
   

 

 

 

 

 
 

Forsyningstilsynet 

Til: post@forsyningstilsynet.dk  

CC: ralb@forsyningstilsynet.dk ,  

thwi@forsyningstilsynet.dk .  

 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldelse 
af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg efter for-
ordning 2016/631 RfG 

Dansk Energi takker for muligheden for at svare på ”udkast til afgørelsen vedr. Energinets an-

meldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg efter KOMMISSIO-

NENS forordning (EU) 2016/631”.   
 

 

Indledning  

Dansk Energi bemærker, at der flere steder i Energinets anmeldelse og dermed i afgørelsen er 

usikkerhed om, hvilke kategorier af anlæg krav gælder for. Endvidere oplever Dansk Energi, at 

der er misforståelser og faktuelle fejl i afgørelsen. Vi anbefaler derfor, at anmeldelsen opdate-

res og offentliggøres sammen med den endelige afgørelse. 

 

Vi har fremhævet de vigtigste nedenfor. 

 

 

Sammenblanding af krav til forskellige anlægskategorier 

Det er svært at gennemskue, hvilke krav der er gældende for de enkelte anlægskategorier, idet 

Energinet har anmeldt krav som systemansvarlig virksomhed og som transmissionsvirksomhed 

i samme anmeldelse.  

 

Her følger to eksempler fra udkast til afgørelsen: 

 

▪ Levering af hurtig fejlstrøm. 

Energinet har anmeldt krav under B-anlæg, men det er netvirksomhederne, der skal an-

melde det for B, C og D anlæg tilsluttet i distributionsnettet. Dansk Energi kan ikke gen-

nemskue, hvilke kategorier af anlæg kravene gælder for, og dermed hvad afgørelsen in-

deholder.  

 

Se Punkt 983 til 997.  

 

▪ Reaktiv effekt  
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Energinet har anmeldt krav under C-anlæg, men det er netvirksomhederne, der skal an-

melde det for B, C og D tilsluttet i distributionsnettet. Dansk Energi kan ikke gennemskue, 

hvilke kategorier af anlæg kravene gælder for, og dermed hvad afgørelsen indeholder. 

Samtidig har Forsyningstilsynet i deres argumentation for godkendelse af Energinets krav 

til D-anlæg refereret til krav i de nuværende tekniske forskrifter for C-anlæg (1,5 til 25 

MW). Dette bidrager yderligere til forvirring om hvad anlægskategori kravet gælder for. 

 

Se Punkt 1067 til 1077.  

 

 

Forvirring om ø-drift 

Dansk Energi mener at Energinet beskrivelse af utilsigtet ø-drift er misvisende. For at skabe 

mere klarhed over, hvad der menes med utilsigtet ø-drift, er her Dansk Energis forklaring: 

 

• Netvirksomhederne ønsker kun at afkoble, hvis der er skabt en utilsigtet ø-drift-situation, 

hvor en del af distributionsnettet drives videre isoleret fra resten af elnettet. I sådan en ø 

vil der muligvis forekomme store spændingsvariationer ud over det tilladte eller overbe-

lastning af komponenter i distributionsnettet. Derfor er det nødvendigt at afkoble produk-

tionsanlæggene i sådan en ø, så den ikke drives videre til fare for personer og materiel. 

 

Se Punkt 710 

 

 

RfG-krav og yderligere krav 

I udkast til afgørelsen har Forsyningstilsynet ikke altid taget stilling til om de anmeldte krav har 

tilstrækkelig hjemmel i RfG’en, men derimod kun i forhold til de nuværende krav i tekniske for-

skrifter. 

 

Her følger et eksempel fra udkastet, hvor Energinet fastsætter krav udover hjemlerne i RfG’en. 

Det er netselskaberne, der definerer normaldriftsspændingen i distributionsnettet.  

 

▪ Fastsættelse af normaldriftsspænding i distributionsnettet? 

Energinet har kun hjemmel til at fastsætte frekvensområde, observationstid og gradient jf. 

artikel 13 stk. 7. Hjemlen er ikke vurderet i afgørelsen.  

 

Se Punkt 472  
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Udelukkelse af direkte koblede asynkrongeneratorer  

Det er faktuelt forkert, at direkte koblede asynkrongeneratorer kan tilsluttes efter de anmeldte 

regler. Dette skyldes at Energinet har anmeldt en nøjagtighed på reguleringen af frekvensre-

spons på 5 % af Pn, hvilket sådanne anlæg ikke kan overholde. 

 

• Vi efterlyser en forklaring på hvorfor at Energinet ikke ønsker at anvende undtagelses-

bestemmelsen i artikel 13(2)(b), som er gængs praksis i andre medlemslande. Uden 

denne forklaring mener vi ikke at Energinet opfylder deres forpligtelser jf. artikel 7(3)(c). 

