(300 – 400 kV) 

DK1: 

0,85 p.u. – 0,90 p.u./ 60 min 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./ 60 min 

DK2: 

1,05 p.u. – 1,1 p.u./ 60 min 

 

896. Som begrundelse for de angivne intervaller har Energinet anført, at kravet om-

handler driftstiden uden for normaldriftsområdet og er dermed et udtryk for systemets 

robusthed i forbindelse med unormal drift eller fejl. Kravet sikrer, at der er den fornød-

ne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kon-

trolrumsaktivitet. Den specificerede driftstid er i overensstemmelse med forordningens 

rammer. Kravene for spændingen har været intenst diskuteret i arbejdsgrupperne. Det 

har ikke været driftstiden, som har været genstand for diskussion men mere det nor-

mative krav fra forordningen om, at normaldriftsspændingsområder er blevet udvidet 

(fra maksimalt 1,1 til 1,1 - 1,118 – 1,15). Dette krav er imidlertid ikke til diskussion. 

897. I de nugældende tekniske forskrifter gælder for type D-anlæg, at disse skal kunne 

forblive tilsluttet i ubegrænset tid i normaldriftsområdet (0,9 – 1,1 pu for synkrongene-

ratorer og vindkraftanlæg, 0,85 – 1,1 pu for solcelleanlæg).  

898. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de valgte tidsperioder ligger inden for de 

angivne tidsintervaller, der fremgår af artikel 16, stk. 2, litra a, tabel 6.1 og 6.2. Forsy-
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ningstilsynet lægger endvidere vægt på det oplyste, hvorefter det ikke har været drifts-

tiden, der på arbejdsgruppemøderne har været genstand for en større diskussion. 

899. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne tid på 60 minutter er den længste 

tid, et anlæg skal kunne drives i de respektive spændingsintervaller. Tilsynet vurderer 

herefter proportionaliteten af den angivne tid. 

900. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Reguleringen af 

spændingen til normal tilstand er oplyst at være en manuel kontrolrumsaktivitet.  

901. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har en legitim inte-

resse i at sikre sig, at der er fornødent tid, til at foretage en manuel regulering.  

902. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, 

er modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte en kortere tid end 60 

minutter for den manuelle regulering. 

903. Som følge heraf, vurderer tilsynet, at den angivne tid på 60 minutter, er proportio-

nal og ikke-diskriminerende, i forhold til at foretage en manuel regulering af spændin-

gen i det kollektive elnet. 

904. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at type D-anlæg skal kunne forbli-

ve tilkoblet det kollektive elnet i 60 minutter i de angivne spændingsintervaller. 

Ad artikel 16, stk. 2, litra a, nr. ii 

905. Bestemmelsen vedrører, at TSO’en kan fastsætte korte tidsperioder hvor et type 

D-anlæg skal forblive tilkoblet elnettet, hvis der opleves overfrekvens samtidig med 

underspænding, eller der opleves underfrekvens samtidig med overspænding. 

906. Energinet har ikke benyttet sig af denne bestemmelse. 

907. Som begrundelse er anført, at scenariet med sammenfaldende overfrekvens og 

underspænding eller sammenfaldende underfrekvens og overspænding ikke er vurde-

ret relevant. 

908. I de nugældende tekniske forskrifter er der ikke specificeret krav for scenarier, 

hvor overfrekvens og underspænding, eller underfrekvens og overspænding optræder 

på samme tid. 

909. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. 

910.  Forsyningstilsynet lægger vægt på, at tilsynet ikke ved høring, eller på anden 

måde har modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for, at foretage en anden 

vurdering end den af Energinet foretagne. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at for-

holdet med sammenfaldende overfrekvens og underspænding eller sammenfaldende 

underfrekvens og overspænding ikke er omfattet af de nugældende tekniske forskrifter. 

911. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinets vurdering om ikke 

at angive krav til sammenfaldende overfrekvens og underspænding eller sammenfal-
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dende underfrekvens og overspænding, ikke vil medføre en forringelse af den nugæl-

dende systemsikkerhed. 

912. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende Energinets vurdering om, ikke at 

benytte muligheden i artikel 16, stk. 2, litra a, nr. ii.  

Ad artikel 16, stk. 2, litra c 

913. Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør kan fastsætte særlige 

spændingsgrænser for type D-anlæg, hvor det er tilladt for anlægget automatisk at 

frakoble sig nettet. 

914. Energinet har ikke benyttet sig af adgangen til at fastsætte særlige spændings-

grænser for type D-anlæg tilsluttet transmissionsnettet. 

915. Som begrundelse har Energinet anført, at kravet omkring udkobling skal sikre 

udkobling på det rigtige tidspunkt og niveau i forhold til spændingsstabiliteten. Automa-

tiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på transmissionsniveau er ikke ønsket i 

forhold til systemdriften og systemsikkerheden. 

916. Der er i de nugældende tekniske forskrifter kun angivet krav til distributionstilslut-

tede anlæg. Følgende er pt. gældende for anlæg omfattet af TF 3.2.2 og TF 3.2.5.  

• Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms  

• Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms  

• Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder  

• Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 10 sekunder 

 

917. Forsyningstilsynet bemærker, at produktionsanlæg, der er tilkoblet elnettet, dan-

ner grundlag for at understøtte systemdriften og systemsikkerheden. Ved ikke at tillade 

særlige spændingsgrænser for automatisk frakobling, sikrer Energinet den størst muli-

ge understøttelse af systemdriften og systemsikkerheden. 

918. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinets valg, er egnet til at 

understøtte systemdriften og systemsikkerheden. Under hensyn til beskyttelse af det 

enkelte anlæg, skal Forsyningstilsynet dog vurdere, hvorvidt det er proportionalt, ikke 

at tillade type D-anlæg automatisk at udkoble. 

919. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at vurdere, at der er behov for at indføre krav om auto-

matisk frakobling ved særlige spændingsværdier for D-anlæg. 

920. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinets valg om ikke at 

benytte sig af adgangen i artikel 16, stk. 2, litra c, er proportionalt og ikke-

diskriminerende. 

921. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at Energinet ikke tillader automa-

tisk frakobling ved særlige spændingsværdier.  

Ad artikel 16, stk. 3. litra a, nr. i 
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922. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af værdierne for tolerance overfor spæn-

dingsfejl (FRT), hvor type D-anlæg skal kunne forblive tilkoblet elnettet og fortsat køre 

stabilt. 

923. Forsyningstilsynet er i korrespondance med Energinet vedrørende de an-

meldte værdier i medfør af nærværende bestemmelse. Forsyningstilsynet har 

derfor ikke truffet afgørelse vedrørende de anmeldte værdier. 

Ad artikel 16, stk. 3, litra a nr. ii 

924. Bestemmelsen vedrører, at hver TSO skal fastsætte start- og slutkonditioner for 

tolerancen over for spændingsfejl. De fastsatte start- og slutkonditioner for tolerancen 

over for spændingsfejl, gøres offentligt tilgængelige. 

