
[Side #]

Lukas Lindgreen (FSTS)

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

Sendt: 12. december 2018 15:00

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: Lukas Lindgreen (FSTS)

Emne: Dansk Energis anmeldelse forordning 2016/631 RfG

Høringssvar vedrørende  

Udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye 
produktionsanlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG 

 

Generelt: EC Power har ikke ændret holdninger i forhold til første høringssvar. 

 

Til afgørelsen der nu er sendt i høring er desuden vedhæftet fuldmagter fra netvirksomhederne. Det er påfaldende, 

at underskrivernes position i virksomhederne ikke er medtaget. Ved en nærmere gennemgang viser det sig, at en 

meget stor andel af underskriverne slet ikke er tilknyttet netselskabet, men den overordnede energikoncern hvori 

netselskabet er vertikalt integreret. Dette er lodret imod EU Direktiv 2009/72 artikel 26 om unbundling af 

distributionsselskaber som netop diktere at ledelsen i distributionsselskabet ikke må indgå i virksomhedsstrukturer 

inden for den integrerede elektricitetsvirksomhed. 

 

Listen over fuldmagter bør derfor afvises. 

 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF 

af 13. juli 2009 

om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 
2003/54/EF 

 

Artikel 26 

Udskillelse af distributionssystemoperatører 

2.   Ud over kravene i stk. 1 skal distributionssystemoperatøren, når denne er en del af en vertikalt 
integreret virksomhed, være uafhængig, hvad angår organisation og beslutningstagning, af de 
andre aktiviteter, der ikke vedrører distribution. Med henblik herpå gælder følgende 
minimumskriterier: 

a)de personer, som har ansvaret for ledelsen af distributionssystemoperatøren, må ikke indgå i 

virksomhedsstrukturer inden for den integrerede elektricitetsvirksomhed, der direkte eller indirekte har ansvaret 

for den daglige drift af produktion, transmission eller forsyning af elektricitet 
 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
 

Søren Stig Abildgaard  
Mechanical Engineer  

E-mail: ssa@ecpower.dk  
Telephone: +45 87434109  
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Forsyningstilsynet 

Til: post@forsyningstilsynet.dk  

CC:  luli@forsyningstilsynet.dk  

 

 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmel-
delse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg 
på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG 

Dansk Energi takker for muligheden for at svare på denne høring vedr. udkast til afgørelse 

vedr. Dansk Energis anmeldte forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg 

på distributionsnettet efter forordningen 2016/631 (RfG). 

 

Generelle bemærkninger 
Efter vores opfattelse er afgørelsen meget omfattende, sagens indhold taget i betragtning. Vi 

opfordrer derfor til, at Forsyningstilsynet tager initiativ til en evaluering sammen med bran-

chen med henblik på at forenkle sagsbehandlingen fremover. 

 

I sagsfremstillingen rejser Forsyningstilsynet kritik af formatet, Dansk Energi har anmeldt. I 

den forbindelse vil vi blot fremhæve, at formatet har været afstemt med Forsyningstilsynet. 

Desuden vil vi gerne fremhæve, at vi har modtaget flere tilkendegivelser på, at formatet har 

været godt i forbindelse med fastlæggelse af krav. Vi anbefaler derfor, at formatet for ind-

sendelse af tekniske betingelser drøftes i forbindelse med den foreslåede evaluering. 

 

Efter gennemlæsning af udkastet til afgørelse har vi fundet en stor mængde fejl i form af for-

ståelsesproblemer, fejlkonklusioner, referencer mv. Da vi ikke vurderer, at det vil skabe vær-

di at fremhæve disse, har vi valgt udelukkende at kommentere på konklusionerne af afgørel-

sen. Disse fremgår af de specifikke bemærkninger nedenfor. 

 

Specifikke bemærkninger  
De specifikke bemærkninger er til konklusionerne i afgørelsen. Høringssvaret er struktureret 

på den måde, at der er en overskrift til hvert emne, der refererer tilbage til Forsyningstilsy-

nets udkast til afgørelse.    

 

Ad artikel 13, stk. 6 og 13, stk 7 - Forvirring vedr. signal udveksling for B anlæg  

Under artikel 13, stk. 6 og 7 skriver Forsyningstilsynet, at netvirksomhederne ikke vil anven-

de retten til at have fjernstyring af produktionsanlæg i kategori B. Dette er ikke korrekt, da vi 

ønsker mulighed for fjernstyring for kategori B2, hvilket også fremgår af signallisten. 