 

Se Punkt 414 og 417  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
Morten Erlang 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Søren Stig Abildgaard <ssa@ecpower.dk>

Sendt: 30. oktober 2018 14:42

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Emne: Vedr. RfG afgørelse Energinet

Vedr. Udkast til afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for 
nye produktionsanlæg efter forordning 2016/631 RfG 

 

En enkelt kommentarer. 

 

Afsnit 289: Sikkert blot en forkert brug af begrebet FRT. Der står, at EC Power anlæg har FRT-egenskaber. Det har de 

ikke. De har derimod fine frekvensresponsegenskaber, hvilket også er hvad afsnittet handler om. FRT bliver i det 

hele taget brugt nogle gange i afgørelsen, hvor der skulle stå frekvensresponsegenskaber (og det er langt fra det 

samme ☺ ). 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 

 

Søren Stig Abildgaard  
Mechanical Engineer  

E-mail: ssa@ecpower.dk  

Telephone: +45 87434109  
      

      

 

EC POWER A/S 

Samsoevej 25  

DK-8382  Hinnerup  

Tel:  +45 87434100 
Fax: +45 87434101  

www.ecpower.eu  
    

This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. The recipient should 

check this email and any attachments for the presence of viruses. EC Power A/S accepts no liability for any damage caused 

by any virus transmitted by this email.. 

� Before printing this email, assess if it is really necessary. 
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Dok. 16/05118-52 Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

+45 70 10 22 44 

info@energinet.dk  

CVR-nr. 39 31 49 59 

Dato: 

13. november 2018 

 

Forfatter: 

AIE/HLJ 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500  

 

 

 

 

KOMMENTARER TIL UDKAST TIL AFGØRELSE 

OM GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALNINGER RFG 
 

Energinet har gennemgået udkast til afgørelse af den 29. oktober 2018 og har nedenstående 

kommentarer. 

 

Ad 17 

Energinet finder, at det bør specificeres, at forordningen også gælder for anlæg af kategori C 

og D, som bliver væsentligt ændret, således misforståelser så vidt muligt undgås. 

 

Ad 23 

Energinet er opmærksom på de parallelle rammer for krav og har netop derfor lagt arbejdet 

om disse i én arbejdsgruppe. Det forventes derfor ikke, at der kommer nye krav til realtid- og 

periodisk signaludveksling, i medfør af forordning 2017/1485 (SOGL) artikel 40-53, for produk-

tionsanlæg. 

 

Ad 24 (878) 

Energinet vedlægger revideret bilag 1.B - Krav til simuleringsmodeller, hvor der er suppleret 

med specifikationer i forbindelse med tabel 2, således denne kan læses uafhængig af standar-

den IEC 61400-27-2. 

 

I det reviderede bilag er det i afsnittet 1. Baggrund beskrevet, at henvisninger til IEC-

standarden kun danner baggrund for Energinets fastsatte krav og ikke er en hjemmel. 

 

Ad 25 

Energinet har fremsendt stillingtagen forud for denne besvarelse. 

 

Ad 26 

Energinet har fremsendt begrundelse forud for denne besvarelse. 
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Ad 30 

Energinet finder, at Energinets krav fremsættes både i egenskab af transmissionssystemopera-

tør (TSO) samt relevant systemoperatør (RSO), mens de enkelte distributionsoperatører (DSO) 

fastsætter værdier i egenskab af relevant systemoperatør (RSO). 

 

Ad 32 

Energinet forventer ikke, at udtømmende krav skal anmeldes til godkendelse, da disse er givet 

af forordningen. 

 

Ad 34 

Her finder Energinet, at både den relevante systemoperatør samt den relevante transmissions-

systemoperatør (TSO) skal anmelde gennerelle krav til godkendelse. 

 

Ad 45 

Udvalgte tekster fjernes og udvalgte krav suppleres med ”Der tages udgangspunkt i nedenstå-

ende i forbindelse med indgåelse af aftale.”, som det er vist i bilag 1. 

 

Ad 83 

Det fremgår, at værdien er angivet efter aftale med Dansk Energi, men Energinet mener, at 

den korrekte formulering bør være efter ønske fra Dansk Energi. 

 

Ad 93 

Energinet ønsker at præcisere, at der for A-anlæg ikke er krav om levering af reaktiv effekt, 

hverken før eller efter fejl, mens der for B-anlæg er krav om levering af reaktiv effekt før fejl (i 

normal situation), men ikke i fejlsituationer. 

 

Ad 147 

Energinet foreslår en uddybning for at undgå, at begrebet efterspørgselsenheder misforstås til 

at være forbrugsenheder: 

 

… hvis produktionsanlægget er konstrueret til også at kunne agere som efterspørgselsenheder, 

hvor efterspørgselsenheden dækker den forbrugsandel fra produktionsenheder som ikke ved-

rører el-produktion. 