925. Energinet udarbejder et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang om året, hvor ud-

viklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal 

og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet bereg-

nes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. 

926. Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 oplyst, at kortslutningskataloget og 

dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumen-

ter. 

927. Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne, som bliver 

offentlig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvire-

res ved henvendelse. 

928. Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet ved udarbejdelsen af kortslutningskata-

loget og dokument med forudsætninger, har fastsat start- og slutforholdene – herunder 

beregning af kortslutningsstrøm - for tolerancen over for spændingsfejl.  

929. Ved offentliggørelse af dokument med forudsætninger vurderer tilsynet, at kravet 

om offentliggørelse er opfyldt, såfremt dokumentet indeholder 1) beregningen af mini-

mumseffekten for kortslutning ved tilslutningspunktet før fejlen, 2) produktionsanlæg-

gets driftspunkt for aktiv og reaktiv effekt ved tilslutningspunktet og spændingen ved 

tilslutningspunktet før fejlen og 3) beregningen af minimumseffekten for kortslutning 

ved tilslutningspunktet efter fejlen. 

930. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har opfyldt deres 

forpligtelser i medfør af artikel 16, stk. 3, litra a nr. ii.  

931. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne start- og 

slutkonditioner. 

Ad artikel 16, stk. 3, litra c 

932. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af værdier for FRT-egenskaber i forbindelse 

med asymmetriske fejl. 

933. De af Energinet angivne værdier for FTR-egenskaber i medfør af artikel 16, stk. 3, 

litra a, nr. i, vedrører også asymmetriske fejl. 
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934. Endvidere har Energinet angivet supplerende krav til robusthed i tilfælde af gen-

tagende fejl. Energinet har angivet, at det skal påhvile anlægsejer at sikre produkti-

onsanlægget mod mekaniske og elektriske følgevirkninger i forbindelse med mulig 

genindkobling efter symmetriske såvel som asymmetriske fejl i transmissionssystemet. 

935. Foranstaltningerne i forbindelse med dette må ikke kompromittere produktionsan-

læggets specificerede øvrige egenskaber. 

936. For så vidt angår de generelle FRT-egenskaber ved asymmetriske fejl, bemærker 

tilsynet, at der er anmeldt de samme egenskaber som for symmetriske fejl. Der henvi-

ses derfor til behandlingen af FRT-egenskaber for symmetriske fejl i medfør af artikel 

16, stk. 3, litra a, nr. i. 

937. For så vidt angår de supplerende krav bemærker tilsynet, at der i de nugældende 

tekniske forskrifter fremgår krav om robusthed overfor gentagne spændingsfejl.  

938. For termiske anlæg er der tale om en gentagelse, såfremt der er mindst 300 ms 

mellem hver starttidspunkt for spændingsfejlen. 

939. For vindkraftanlæg og solcelleanlæg er der tale om en gentagelse, såfremt der er 

mindst 500 ms mellem hver starttidspunkt for spændingsfejlen. 

940. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke er angivet en anden definition på 

gentagne spændingsfejl. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at kravet om robusthed 

overfor følgevirkningerne ved gentagne fejl, er udtryk for en videreførelse af de krav, 

der gælder i dag. 

941. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at vurdere de nugældende krav uproportionale. 

942. Forsyningstilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed, og vurderer 

på denne baggrund, at de nugældende bestemmelser om robusthed overfor følgevirk-

ningerne ved gentagne spændingsfejl, har vist deres berettigelse gennem driftserfarin-

ger. 

943. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende de angivne supplerende 

krav til robusthed overfor følgevirkningerne ved gentagne spændingsfejl. 

Ad artikel 17, stk. stk. 3 

 

944. Bestemmelsen vedrører levering af en aktiv effekt for type B-anlæg, efter en op-

stået spændingsfejl. Den relevante TSO fastsætter omfanget af og tiden for den gen-

oprettende aktive effekt. 

945. Energinet har angivet, at der ikke specificeres yderlig robustheds respons krav, 

end der er specificeret i de øvrige artikler. Anlægsegenskaber for robusthed må ikke 

forsinkes eller begrænses ved et specifikt design med udgangspunkt i denne artikel. 

946. Som begrundelse har Energinet anført, at det ofte har været diskuteret, om ro-

busthedsegenskaber skulle være en del af markedet. Det har tillige været annonceret, 

at egenskaberne skulle fjernes via nyt anlægsdesign, når der ikke blev betalt for dem. 

Artiklen giver mulighed for at specificere yderlige robusthedsegenskaber, men det er 
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ikke fundet nødvendigt. Det er dog pointeret, at der ikke må laves tiltag til at fjerne eller 

forsinke den naturlige anlægsrespons. 

947. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet 

lægger vægt på, at tilsynet ikke ved høring, eller på anden måde har modtaget materi-

ale, der giver tilsynet anledning til at tilsidesætte den af Energinet foretagne vurdering, 

hvorefter yderligere FRT-egenskaber ikke er nødvendige. 

948. Forsyningstilsynet finder på denne baggrund, at Energinets vurdering er proporti-

onal, ikke-diskriminerende og er egnet til at opretholde forsyningssikkerheden. 

949. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at der ikke stilles yderligere FRT-

krav til type B-anlæg. 

Ad artikel 18, stk. 2, litra a 

950. Bestemmelsen vedrører levering af supplerende reaktiv effekt, hvis et synkront 

produktionsanlægs tilslutningspunkt hverken er placeret ved højspændingsterminalen 

for den transformer, der sørger for optransformering til tilslutningspunktets spændings-

niveau, alternativt ved generatorterminalerne i tilfælde, hvor der ikke findes en trans-

former til optransformering. Denne supplerende reaktive effekt skal kompensere efter-

spørgslen på reaktiv effekt i højspændingsledningen eller –kablet mellem højspæn-

dingsterminalerne for den transformer i produktionsanlægget, der sørger for optrans-

formering, alternativt generatorterminalerne i tilfælde, hvor der ikke findes en transfor-

mer til optransformering, og tilslutningspunktet og leverings af den ejer, der er ansvar-

lig for ledningen eller kablet.  

951. Energinet ønsker, at anlægsejer kompenserer for anlægsinfrastrukturens reaktive 

effekt i situationer, hvor selve anlægget ikke producerer aktiv effekt. Energinet bemær-

ker, at dette krav er kendt fra nugældende tekniske forskrifter.  

952. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet.  

953. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det angivne krav er kendt fra de nugæl-

dende tekniske forskrifter. Under hensyn til den danske forsyningssikkerhed er det 

tilsynets vurdering, at det nugældende krav har vist sin berettigelse gennem driftserfa-

ringer. 

954. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre krav til levering af supplerende reaktiv 

effekt. 

955. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende, at det påhvilet 

anlægsejer at kompenserer for anlægsinfrastrukturen, ved om nødvendigt at levere en 

supplerende reaktiv effekt, når anlægget ikke producerer aktiv effekt.  