 

Dok. ansvarlig: MER  
Sekretær: SLS  
Sagsnr:  s2016-818  
Doknr: d2018-22158-5.0  
13-12-2018  
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Ad artikel 14, stk. 2, litra a-b - Absolut effektbegrænser  

Hvad angår hjemmel til absolut effektbegrænser-kravet, så mener Dansk Energi stadig, at 

hjemmel er 14, stk. 2, da det er den praktiske implementering af funktionaliteten (reduktion af 

aktiv effekt). 

 

I signallisten, som Forsyningstilsynet har godkendt, er der et krav til, at et produktionsanlæg 

skal have signaler og kunne modtage setpunkter til en absolut effektbegrænser-funktion. 

Derfor bør reguleringsfunktionen være et generelt tilslutningskrav. 

  

Reguleringsfunktionen anvendes til at beskytte distributionsnettet i forbindelse med fejl eller 

overbelastning, som følge af højproduktion. En overbelastning af netkomponenter vil før eller 

siden føre til en fejl i nettet. Dette vil ikke være til gavn for hverken anlægsejeren, de andre 

kunder eller netvirksomheden, og kan i yderste konsekvens være til fare for systemstabilite-

ten.  

 

Derudover er ’absolut effektbegrænser’ også et nettilslutningskrav i dag i de tekniske forskrif-

ter pga. de ovennævnte årsager. 

 

Den hjemmel, som Forsyningstilsynet foreslår, er artikel 15, stk. 5 litra a, nr.i i stedet for arti-

kel 14, stk. 2. Dansk Energi mener ikke, at den foreslåede hjemmel kan anvendes, idet der i 

artikel 15, stk. 5 litra a, nr. i, står, at det kun omhandler kontrolanordninger ved transmissi-

onssystemets stabilitet og nødforanstaltninger. Dette tolker Dansk Energi som, at det kun 

gælder for transmissionsnettet og ikke distributionsnettet. Derudover vil vi nævne, at hvis 

Energinet stiller krav med hjemmel i artikel 15, stk. 5, litra a, nr. i, så skal de koordinere det 

med netvirksomhederne og anlægsejer. 

 

Ad artikel 17, stk. 2, litra a og Ad artikel 20, stk. 2, litra a - Reaktiv effektregulering.  

Der er to steder, hvor Energinet får godkendt krav til arbejdsområder til reaktiv effektregule-

ring i distributionsnettet, hvor Dansk Energi har anmeldt kravet og har hjemmel til at stille det 

jf. RfG’en. Dansk Energi antager, at det må være en skrivefejl fra Forsyningstilsynets side. 

Der skal stå, at det er Dansk Energi og ikke Energinet, der får godkendt kravene. 

Det drejer sig om følgende artikler: 

 

• Ad artikel 17, stk. 2, litra a (kap. 5.4-5.4.1.1).  

• Ad artikel 20, stk. 2, litra a (5.4.1.2 (b) PPM – krav til reaktiv effekt ved forskellig aktiv 

effekt). 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 
 

 
Morten Erlang 
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 39 31 49 59 

Dato: 
14. december 2018 
 
Forfatter: 
FBN/AIE/ARY 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500  

 

 

 

 

SVAR TIL FSTS PÅ UDKAST TIL AFGØRELSE 
VEDR. RFG - KRAV STILLET AF DE 
 

Energinet har gennemgået Forsyningstilsynets udkast til afgørelse af den 28. november 2018 

”Godke delse af ge erelle krav vedrøre de tilslut i g af produktio sa læg til distributio s et-

tet i henhold til RfG” og har edenstående kommentarer hertil: 

 

Reduktion af aktiv effekt ved underspænding 

I Dansk Energis anmeldte krav, i LV-dokumentet under punkt 4.1.3.1 (linje nr. 632-634) samt 

punkt 5.1.3.1 (linje nr. 1093-1094) og i MW-dokumentet under punkt 4.1.3.1 (linje nr. 653-

656), punkt 5.1.3 (linje nr. 1139-1140) samt punkt 6.1.3 (linje nr. 1591-1592), giver Dansk 

Energi tilladelse til, at anlæg reducerer produktionen af aktiv effekt i forbindelse med under-

spænding i POC. Der refereres til, at Energinet har godkendt dette, hvilket ikke er tilfældet. 

E ergi et a ser i praksis de e regel for at være e  u dtagelse fra RfG’e s krav og ser derfor, 
at den har relevans i forbindelse med denne godkendelse. 

