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Høringssvar - Vilkår og betingelser for at være systemforsvars- og gen-
oprettelsesydelsesleverandør 

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive kommentarer til Energinets hørings om vil-

kår og betingelser for systemforsvars- og genoprettelsesydelsesleverandører.  

 

Høringen foretages på baggrund af de krav, der er opstillet i Kommissionens forordning 

2017/2196 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (heref-

ter ”NC ER”). NC ER opsætter regler for systemforsvar- og genoprettelse fra nød- eller 

blackout-tilstande og spiller dermed en afgørende rolle i beskyttelsen af elsystemets drifts-

sikkerhed. Det er derfor beklageligt, at Energinet går imod NC ERs krav og hensigter, ved 

ikke at udarbejde de ’vilkår og betingelser’ som er genstand for denne høring. Med de efter-

sendte uddybende bemærkninger til høringen er der sket en ændring, som medfører, at både 

nye anlæg og nogle eksisterende anlæg er omfattet af forslagene. 

 

Dansk Energi har de følgende specifikke kommentarer til forslaget: 

 

• Den juridiske tolkning. NC ER artikel 4(4) præciserer, at vilkårene og betingelserne 

for henholdsvis forsvarsydelsesleverandører og genoprettelsesydelsesleverandører 

skal være fastsat enten i ”det nationale lovgrundlag" eller i kontraktgrundlag. Vi mener 

ikke, at NC RfG, NC DCC og NC HVDC kan tolkes som ”det nationale lovgrundlag”, 

som netop anvendes til at sondre mellem europæiske love og forordninger, herunder 

network codes, og øvrige nationale juridiske rammer. Dansk Energi vil derfor opfordre 

til, at Energinet efterstræber at overholde kravene i NC ER, ved snarest muligt at ud-

arbejde de ’vilkår og betingelser’, der er nødvendige for at fremskaffe de omtalte 

ydelser, og desuden sikrer at ydelserne fremskaffes på kontraktbaseret vis jf. artikel 

4(4). 

 

•  Hjemmelsgrundlaget for krav om levering af ydelser. Der er en væsentlig son-

dring mellem generelle krav til anlæggenes tekniske egenskaber og konkrete forplig-
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telser til at levere en bestemt ydelse, herunder i hvilket omfang aktører kompenseres 

for ydelsen. Det fremgår af høringsbrevet, at Energinet finder hjemmel for krav til 

ydelser fra nye anlæg, der ventes at indgå i systemforsvars- og systemgenoprettel-

sesplanen, i NC RfG og DCC. I afsnit 5-6 i høringen (afsnit 3-4 i de uddybende be-

mærkninger) skriver Energinet, at der er hjemmel til at kræve levering af ydelser med 

henvisning til forskellige tilslutningsbetingelser. Vi gør i den forbindelse opmærksom 

på, at hverken NC RfG og DCC eller øvrige tilslutningskrav stiller krav om levering, 

men alene om tekniske egenskaber. Det er helt urimeligt at sætte lighedstegn mellem 

designkriterie og levering og der er ikke hjemmel til at kræve vedlagsfri levering af 

disse ydelser i alle timer af året.  

 

• Vurdering af behov og potentiale for markedsgørelse I tråd med den ny elforsy-

ningslov, der trådte i kraft 1. juli 2018, bør Energinet markedsgøre sit behov for ydel-

ser til at opretholde forsyningssikkerheden. NC ER lægger ligeledes op til, at de ydel-

ser, der indgår i henholdsvis systemforsvarsplanen og systemgenoprettelsesplanen, 

indkøbes på kontraktbasis. Energinet bør som udgangspunkt redegøre sit behov for 

ydelserne omfattet af høringsmaterialets tabeller, da det er uklart, om de i høringen 

beskrevne krav er nødvendige eller tilstrækkelige. Energinet over-/underopfylder po-

tentielt sit behov, hvilket vil være i uoverensstemmelse med grundlæggende princip-

per om proportionalitet og samfundsøkonomisk efficiens. Dansk Energi foreslår på 

den baggrund, at Energinet inkluderer systemforsvars- og genoprettelsesydelserne i 

den kommende behovsvurdering for ydelser til opretholdelse af forsyningssikkerhe-

den og sigter mod at indlede en proces for markedsgørelse af disse.  

 

Dansk Energi foreslår på baggrund af ovenstående, at Energinet udarbejder vilkår og betin-

gelser for kontraktbaseret fremskaffelse af systemforsvars- og genoprettelsesydelserne. 

Energinet bør som første skridt udarbejde og anvende en kontrakt, der dækker de BNB/SGU 

som bliver omfatte, og som fastsætter en betaling på produkterne per BNB/SGU. Herefter 

bør systemforsvars- og genoprettelsesydelserne indgå i det bredere arbejde for markedsgø-

relse. 

 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed for opklarende spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Martin Schrøder 