Ad artikel 18, stk. 2, litra b, nr. i + ii 

956. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af reaktiv effekt ved maksimaleffekt for syn-

krongeneratorer ved varierende spænding. Med henblik herpå fastlægger den relevan-
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te systemoperatør en U-Q/Pmax-profil, inden for rammerne af hvilken det synkrone 

produktionsanlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved maksimaleffekten. Den fastlagte 

U-Q/Pmax-profil kan antage en hvilken som helst form under hensyntagen til de poten-

tielle omkostninger ved at kunne levere produktion af reaktiv effekt ved høj spænding 

og forbruge reaktiv effekt ved lav spænding. 

957. Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 

FIGUR 15: U-Q/PMAX FOR SYNKRONGENERATORER 

 

 

958. Som begrundelse for den angivne profil, har Energinet anført, at fastsættelse af 

krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er sket gennem diskussioner 

og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder. 

959. Overordnet set er der lempet på kravene for U-Q/P-egenskaber. I forholdet til 

princippet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samlede 

omkostninger for alle involverede parter, er kravene til elproducerende anlæg hen-

holdsvis SGM forskellige, da de to typer af anlæg grundlæggende har forskellige regu-

leringsegenskaber. Overordnet set har SGM, som udgangspunkt, bedre over- end 

undermagnetiseringsegenskaber, hvorfor der er stillet et asynkron krav til reaktiv ef-

fektreguleringsegenskaber. Elproducerende anlæg har derimod, som udgangspunkt, 

ens over- og undermagnetiseringsegenskaber, hvorfor der er stillet et synkron krav til 

reaktiv effektreguleringsegenskaber. 
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960. Forsyningstilsynet bemærker, at det er en betingelse, at U-Q/Pmax profilene over-

holder de grænseværdier, der fremgår af artikel 18, stk. 2, litra n, nr. ii, figur 7 (dette 

dokuments Figur 16). Endvidere skal dimensioneringen af U-Q/Pmax profilerne være i 

overensstemmelse ved de værdier, der er fastsat i artikel 18, stk. 2, litra n, nr. ii, tabel 

8 (dette dokuments Tabel 7). 

FIGUR 16 

 

 

Tabel 7: Maksimumsintervaller for Q/Pmax og spænding for U-q/pmax-profilen. 

 

 

961. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende krav til U-Q/Pmax: 

FIGUR 171: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR 

ANLÆG I KATEGORI D. 
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962. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

963. Forsyningstilsynet bemærker, at den af Energinet angivne profil, ligger inden for 

de intervaller, der er givet ved artikel 18, stk. 2, litra b, nr. ii, figur 7 og tabel 8. 

964. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den angivne profil har været fremlagt mar-

kedsaktører ved fire aktørmøder. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at den angivne 

profil har været genstand for koordinering med netselskaberne. 

965. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet anledning 

til at fastsætte en ændret profil for levering af reaktiv effekt. 

966. Forsyningstilsynet lægger vægt på, ved fastsættelen af Q/Pmax profilen, er der 

taget hensyn til de særlige magnetiseringsegenskaber som en synkrongenerator be-

sidder. 

967. Forsyningstilsynet vurderer, at den angivne profil for levering af reaktiv effekt, er 

egnet til at opretholde forsyningssikkerheden, samt er udtryk for en proportional afvej-

ning af synkrongeneratorens magnetiseringsegenskaber samt, de potentielle omkost-

ninger forbundet med levering af reaktiv effekt ved høj spænding og forbruge reaktiv 

effekt ved lav spænding. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at den angivne profil 

ikke er diskriminerende. 

968. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende den af Energinet 

angivne profil for levering af reaktiv effekt ved varierende spænding. 
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Ad artikel 18, stk. 2, litra b nr. iv 

969. Bestemmelsen vedrører, at det synkrone produktionsanlæg skal kunne bevæge 

sig til et hvilket som helst driftspunkt i U-Q/Pmax-profilen inden for et passende tidsrum 

med henblik på at nå de værdier, som den relevante systemoperatør anmoder om. 

970. Energinet har angivet, at et anlæg skal påbegynde ændring af driftspunkt inden 

for 2 sekunder efter besked herom, og skal have nået det nye driftspunkt senest 30 

sekunder efter besked herom. 

971. Der er ikke i de nugældende tekniske forskrifter angivet en tid for påbegyndelse af 

ændring af driftspunkt. 

972. Forsyningstilsynet bemærker, at påbegyndelsestidspunktet på højest 2 sekunder 

for ændring af reaktive effekt, er sammenfaldende med kravet om den maksimale 

påbegyndelsestid for ændring af den aktive effekt.  

973. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet anledning 

til at fastsætte andre værdier for ændring af driftspunktet for reaktiv effekt. 

974. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne tidspunkter 

for ændring af driftspunkt for reaktiv effekt. 

Ad artikel 19, stk. 2, litra b, nr. v 

975. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af PSS-funktion (Power System Stabilizer) 

for synkrongeneratorer med en maksimaleffekt fastsat af den relevante TSO.  

976. Energinet har angivet, at PSS-funktionen skal være gældende for D-anlæg, når 

anlægget leverer mere end 20 % af den nominelle aktive effekt. 

977. Som begrundelse er anført, at PSS er et stabiliseringssystem, som skal forhin-

dre/dæmpe lavfrekvente effekt oscillationer mellem produktionsanlæg. Kravet er kendt, 

og også anvendt, i den tekniske forskrift for termiske produktionsanlæg i dag.  

978. Kravet introduceres på samme niveau i dag, dvs. på D anlæg og systemet skal 

være aktivt ved P > 20 % af Pn. 

979. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at PSS-funktonen skal deaktiveres 

automatisk, når den producerede aktive effekt er mindre end 20 % af nominel effekt. 

980. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er tale om en videreførelse af de alle-

rede gældende krav. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at anvendelsen af PSS funk-

tionen på D-anlæg, samt brugen af PSS ved P > 20 % af Pn, gennem driftserfaringer, 

har vist sin berettigelse. 

981. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der ikke ved høring, eller på 

anden måde, er modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte et an-

det anvendelsesområde for PSS-funktionen. 
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982. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende det af Energinet angiv-

ne anvendelsesområde for PSS-funktionen.  

Ad artikel 20, stk. 2, litra b 

983. Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør har ret til at fastsætte, 

at et elproducerende anlæg skal kunne levere en hurtig fejlstrøm ved tilslutningspunk-

tet i tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl. 

984. Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,85 p.u. to 0,5 p.u. 

 

DK2 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,9 p.u. to 0,5 p.u. 

 

Regulering skal følge Figur 18 og Figur 19, så den reaktive tillægsstrøm (synkronkom-

posanten) efter 100 ms følger karakteristikken med en tolerance på ±20 %. På Figur 

18 og Figur 19 angiver Y-aksen den anvendte styrespænding for 50 Hz-komponenten. 