 

Rent teknisk ser Energinet en stor udfordring, såfremt der gives mulighed for at reducere pro-

duktionsanlæggets aktive effekt ved lav spænding, da den lave spænding netop kunne være et 

udtryk for effektmangel, i værste tilfælde vil det kunne forværre den i forvejen lave system-

spænding. 

 

Energinet opfordrer til, at Forsyningstilsynet behandler denne del af anmeldelsen, da det er 

sandsynligt, at anlægsejere i forbindelse med kommende tilslutninger forventer, at det samle-

de sæt krav i det a eldte doku e t følger RfG’e s krav. 
 

Artikel 14.5.b – Synkron underspændingsudkobling 

Energinet bemærker, at det ikke ses, at Forsyningstilsynet har inddraget Energinets bemærk-

ning om, at netselskaberne får mulighed for at benytte synkron underspændingsrelæ i tilfælde, 

hvor der ikke er automatisk genindkobling. Dette kan medføre en negativ indflydelse på syste-

mets stabilitet, hvis anlæg udkobler inden et FRT-forløb er afsluttet, og dermed ikke deltager i 

systemstabilisering og genopretning. Energinet bemærker også, at en sådan benyttelse af relæ-
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indstillinger er i modstrid med forordningens artikel 14, stk. 5, litra b, da relæindstillingerne 

ikke må forhindre specificeret anlægsfunktionalitet i at fungere korrekt. 

 

Energinet opfordrer til, at denne bestemmelse tages op til fornyet vurdering. 

 

Artikel 15.5.b.i – Deltagelse af anlæg i område-ø-drift 

Energinet har aftalt med Dansk Energi, at C- og D-anlæg skal kunne deltage i område ø-drift. 

Med område ø-drift forstås som eksempel en driftssituation med områder bestående af Nord-

tyskland, Jylland og Fyn isoleret fra det øvrige kontinentaleuropæiske synkronområde, der er 

derfor ikke tale om, at det enkelte distributionssystem skal kunne køre i eget område ø-drift, 

hvilket også har været diskuteret på arbejdsgruppemøder om EU-forordning 2016/1388 – DCC, 

hvor Energinet vil støtte fremtidige undtagelsesansøgninger fra kravet om egenskaber for del-

tagelse i område ø-drift, jf. artikel 19, stk. 4, litra b. 

 

Energinet bemærker i denne sammenhæng, at anlægsegenskaber pålagt anlægskategori C og 

D er væsentlige for systemstabiliteten og forsyningssikkerheden i en eventuel utilsigtet område 

ø-drifts situation. Energinet ser et behov for, at der fastsættes krav for den pågældende funk-

tionalitet gældende både for synkrongeneratorer og power-park-moduler. 

 

Energinet opfordrer til, at denne bestemmelse tages op til fornyet vurdering. 

 

Artikel 15.6.c.i - Simuleringsmodeller 

Energinet bemærker, at Forsyningstilsynet, på side 115 under punkt Ad. Artikel 15, stk. 6, litra 

c, nr. i, henviser til Energinets rationale i forhold til indlevering af simuleringsmodeller fra an-

lægskategori C.  

 

Som det blev bemærket i forbindelse med godkendelsen af Energinets anmeldte krav under 

RfG, ønsker Energinet, at den fremtidige grænse for aflevering af simuleringsmodeller skal 

gælde for anlæg med nominel effekt fra og med 3 MW. Den benyttede begrundelse for Forsy-

ningstilsynets godkendelse refererer i store træk Energinets dokument med kommentarer og 

overvejelser, hvor valget af de 3 MW er argumenteret. Disse kommentarer og overvejelser blev 

ikke opdateret i forbindelse med ændringen til 10 MW. Energinet er dermed ikke på forkant 

med udviklingen af anlægsmassen, når simuleringsmodeller leveres af anlæg fra 10 MW. 

 

Energinet opfordrer til, at denne bestemmelse tages op til fornyet vurdering. 
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Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkom-

men til at kontakte os. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Anja Rye  

Jurist  

Jura og Myndighed  

+4561244427  

myndighed@energinet.dk 

 

Energinet 

mailto:myndighed@energinet.dk
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Morten Erlang <mer@danskenergi.dk>

Sendt: 18. december 2018 10:06

Til: Lukas Lindgreen (FSTS)

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

Emne: SV: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse af Dansk Energi af forslag til generelle krav 

til nettilslutning jf. RfG'en

Kære Lukas,  
 
Vi vil gerne give et eksempel på, hvad vi mener. 
 