 

Ad 781/787-788 

Forholdet og kravet til fejlskriver på alle produktionsanlæg gældende fra og med kategori C har 

med udgangspunkt i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse forårsaget fornyet vurdering i 

Energinet. Konsekvensen af dette bevirker, at Energinet bliver nødt til at tilbagekalde hørings-

svar af 5. oktober 2018 til Forsyningstilsynet. Høringssvaret ændrede det oprindeligt fastsatte 

krav (kategori C) til at gælde for anlæg i kategori C, dog med nominel effekt større end 10 MW.  

Energinet ønsker med tilbagekaldelsen af omtalte høringssvar dermed at fastholde det oprin-

delige krav til fejlskriver startende ved kategori C, grundet den igangværende omstilling af det 

kollektive el-system. 
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Energinet beklager den uheldige håndtering.  

 

Ad 851-853 samt 870-876 

Forholdet og kravet om simuleringsmodeller på alle produktionsanlæg gældende fra og med 

kategori C, har med udgangspunkt i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse forårsaget fornyet 

vurdering i Energinet. Konsekvensen af dette bevirker, at Energinet bliver nødt til at tilbagekal-

de høringssvar af 5. oktober 2018 til Forsyningstilsynet. Høringssvaret ændrede det oprindeligt 

fastsatte krav (kategori C) til at gælde for anlæg i kategori C, dog med nominel effekt større 

end 10 MW.  

Energinet ønsker med tilbagekaldelsen af omtalte høringssvar dermed, at fastholde det oprin-

delige krav til simuleringsmodeller startende ved kategori C, grundet den igangværende omstil-

ling af det kollektive el-system. 

 

Energinet beklager den uheldige håndtering.  

 

Et krav på 3 MW vil være en skærpelse af kravet for synkrone enheder, men en lempelse for 

både sol og vind. Energinet finder det hensigtsmæssigt, at alle pålægges ensartede krav for at 

sikre ligebehandling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

AIE@energinet.dk 

Energinet 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Jesper Hjerrild <jeshj@orsted.dk>

Sendt: 13. november 2018 23:47

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Emne: Bemærkninger til Afgørelsesbrev dateret 29 oktober 2018

Kategorier: Journaliser

Til Forsyningstilsynet 
 
Jeg fremsender hermed vores bemærkninger til afgørelsesbrev, ”Udkast til Afgørelse | Godkendelse af nationale 
gennemførselsforanstaltninger RfG”, dateret 29 oktober 2018 
 
Der savnes ifht. 161 – 163 en definition af hvad der skal forstås ved område ø-drift af en vindmøllepark (f.eks. af type 
D). Skal møllerne være i drift i område ø-drift situationen? Forudsættes en vindmøllepark at udgøre en ”ø” i sig selv, 
eller er der tale om en ”område - ø”, som også indeholder forbrugere?  Der savnes en definition af hvilken aktør der 
forudsættes at levere den nødvendige område ø-drift kontrol og tilhørende stabiliserende regulering. Der findes ikke 
for nuværende eksempler på større vindmølleparker, såsom havvindmølleparker, i DK eller andre steder, som kan 
operere i nogen form for ø-drift.  
 
 

 
Det  fremgår af 164-167  at der kræves resynkroniseringsegenskaber af vindmølleparker. Vindmølleparker har ikke 
disse egenskaber i dag. Krav om re-synkronisering / hurtig resynkronisering er en ganske betydelig udfordring for 
vindmølleparker, som vil kræve omfattende ændringer af kontrolsystemer og muligvis også væsentlige 
anlægsmæssige ændringer såsom brug af dump-loads og/eller energilagre for at kunne opfylde kravet. 
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Det fremgår ikke af 172 hvordan krav om blok-ø-drift skal forstås for vindmølleparker. Vindmølleparker 
gensynkroniserer ikke med nettet på samme måde som centrale kraftværker. Det forekommer, at kunne være en 
misforståelse, hvis ”gensynkroniseringstiden for et vindmølleanlæg er kortere end 15 minutter” er blevet forstået som 
et udtryk for at vindmølleparker foretager egentlig synkronisering, det er ikke tilfældet. Vindmøller og vindmølleparker 
kan kun starte op når nettet er spændingssat i forvejen. 
 

Det fremgår ikke af 174-175 hvorfor PMU-enheder, som typisk bruges af den netansvarlige i driften af nettet, ikke 
bedre kan installeres af Energinet på dennes side af nettilslutningspunktet. Offshore vindmølleparker måler allerede 
de leverede systemydelser, hvorfor det forekommer uklart, hvorfor det er at anlægejeren og ikke Energinet, som skal 
bekoste en PMU. 
 

 
Spændingsintervallerne er udvidet. Det kan måske blive en udfordring for vindmøllerne, hvis det videreføres som krav 
til møllerne. Det kunne være relevant at få defineret at tap-changers på parktransformere kan/må bruges til at 
reducere spændingsafvigelsen og dermed varigheden. 
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Med venlig hilsen 
Jesper Hjerrild 
Lead Principal Power System Specialist 
Electrical System Analysis 
Wind Power 

 

Læs mere på orsted.com 
 



4

Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
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