985. Med hensyn til styringskoncept for levering af reaktiv tillægsstrøm under et spæn-

dingsdyk er det op til PPM-leverandøren at specificere, hvilken styrespænding der 

benyttes. Dette kan være mindste eller højeste yderspænding, respektive fasespæn-

ding. Alternativt kan den synkrone spændingskomposant benyttes, så længe karakteri-

stikken angivet på Figur 18 og Figur 19 kan overholdes for trefasefejl og efter bortkob-

ling af alle typer af asymmetriske fejl. I område B har levering af reaktiv strøm første 

prioritet, mens levering af aktiv effekt har anden prioritet. 

FIGUR 18: KRAV FOR DK1 TIL LEVERING AF REAKTIV TILLÆGSSTRØM 
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FIGUR 19: KRAV FOR DK2 TIL LEVERING AF REAKTIV TILLÆGSSTRØM 

 

 

Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende for vindkraftanlæg og solcelle-

anlæg: 
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FIGUR 20: NUGÆLDENDE KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV TILLÆGSSTRØM. 

 

986. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

987. Forsyningstilsynet har til sagens oplysning fremsendt spørgsmål til Energinet, ved 

e-mail af 10. august 2018. Tilsynet har til nærværende bestemmelse spurgt ind til be-

grundelsen for den angivne nedre værdi på 0,5 pu.  

988. Energinet har den 3. september 2018 svaret, at værdien 0,5 pu stammer fra en 

dialog tilbage i 2010 mellem vindmølleproducenterne og Energinet. Værdien er et 

kompromis mellem flere parametre, heri blandt den ønskede hastighed for spæn-

dingsgenopbygningen og generatorstabilitet. 

989. Forsyningstilsynet bemærker, at de angivne værdier for spændingen, hvor et 

anlæg skal påbegynde levering af reaktiv tillægsstrøm, er i overensstemmelse med de 

spændingsværdier, hvormed et anlæg skal kunne forblive tilkoblet til elnettet. 

990. Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at de angivne værdier er en videreførel-

se af de nugældende krav til levering af reaktiv tillægsstrøm. Dog bemærker tilsynet, at 

kravet i DK1 er sænket fra 0,9 pu til 0,85 pu. 

991. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at elproducerende anlæg ved spændingsdyk, 

skal kunne forblive tilkoblet elnettet, såfremt spændingen efter 1,5 sekunder er på 

henholdsvis 0,85 pu i DK1 og 0,9 pu i DK2.  
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992. Energinet har angivet, at den reaktive tillægsstrøm efter 100 ms skal følger karak-

teristikken for Figur 18 og Figur 19.  

993. Med den fastsatte tid på 100 ms for levering af tillægsstrøm, samt at statikken i 

Figur 18 og Figur 19 er i overensstemmelse med den nugældende krav til levering af 

reaktiv tillægsstrøm, er det herefter tilsynets vurdering, at værdierne er egnet til at sikre 

levering af reaktiv tillægsstrøm på samme måde, som det er tilfældet i dag.  

994. Tilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier for levering af tillægsstrøm er 

koordineret med netselskaberne. 

995. Under hensyn til den danske forsyningssikkerhed, lægger Forsyningstilsynet vægt 

på, at de nugældende krav til levering af reaktiv tillægsstrøm har vist deres berettigelse 

gennem driftserfaringer. 

996. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, 

der giver forsyningstilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering. 

997. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne værdier for 

levering af reaktiv tillægsstrøm. 

Ad artikel 20, stk. 2, litra b, nr. ii 

998. I medfør af bestemmelsen, skal den relevante systemoperatør fastsætte værdier-

ne for start- og slutspænding for FRT. 

999. Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1: 

Uc < 0,85 p.u.: start 

Uc > 0,85 p.u.: stop 

 

DK 2: 

Uc < 0,9 p.u.: start 

Uc > 0,9 p.u.: stop 

 

1000. Som begrundelse er anført, at der tages udgangspunkt i de definerede minimum 

spændinger og startspændingsniveauer for FRT indgreb. Samme niveau antages som 

slutspænding. Detekteringen af start og slut afhænger af, om spændingen er faldende 

eller stigende. 

1001. Forsyningstilsynet bemærker, at et FRT-indgreb har til formål at genoprette 

spændingen til normaldriftsområdet.  

1002. For termiske anlæg og vindkraftanlæg gælder i dag en start/stopværdi på 0,9 pu. 

For solcelleanlæg gælder en start/stopværdi på 0,85 pu.  

1003. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 
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1004. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier er kendt fra de nu-

gældende tekniske forskrifter. Det er tilsynets vurdering, at de angivne start/stop vær-

dier opfylder formålet med et FRT-indgreb. Tilsynet lægger vægt på, at de angivne 

værdier starter og stopper ved normaldriftsspændingen for henholdsvis DK1 og DK 2. 

1005. Tilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier er koordineret med netselsk-

aberne. 

1006.  Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag 

for at fastsætte en anden værdi. 

1007. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er pro-

portionale, ikke-diskriminerende og egnet til at opretholde forsyningssikkerheden. 

1008. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 20, stk. 2, litra c 

1009. Bestemmelsen vedrører forsyningen af reaktiv tillægsstrøm i tilfælde af asymme-

triske (enfase eller tofase) fejl. Herefter har den relevante systemoperatør i samarbej-

de med den relevante TSO ret til at fastsætte krav om asymmetrisk strømproduktion. 

1010. Energinet har ikke fastsat krav om asymmetrisk fejlstrømsinjektion. 

1011. Som begrundelse har Energinet anført, at der ikke er krav om asymmetrisk fejl-

strømsinjicering, da der pt. ikke er belæg for at anvende dette. Asymmetrisk fejl-

strømsinjicering skulle i princippet kun injiceres i de fejlramte faser, men dette påvirker 

også de ikke-fejlramte faser, og derved bliver fejlscenariet og restaureringen unødigt 

kompliceret. 

1012. I de nugældende tekniske forskrifter gælder samme krav om tilføjelse af en 

symmetrisk reaktiv tillægsstrøm ved såvel symmetriske- som asymmetriske fejl. 

  

1013. Energinet har ikke ønsket at fastsætte krav om asymmetrisk fejlstrømsinjektion, 

begrundet i det forhold, at fejlstrømmen ikke kan isoleres til den ene eller begge de 

fejlrampe faser. 

1014. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

1015. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet 

lægger vægt på det oplyste, hvorefter asymmetrisk fejlstrømsinjektion ikke med til-

strækkelig præcision kan isoleres til at have indvirkning på den eller de fejlrampe faser. 

Benyttelsen af asymmetrisk fejlstrømsinjektion kan derfor medføre unødig kompleksi-

tet.  

1016. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der i dag gælder krav om tilfø-

jelse af symmetrisk tillægsstrøm – også ved asymmetriske fejl, samt at kravet om be-

nyttelse af symmetrisk tillægsstrøm er koordineret med netselskaberne.  
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1017. På baggrund af den danske forsyningssikkerhed, vurderer tilsynet, at benyttel-

sen af symmetriske fejlstrømme ved asymmetriske fejl, har vist deres berettigelse 

gennem driftserfaringer.  