Når vi læser i jeres udkast til afgørelse i afsnit ”Ad artikel 17, stk. 2, litra a (kap. 5.4.1.1 (a) SPGM – krav til reaktiv 
effekt ved forskellig aktiv effekt”, så omhandler dette afsnit reaktiv effekt for synkrone produktionsanlæg i kategori B”.  
 
Vi har anmeldt  P-Q/Pd-profil for synkrone produktionsanlæg i kategori B under artikel 17, stk. 2. litra a.  
 
Der er to overordnet ting i afsnittet:  
 

• I anvender artikel 21, stk. 3, litra c, nr.i, som gælder for elproducerende anlæg i kategori C (sol og vind m.m. 
jf. RfG’en).  

o Artikel 21 gælder ikke for synkrone produktionsanlæg eller kategori B anlæg i øvrigt. 

• I sammenligner vores anmeldte P-Q/Pd-profil med de eksisterende krav i de nu værende tekniske forskrifter, 
hvilket også er helt fint, dog sammenligner I med vindkraftværker (TF3.2.5) og solcelleanlæg (TF3.2.2) i 
kategori C (1,5 MW-25MW). 

o Her virker det mærkeligt af sammenligne synkrone produktionsanlægs P-Q/Pd-profil med P-Q/Pd-
profilerne for vindkraftværker og solcelleanlæg. RfG’en skelner mellem disse to typer 
produktionsanlæg. 

o Derudover sammenligner I med P-Q/Pd-profilen for kategori C anlæg med den anmeldte P-Q/Pd-profil 
for kategori B anlæg.  

Hvis I har nogle yderligere uddybning eller har spørgsmål, så stiller vi gerne op til et møde.   
 
Med venlig hilsen 

 

Morten Erlang 
Konsulent, civilingeniør 
+45 35 30 04 85  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
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Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 13. december 2018 14:47 

Til: Morten Erlang <mer@danskenergi.dk> 

Cc: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) <ralb@forsyningstilsynet.dk>; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

<thwi@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: SV: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse af Dansk Energi af forslag til generelle krav til nettilslutning jf. 

RfG'en 

 

Kære Morten 

 

Forsyningstilsynet kvitterer hermed for modtagelsen af Dansk Energis høringssvar vedr. udkast til afgørelse om 

godkendelse af Dansk Energis af forslag til generelle krav til nettilslutning jf. RfG. 

 

Høringssvaret vil indgå i den videre sagsbehandling. 

 

I samme ombæring vil jeg høre om du kan konkretisere jeres kommentar med henblik på hvad det er, der helt 

præcist er:  

 

”…en stor mængde fejl i form af forståelsesproblemer, fejlkonklusioner, referencer mv…”  

 

Vi vil jo helst gerne undgå, at der står noget decideret forkert uanset, at det med jeres formulering ikke måtte have 

den helt store betydning for resultatet. Det er dog svært at vurdere når det ikke er konkretiseret mere. 

 

De øvrige bemærkninger vil jeg naturligvis vende tilbage på hvis der opstår spørgsmål.  

 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
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Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

Fra: Morten Erlang <mer@danskenergi.dk>  

Sendt: 13. december 2018 13:13 

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk> 

Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse af Dansk Energi af forslag til generelle krav til nettilslutning jf. RfG'en 

 

Hej, 
 
Her er Dansk Energis høringssvar vedr. ”udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til 
generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG”.   
 
Se vedhæftet. 
 
Med venlig hilsen 

 

Morten Erlang 
Konsulent, civilingeniør 
+45 35 30 04 85  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>

Sendt: 19. december 2018 08:34

Til: Søren Stig Abildgaard

Cc: Bjarne Bogner; Lukas Lindgreen (FSTS)

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske

Kategorier: Journaliseres

Kære Søren 
 
Jeg har kontrolleret de nævnte personer i selskabernes vedtægter og CVR, og ikke fundet nogen konflikter ift. at 
tegne de nævnte netselskaber. Se nedenfor. 
Som aftalt gør jeg således ikke yderligere. Lukas fra Forsyningstilsynet er på Cc, da det er ham, der officielt har rettet 
henvendelse til os. 
 
Tag endelig fat i mig hvis du måtte have yderlige spørgsmål. 
 
 
 
KONSTANT Net 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) 
Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse. 
 