1018. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at en videreførelse af det nu-

gældende system, hvorefter der ikke er krav om tilføjelse af asymmetrisk fejlstrøm, er 

egnet til at opretholde forsyningssikkerheden.  

1019. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering, end den af Energinet 

foretagne. 

1020. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at der ikke stilles krav om levering 

af en asymmetrisk fejlstrøm.  

Ad artikel 20, stk. 3, litra a + b 

1021. Bestemmelserne vedrører, at den relevante TSO fastsætter kravene til genop-

rettelse af den aktive effekt, som elproducerende anlæg skal kunne producere efter 

rettelse af en fejl, herunder: 

• hvornår genoprettelsen af aktiv effekt efter rettelse af en fejl begynder, med 

udgangspunkt i spændingskriterier 

• den maksimalt tilladte tid for genoprettelsen af aktiv effekt og 

• omfanget og nøjagtigheden af genoprettelsen af aktiv effekt 

1022. Af artikel 20, stk. 3, litra b fremgår, at kravene til genoprettelse af den aktive 

effekt, skal være i overensstemmelse med følgende principper: 

• indbyrdes afhængighed mellem kravene til hurtig fejlstrøm, jf. stk. 2, litra b) 

og c), og genoprettelsen af den aktive effekt 

• afhængighed mellem tiderne for genoprettelse af aktiv effekt og varigheden 

af spændingsafvigelserne 

• en grænse for den maksimalt tilladte tid for genoprettelsen af aktiv effekt 

• tilstrækkelighed mellem niveauet for spændingsgenoprettelse og mini-

mumsomfanget af genoprettelsen af aktiv effekt og 

• tilstrækkelig dæmpning af svingningerne af aktiv effekt. 

1023. Energinet har med hensyn til genoprettelse af den aktive effekt angivet, at an-

lægget efter et indsvingningsforløb skal levere normal produktion senest 5 sekunder 

efter, at driftsforholdene i nettilslutningspunktet er tilbage i området kontinuert drift. 

Effektreguleringen skal ske med en gradient på mindst 20 % af anlæggets nominelle 

effekt. 

1024. Som begrundelse har Energinet angivet, at Post-fault active power recovery er 

et udtryk for, hvor hurtigt produktionsanlægget skal returnere til normal drift efter et 
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fejlforløb og være i stand til at genoptage fuld produktion. Kravet anvendes i dag og er 

deraf inkluderet i de tekniske forskrifter. 

1025. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet.  

1026. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der i dag gælder tilsvarende krav til gen-

oprettelse af den aktive effekt. 

1027. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at en videreførelse af det nu-

gældende krav om genoprettelse af den aktive effekt,er egnet til at opretholde forsy-

ningssikkerheden.  

1028. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre værdier for genoprettelse af den 

aktive effekt. 

1029. Forsyningstilsynet vurderer, at kravet til genoprettelse af den aktive effekt er i 

overensstemmelse med principperne oplistet i artikel 20, stk. 3, litra b. 

1030. Tilsynet har lagt vægt på, at normal produktion først skal leveres, når spændin-

gen er tilbage i normaldriftsområdet, samt at levering af aktiv effekt skal ske senest 5 

sekunder efter normal driftsspænding er opnået. Endvidere er fastsat en gradient for 

aktiv effekt på 20 %. 

1031. Forsyningstilsynet vurderer, at angivelsen af en gradient er egnet til at tage hen-

syn til mulige svingninger af aktiv effekt.  

1032. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende de af Energinet 

angivne værdier for Post-fault active power recovery. 

Ad artikel 21, stk. 2, litra a 

1033. Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO har ret til at fastsætte, at elpro-

ducerende anlæg skal kunne levere kunstig inerti i forbindelse med meget hurtige 

frekvensafvigelser. 

1034. Energinet har ikke angivet krav om syntetisk inerti. 

1035. Som begrundelse har Energinet angivet, at Energinet for nuværende ikke har 

nok kendskab til behovet og hvordan leveringen/den syntetiske inerti skal se ud. Det er 

besluttet at indlede en analyse for at afklare spørgsmålene samt at invitere aktører til 

workshops omkring emnet.  

1036. Der er i de nugældende tekniske forskrifter ikke krav til elproducerende anlæg 

om levering af syntetisk inerti. 

1037. Forsynings lægger vægt på, at der er behov for oparbejdelse af et større kend-

skab til det præcise behov for syntetisk inerti, før eventuelle krav kan fastsættes. For-

syningstilsynet lægger endvidere vægt på den nuværende høje forsyningssikkerhed i 

det danske elnet.  
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1038. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at en afklaring af behovet for 

syntetisk inerti er proportional, og vil ikke kompromittere forsyningssikkerheden.   

1039. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for, at foretage en anden vurdering. 

1040. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at der ikke fastsættes krav til 

elproducerende anlæg om at levere syntetisk inerti.  

Ad artikel 21, stk. 3, litra a 

1041. Bestemmelsen vedrører, at krav til spændingsstabilitet ved levering af yderligere 

reaktiv effekt, såfremt anlæggets tilslutningspunkt hverken er placeret ved højspæn-

dingsterminalen for den transformer, der sørger for optransformering til tilslutnings-

punktets spændingsniveau, eller ved vekselretterterminalerne i tilfælde, hvor der ikke 

findes en transformer til optransformering. Denne supplerende reaktive effekt skal 

kompensere efterspørgslen på reaktiv effekt i højspændingsledningen eller –kablet 

mellem højspændingsterminalerne for den transformer i det elproducerende anlæg, 

der sørger for optransformering, alternativt vekselretterterminalerne i tilfælde, hvor der 

ikke findes en transformer til optransformering, og tilslutningspunktet og leveres af den 

ejer, der er ansvarlig for ledningen eller kablet. 

1042. Energinet har angivet, at det påhviler anlægsejer at kompensere for anlægsin-

frastrukturens reaktive effekt i situationer, hvor anlægget er udkoblet eller ikke produ-

cerer aktiv effekt. 

1043. Som begrundelse er anført, at når større anlæg tilsluttes det kollektive elforsy-

ningsnet bliver der i nogle tilfælde etableret et opsamlingsnet eller andet for opsam-

lingsinfrastruktur med eller uden tilsluttede kompenseringskomponenter. Dette krav 

pålægger anlægsejer, at kompenserer reaktiv effekt for anlæggets tilslutningsnet hvis 

anlægget ikke producerer aktiv effekt eller hvis anlægget er udkoblet med opsamlings-

nettet stadig er spændingssat. Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de tekniske 

forskrifter for alle typer produktionsanlæg. 

1044. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet.  

1045. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det angivne krav er kendt fra de nugæl-

dende tekniske forskrifter. Under hensyn til den danske forsyningssikkerhed, er det 

tilsynets vurdering, at det nugældende krav har vist sin berettigelse gennem driftserfa-

ringer. 

1046. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre krav til levering af supplerende 

reaktiv effekt. 

1047. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende, at det påhviler 

anlægsejer at kompensere for anlægsinfrastrukturens reaktive effekt, i situationer hvor 

anlægget er udkoblet eller ikke producerer aktiv effekt. 

Ad artikel 21, stk. 3, litra b, nr. i + ii 
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1048. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af reaktiv effekt ved maksimaleffekt for 

elproducerende anlæg, ved varierende spænding.  Med henblik herpå fastsætter den 

relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO kravene til levering af 

reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. Med henblik herpå fastlægges en U-

Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, og inden for rammerne af 

hvilken det elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved maksimaleffek-

ten. 

1049. Artikel 21, stk. 3, litra b, nr. ii, fastsætter følgende yderligere krav til en U-Q/Pmax-

profilen: 

1050. U-Q/Pmax-profilen må ikke ligge uden for rammen for U-Q/Pmax-profilen som illu-

streret ved den indvendige ramme i Figur 21 

1051. Dimensionerne for U-Q/Pmax-profilrammen (Q/Pmax-intervallet og spændingsinter-

vallet) skal ligge inden for de værdier, der er fastsat for hvert synkront område, jf. Ta-

bel 8 

1052. U-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fastsatte udvendige 

rammes grænser, jf. Figur 21, og 

1053. Den fastlagte U-Q/Pmax-profil kan antage en hvilken som helst form under hen-

syntagen til de potentielle omkostninger ved at kunne levere produktion af reaktiv ef-

fekt ved høj spænding og forbruge reaktiv effekt ved lav spænding. 

FIGUR 21 
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TABEL 8 

 

 

 

Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 

 

FIGUR 22: (U,Q/PMAX) FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG 
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1054. Som begrundelse for den angivne profil, har Energinet anført, at fastsættelse af 

krav for reaktive effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er sket gennem diskussio-

ner og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder. 

1055. Overordnet set er der lempet på kravene for U-Q/P-egenskaber. I forholdet til 

princippet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samlede 

omkostninger for alle involverede parter, er kravene til PPM henholdsvis SGM forskel-

lige, da de to typer af anlæg grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber. 

Overordnet set har SGM, som udgangspunkt, bedre over- end undermagnetiserings-

egenskaber, hvorfor der er stillet et asynkron krav til reaktiv effektreguleringsegenska-

ber. PPM har derimod, som udgangspunkt, ens over- og undermagnetiseringsegen-

skaber, hvorfor der er stillet et synkron krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. 

1056. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse.  

1057. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende krav til U-Q/Pmax: 

FIGUR 23: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT I FORHOLD TIL UC FOR 

VINDKRAFTANLÆG I KATEGORI D. 

 

 

 

1058. U-Q/Pmax for Solcelleanlæg: 
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FIGUR 24: KRAV TIL LEVERING AF REAKTIV EFFEKT SOM FUNKTION AF 

SPÆNDINGEN I POC FOR SOLCELLEANLÆG I KATEGORI D. 

 

 

 

1059. Forsyningstilsynet bemærker, at de af Energinet angivne profiler medfører æn-

dringer i forhold til de nugældende tekniske forskrifter for solcelleanlæg. Herefter vil 

solcelleanlæg ikke skulle levere den samme mængde reaktiv effekt. 

1060. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at en del af ændringerne skyldes, at RfG 

artikel 21, stk. 3, litra b, nr. ii, figur 8 og tabel 9 fastlægger snævrere intervaller end 

benyttet af Energinet i dag.  

1061. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den angivne profil har været fremlagt for 

aktørerne over fire arbejdsgruppemøder, samt at den angivne profil er koordineret med 

netselskaberne.  

1062. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet anledning 

til at fastsætte andre værdier for levering af reaktiv effekt. 

1063. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne profil for leve-

ring af reaktiv effekt, er egnet til at opretholde forsyningssikkerheden, samt er udtryk 

for en proportional afvejning af de potentielle omkostninger ved at kunne levere pro-

duktion af reaktiv effekt ved høj spænding og forbruge reaktiv effekt ved lav spænding.  

1064. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ved kravets udarbejdelse er taget 

hensyn til den tekniske forskel på synkrongeneratorer og elproducerende anlæg. 
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1065. Forsyningstilsynet bemærker, at den af Energinet angivne profil, ligger inden for 

de intervaller, der er givet ved artikel 21, stk. 3, litra b, nr. ii, figur 8 og tabel 9.  

1066. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende den af Energinet 

angivne profil for levering af reaktiv effekt ved varierende spænding. 

Ad artikel 21, stk. 3, litra c, nr. i + ii 

1067. Bestemmelsen vedrører levering af reaktiv effekt, når anlægget leverer aktiv 

effekt under den maksimale effekt. 

1068. I medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. i, fastsætter den relevante systemopera-

tør i samarbejde med den relevante TSO kravene til levering af reaktiv effekt samt en 

P-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, og inden for rammerne af 

hvilken det elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv effekt under maksimalef-

fekten. 

1069. I medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. ii, skal P-Q/Pmax-profilen være i overens-

stemmelse med følgende principper: 

• P-Q/Pmax-profilen må ikke ligge uden for rammen for P-Q/Pmax-profilen som il-

lustreret ved den indvendige ramme i Figur 25 

• P-Q/Pmax-profilrammens Q/Pmax-interval er fastsat for hvert synkront område, 

jf. Tabel 9 

• P-Q/Pmax-profilrammens interval for aktiv effekt ved en reaktiv effekt på nul 

er 1 p.u. 

• P-Q/Pmax-profilrammen kan have en hvilken som helst form og skal omfatte 

betingelser for reaktiv effekt ved en aktiv effekt på nul, og  

• P-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fastsatte udvendige 

rammes grænser, jf. Figur 25 

 

 

FIGUR 25 
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TABEL 9 

 

 

 

1070. Energinet har angivet følgende P-Q/Pmax-profil: 

 

 

FIGUR 26: P-Q/PMAX-PROFIL FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG. 
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1071. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende P-Q/Pmax-profiler: 

FIGUR 27: NUGÆLDENDE Q/PMAX-PROFIL FOR VINDKRAFTANLÆG 
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FIGUR 28: NUGÆLDENDE Q/PMAX-PROFIL FOR SOLCELLEANLÆG. 
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1072. Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering 

med netselskaberne om nærværende bestemmelse. 

1073. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne P-Q/Pmax-profil overholder princip-

perne oplistet i medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. ii. 

1074. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne P-Q/Pmax-profil medfører ændrin-

ger for både vindkraftanlæg og solcelleanlæg, i forhold til de nugældende tekniske 

forskrifter.  

1075. Forsyningstilsynet vurderer, at den angivne profil er egnet til at opretholde forsy-

ningssikkerheden, ligesom den fremstår proportional og ikke-diskriminerende.  