Underskrift: 
Morten Bryder Pedersen 
Ifølge CVR er Morten Bryder Pedersen formand for netselskabet 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som økonomidirektør i et 
selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Søren Risager, som er direktør i Netselskabet 
 
 
N1  
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 
 
Underskrift: 
Martin Romvig 
Ifølge CVR er Martin Romvig formand for netselskabet 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså være  netselskabets direktør, 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som administrerende direktør 
i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Jan Østergaard Jensen, som er direktør i netselskabet 
 
 
TREFOR 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.  
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Underskrift: 

Pernille N. Johannesen  

Ifølge CVR indgik Pernille N. Johannesen i bestyrelsen fra den 26.2.2018 til 27.5.2018. Hun har ikke længere en rolle. 

Men hvis underskriften har foregået i den nævnte periode, har hun været bestyrelsesmedlem. 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså også være netselskabets direktør, netselskabets formand eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som 
forretningsudviklingsdirektør i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller 
elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Charles Nielsen, som er direktør i netselskabet. 
Fuldmagten er underskrevet 7/5-2018, dvs. i den periode hvor Pernille N. Johansen kunne tegne netselskabet. 
 
 
Vi bestræber os på at være i tæt dialog med branchen, da vi mener det giver de bedste løsninger til gavn for alle. Hvis 
det giver mening for jer, kommer jeg gerne forbi og drøfter de tekniske betingelser i det nye år. 
Som jeg husker det, havde EC POWER en række kommentarer til de anmeldte krav. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig en glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 

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

Sendt: 13. december 2018 10:58 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk> 

Emne: Eksempler fra det østjyske 

 

Kære Jan, 

 

Tak for telefonsamtalen i går.  

Som aftalt har jeg fundet eksemplerne frem igen fra de østjyske netselskaber, som jeg kender mest til, og som har 

over 100.000 kunder tilknyttet. 

 

For Netvirksomhed Underskriver Position Link 

Konstant net A/S Morten Bryder Pedersen Koncern økonomidirektør, NRGi https://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/om

N1 Martin Romvig Administrerende direktør (CEO), ENIIG https://eniig.dk/privat/om

eniig/  

Trefor Pernille N. Johannessen Forretningsudviklingsdirektør, EWII https://ewii.com/om

 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
 



[Side #]

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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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>

Sendt: 19. december 2018 11:01

Til: Søren Stig Abildgaard; Lukas Lindgreen (FSTS)

Cc: Bjarne Bogner

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske

Kategorier: Journaliseres

Kære Søren, 
 
Blot for en god orden skyld, er der ikke tale om at underskriverne godkender de fastsatte krav. 
 
Netselskabernes tekniske betingelser skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet efter bestemmelserne i 
RfG’en, DCC’en og Elforsyningsloven. 
I stedet for at alle netselskaberne skal anmelde de samme tekniske betingelser individuelt, har Dansk Energi fået 
fuldmagt til at anmelde bestemmelserne på vegne af netselskaberne. 
 
 
Der er således ingen overtrædelse af de regler du refererer til. 
 
Håber det giver bedre afklaring. 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 
 

 
 

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

Sendt: 19. december 2018 09:15 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>; luli@forsyningstilsynet.dk 
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Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk> 

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske 

 

Kære Jan 

 

Jeg har særdeles svært ved at forestille mig hvordan en direktør i et moderselskab for både elhandel, produktion og 

net kan underskrive krav for net-tilslutning, uden samtidig at tænke på sin øvrige forretning.  

Hvordan hænger det sammen med unbundling/udskillelse af distributionssystemer? 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/72/EF 

af 13. juli 2009 

om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 
2003/54/EF 

 

Artikel 26 

Udskillelse af distributionssystemoperatører 

2.   Ud over kravene i stk. 1 skal distributionssystemoperatøren, når denne er en del af en vertikalt 
integreret virksomhed, være uafhængig, hvad angår organisation og beslutningstagning, af de 
andre aktiviteter, der ikke vedrører distribution. Med henblik herpå gælder følgende 
minimumskriterier: 

a)de personer, som har ansvaret for ledelsen af distributionssystemoperatøren, må ikke indgå i 

virksomhedsstrukturer inden for den integrerede elektricitetsvirksomhed, der direkte eller indirekte har ansvaret 

for den daglige drift af produktion, transmission eller forsyning af elektricitet 
 

 

I øvrigt, så siger Eldirektivet faktisk også noget om, hvad de må blande sig i – og det er IKKE teknik! 