1076. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sket koordinering med netselsk-

aberne, og bemærker at Energinet som systemansvarlig virksomhed, besidder væ-

sentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet.  

1077. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet anledning til at fastsætte anden P-Q/Pmax-profil. 

1078. Forsyningstilsynet agter efter en samlet vurdering at godkende den af Energinet 

angivne P-Q/Pmax-profil.  

Ad artikel 21, stk. 3, litra d, nr. iv 

1079. Bestemmelsen vedrører fastsættelsen af reaktionstid for elproducerende anlæg 

til levering af reaktiv effekt ved en spændingsændring. 

1080. Anlægget skal efter en ændring i spændingstrin kunne opnå 90 % af ændringen 

i reaktiv effekt inden for en tid t1, der af den relevante systemoperatør fastsættes til et 

sted mellem 1 og 5 sekunder, og positionere sig ved den værdi, der fastsættes af den 

positive driftshældning, inden for en tid t2, der af den relevante systemoperatør fast-

sættes til et sted mellem 5 og 60 sekunder, med en maksimal tilladt afvigelse i statisk 

tilstand på ikke mere end 5 % af den maksimale reaktive effekt. Den relevante sy-

stemoperatør fastsætter tidskravene. 

1081. Energinet har angivet følgende tider: 

t1 = 1 sek. 

t2 = 5 sek. 

 

1082. Som begrundelse er angivet, at ved en momentan spændingsændring, er krav til 

Power Park Modulets evne og hastighed til at reagere med en ændring – dvs ”dødtid” 

eller reaktionstid på spændingsreguleringen. I den forbindelse skal der fastsættes 2 

tider, i et foruddefineret tidsbånd. Minimumstid vælges i begge tilfælde. Det er ikke et 

krav som tidligere har været præciseret i de tekniske forskrifter men jf. møder med 

møllebranchen giver dette ikke anledning til udfordringer. 

1083. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne tider ligger inden for de givne 

tidsintervaller i medfør af artikel 21, stk. 3, litra d, nr. iv. 
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1084. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at levering af reaktiv effekt er en systemun-

derstøttende egenskab, hvis formål det er at understøtte spændingsniveauet i det 

kollektive elnet. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den hurtigst mulige 

reaktionstid for elproducerende anlæg er egnet til bedst at understøtte spændingsni-

veauet ved fejl.  

1085. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at de angivne tider er proportionale. Til-

synet har herved lagt vægt på det oplyste, hvorefter de relevante aktører ikke forventer 

at have udfordringer med at overholde de angivne tidsfrister. Forsyningstilsynet har 

ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag 

for at vurdere, at de relevante aktører ikke skulle kunne overholde de angivne tidsfri-

ster. 

1086. Forsyningstilsynet agter på denne baggrund at godkende de af Energinet angiv-

ne tider, t1 = 1 sekund, og t2 = 5 sekunder.  

Ad artikel 21, stk. 3, litra d, nr. vi 

1087. Bestemmelsen vedrører angivelsen af reaktionstid for regulering af reaktiv ef-

fekt, efter en pludselig ændring i produktionen af aktiv effekt. 

1088. Anlægget skal med henblik på effektfaktorreguleringstilstand kunne kontrollere 

effektfaktoren ved tilslutningspunktet inden for det påkrævede interval for reaktiv effekt 

som fastsat af den relevante systemoperatør i henhold til artikel 20, stk. 2, litra a), eller 

som fastsat i artikel 21, stk. 3, litra a) og b), med en måleffektfaktor i trin på højst 0,01. 

Den relevante systemoperatør fastsætter værdien for måleffektfaktoren, tolerancen og 

den frist, inden for hvilken måleffektfaktoren skal opnås efter en pludselig ændring i 

produktionen af aktiv effekt. Måleffektfaktorens tolerance udtrykkes ved hjælp af den 

tilsvarende reaktive effekts tolerance. Den reaktive effekts tolerance udtrykkes enten 

som en absolut værdi eller i procent af det elproducerende anlægs maksimale reaktive 

effekt. 

1089. Energinet har angivet følgende værdier: 

• Måleffektfaktor på 0.01. 

1090. Regulering til et nyt setpunkt for effektfaktor skal påbegyndes inden for 2 sekun-

der og skal være fuldført inden for 30 sekunder fra modtagelse af ordre om set-

punktsændring. 

1091. For reguleringsfunktionen gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, 

over en periode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Qn. 

1092. Som begrundelse er anført, at i forbindelse med præcisering af kravet for drifts-

form, hvor der reguleres efter en effektfaktor-værdi skal tolerance på reguleringen 

såvel som tiden til at opnå et nyt setpunkt specificeres. Tolerancen og tiden til et nyt 

setpunkt er nødvendig at specificere, for at kunne sikre et rimeligt, forventeligt og re-

producerbar reaktion fra et produktionsanlæg. Kravet eksisterer også i dag og er an-

vendt i de tekniske forskrifter for VE produktionsanlæg. 

1093. Af de nugældende tekniske forskrifter gælder følgende: 
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1094. Vindkraftanlægget skal kunne modtage et setpunkt for effektfaktoren med en 

opløsning på 0,01. Regulering til et nyt setpunkt for effektfaktor skal påbegyndes inden 

for 2 sekunder og skal være fuldført inden for 30 sekunder fra modtagelse af ordre om 

setpunktsændring. 

1095. For reguleringsfunktionen gælder, at nøjagtigheden for en fuldført regulering, 

over en periode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Qn. 

1096. For så vidt angår solcelleanlæg, skal disse kunne modtage et setpunkt for effekt-

faktoren med en opløsning på 0,01. Regulering til et nyt setpunkt for effektfaktor skal 

påbegyndes inden for 2 sekunder og skal være fuldført inden for 10 sekunder fra mod-

tagelse af ordre om setpunktsændring. 

1097. Nøjagtigheden af den fuldførte regulering, inkl. nøjagtighed på setpunktet, må 

maksimalt afvige ±2 % af setpunktsværdien eller ±0,5 % af mærkeeffekten afhængigt 

af, hvilken der giver den største tolerance. 

1098. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier er en videreførelse af 

de allerede gældende værdier. Under hensyn til den danske forsyningssikkerhed, er 

det tilsynets vurdering, at de angivne værdier har vist deres berettigelse ved driftserfa-

ringer.  

1099. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre værdier end de af Energinet angiv-

ne. 

1100. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er egne-

de til at opretholde forsyningssikkerheden, er proportionale og ikke-diskriminerende. 

1101. Forsyningstilsynet agter at godkende de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 21, stk. 3, litra e 

1102. Bestemmelsen vedrører, om et anlæg, i tilfælde af FRT, skal prioritere at levere 

aktiv- eller reaktiv strøm. 

1103. Energinet har angivet, at et anlæg skal prioritere at levere en reaktiv strøm. 

1104. Som begrundelse er anført, at i forbindelse med et fejlforløb, skal det præciseres 

om aktiv effekt eller reaktiv effekt prioriteres. Reaktiv effekt/strøm prioriteres, da det 

anvendes til at øge spændingen i det fejlramte net. Kravet eksisterer også i dag og er 

anvendt i de tekniske forskrifter for VE produktionsanlæg. 

1105. Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at vindkraftanlæg og solcellean-

læg skal prioritere levering af reaktiv effekt ved FRT-fejl. 

1106. Forsyningstilsynet læger vægt på, at den angivne prioritering er en videreførelse 

af kravene i de nugældende tekniske forskrifter. Forsyningstilsynet lægger vægt på 

den danske forsyningssikkerhed, og vurderer, at den nugældende prioritering har vist 

sin berettigelse gennem driftserfaringer.  
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1107. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering.  

1108. Forsyningstilsynet vurderer, at den angivne prioritering er egnet til at opretholde 

systemsikkerheden, på en proportionalt og ikke-diskriminerende måde. 

1109. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at elproducerende anlæg skal 

prioriterer levering af reaktiv strøm, ved FRT. 

Ad artikel 21, stk. 3, litra f 

1110. Bestemmelsen vedrører dæmpning af aktiveffektsvingninger. Såfremt den rele-

vante TSO bestemmer det, skal et elproducerende anlæg kunne bidrage til dæmpnin-

gen af effektsvingninger. Karakteristikaene for anlæggets regulering af spænding og 

reaktiv effekt må ikke have negativ indvirkning på dæmpningen af effektsvingninger. 

1111. Energinet har ikke angivet krav til dæmpning af effektsvingninger.  

1112. Som begrundelse er anført, at Power Oscillations Damping, POD, bliver ligesom 

syntetisk inerti ikke kravsat. Principielt er POD sammenligneligt med PSS for en syn-

krongenerator. Det er ikke et krav, Energinet tidligere har specificeret, og Energinet er 

ikke bekendt med det aktuelle behov. Det er nødvendigt, at gennemføre analyser for at 

kortlægge behovet og effekten. Det er aftalt, at møllebranchen deltager med afdæk-

ning af vindmøllens muligheder. Dette arbejde starter forventelig først i 2019/2020. 

1113. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har taget initiativ til at få kortlagt be-

hovet for, at vindkraftanlæg i det danske elnet kan bidrage med dæmpning af effekt-

svingninger. Forsyningstilsynet bemærker i denne henseende, at Energinet forventer 

et større antal vindkraftanlæg frem mod år 2040.  

1114. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke i dag gælder krav til elproduce-

rende anlæg om dæmpning af effektsvingninger. Tilsynet lægger i denne sammen-

hæng vægt på den høje danske forsyningssikkerhed. 

1115. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er behov for afklaring af såvel sy-

stembehovet, som det enkelte anlægs muligheder for at levere dæmpning af effekt-

svingninger. Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at det ikke for nuværende, 

er proportionalt at angive krav til elproducerende anlæg om dæmpning af effektsving-

ninger. 

1116. Under hensyn til den danske forsyningssikkerhed, er det tilsynets vurdering, at 

det ikke for nuværende vil kompromittere forsyningssikkerheden, ikke at angive krav til 

elproducerende anlæg om dæmpning af effektsvingninger. 

1117. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materia-

le, der giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering. 

1118. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at der ikke fastsættes krav til 

elproducerende anlæg om dæmpning af effektsvingninger. 

Ad artikel 25, stk. 1 
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1119. Bestemmelsen vedrører det spændingsinterval, hvor et offshore vindkraftanlæg 

skal forblive tilsluttet til elnettet. 

1120. Energinet har angivet følgende intervaller: 

DK 1 

(110 – 300 kV) 

1,118 – 1,15 p.u./ 60 min 

(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 p.u./ 60 min 

 

DK 2 

(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 p.u./60 min 

 

1121. Som begrundelse har Energinet angivet, at fastsættelsen af tidsintervallerne er 

baseret på de nuværende erfaringer med elnettet, og skal hjælpe med at sikre forsy-

ningssikkerheden i de situationer, hvor spændingen afviger fra normalområdet. Tider-

ne er naturligvis de samme, som anvendes for onshore anlæg. 

1122. Energinet har som begrundelse for tidsintervallerne for onshore anlæg angi-

vet, at kravet sikrer, at der er den fornødne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal 

tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsaktivitet. 

1123. I de nugældende tekniske forskrifter gælder for type D-anlæg, at disse skal kun-

ne forblive tilsluttet i ubegrænset tid i normaldriftsområdet (0,9 – 1,1 pu for synkronge-

neratorer og vindkraftanlæg, 0,85 – 1,1 pu for solcelleanlæg).  

1124. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier ligger inden for inter-

vallerne angivet i artikel 25, tabel 10. 

1125. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne tid på 60 minutter er den længste 

tid, et anlæg skal kunne drives i de respektive spændingsintervaller. Tilsynet vurderer 

herefter proportionaliteten af den angivne tid. 

1126. Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed 

besidder væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Reguleringen af 

spændingen til normal tilstand er oplyst at være en manuel kontrolrumsaktivitet.  

1127. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har en legitim inte-

resse i at sikre sig, at der er fornødent tid til at foretage en manuel regulering.  

1128. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, 

er modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at fastsætte en kortere tid end 60 

minutter for den manuelle regulering. 

1129. Som følge heraf, vurderer tilsynet, at den angivne tid på 60 minutter, er proporti-

onal og ikke-diskriminerende, i forhold til at foretage en manuel regulering af spændin-

gen i det kollektive elnet. 
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1130. Forsyningstilsynet agter herefter at godkende, at offshore vindkraftanlæg skal 

kunne forblive tilkoblet det kollektive elnet i 60 minutter i de angivne spændingsinter-

valler. 

Ad artikel 25, stk. 5 

1131. Bestemmelsen vedrører fastsættelse af reaktiv effekt ved maksimaleffekt for 

vekselstrømsforbundne offshore vindkraftanlæg, ved varierende spænding.  Med hen-

blik herpå fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante 

TSO kravene til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. Med hen-

blik herpå fastlægges en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, 

og inden for rammerne af hvilken det elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv 

effekt ved maksimaleffekten. 

1132. Energinet har angivet følgende U-Q/Pmax profil: 

FIGUR 29: U-Q/PMAX FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG 

 

1133. Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne profil er i overensstemmelse med 

den profil der gælder for onshore vindkraftanlæg. Tilsynet bemærker endvidere, at der 

for onshore og offshore vindkraftanlæg i DK 1 og DK 2 gælder samme krav for fast-

sættelsen af U-Q/Pmax-profilen. 
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1134. Forsyningstilsynet henviser derfor til behandlingen af artikel 21, stk. 3, litra b, nr. 

i og ii. 

1135. Forsyningstilsynet agter at godkende den af Energinet angivne profil for levering 

af reaktiv effekt ved varierende spænding. 
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