 

c)… Dette bør ikke hindre, at der kan eksistere passende samordningsmekanismer, der sikrer, at 

modervirksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med hensyn til udbyttet, der er 

indirekte reguleret i henhold til artikel 37, stk. 6, af midler investeret i et dattervirksomhed tilgodeses. Navnlig 

skal modervirksomheden kunne godkende distributionssystemoperatørens årlige finansieringsplan eller et 

tilsvarende instrument og sætte samlede grænser for dattervirksomhedens gældsætning. Modervirksomheden 

kan ikke give instrukser om den daglige drift eller om individuelle afgørelser om oprettelse eller opgradering af 

distributionslinjer, som ikke går ud over beløbene i finansieringsplanen eller i et tilsvarende instrument 
 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 

 

Søren Stig Abildgaard  
Mechanical Engineer  

E-mail: ssa@ecpower.dk  
Telephone: +45 87434109  
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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. 

 

   

 

 

Fra: Jan Rasmussen [mailto:jar@danskenergi.dk]  

Sendt: 19. december 2018 08:34 

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

Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk>; luli@forsyningstilsynet.dk 

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske 

 

Kære Søren 
 
Jeg har kontrolleret de nævnte personer i selskabernes vedtægter og CVR, og ikke fundet nogen konflikter ift. at 
tegne de nævnte netselskaber. Se nedenfor. 
Som aftalt gør jeg således ikke yderligere. Lukas fra Forsyningstilsynet er på Cc, da det er ham, der officielt har rettet 
henvendelse til os. 
 
Tag endelig fat i mig hvis du måtte have yderlige spørgsmål. 
 
 
 
KONSTANT Net 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) 
Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse. 
 
Underskrift: 
Morten Bryder Pedersen 
Ifølge CVR er Morten Bryder Pedersen formand for netselskabet 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som økonomidirektør i et 
selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Søren Risager, som er direktør i Netselskabet 
 
 
N1  
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 
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Underskrift: 
Martin Romvig 
Ifølge CVR er Martin Romvig formand for netselskabet 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså være  netselskabets direktør, 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som administrerende direktør 
i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Jan Østergaard Jensen, som er direktør i netselskabet 
 
 
TREFOR 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.  
 
Underskrift: 

Pernille N. Johannesen  

Ifølge CVR indgik Pernille N. Johannesen i bestyrelsen fra den 26.2.2018 til 27.5.2018. Hun har ikke længere en rolle. 

Men hvis underskriften har foregået i den nævnte periode, har hun været bestyrelsesmedlem. 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså også være netselskabets direktør, netselskabets formand eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som 
forretningsudviklingsdirektør i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller 
elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Charles Nielsen, som er direktør i netselskabet. 
Fuldmagten er underskrevet 7/5-2018, dvs. i den periode hvor Pernille N. Johansen kunne tegne netselskabet. 
 
 
Vi bestræber os på at være i tæt dialog med branchen, da vi mener det giver de bedste løsninger til gavn for alle. Hvis 
det giver mening for jer, kommer jeg gerne forbi og drøfter de tekniske betingelser i det nye år. 
Som jeg husker det, havde EC POWER en række kommentarer til de anmeldte krav. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig en glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 

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

Sendt: 13. december 2018 10:58 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk> 

Emne: Eksempler fra det østjyske 

 

Kære Jan, 
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Tak for telefonsamtalen i går.  

Som aftalt har jeg fundet eksemplerne frem igen fra de østjyske netselskaber, som jeg kender mest til, og som har 

over 100.000 kunder tilknyttet. 

 

For Netvirksomhed Underskriver Position Link 

Konstant net A/S Morten Bryder Pedersen Koncern økonomidirektør, NRGi https://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/om

N1 Martin Romvig Administrerende direktør (CEO), ENIIG https://eniig.dk/privat/om

eniig/  

Trefor Pernille N. Johannessen Forretningsudviklingsdirektør, EWII https://ewii.com/om

 

 

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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Lukas Lindgreen (FSTS)

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

Sendt: 19. december 2018 12:26

Til: Lukas Lindgreen (FSTS)

Cc: Jens Otto Ravn Andersen; Jan Rasmussen

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske

Kategorier: Journaliseres

Kære Lucas, 

 

I forlængelse af EC Powers høringssvar og som svar på e-mail fra Jan Rasmussen dd. vil jeg hermed præcisere, at EC 

Powers høringssvar alene handler om de fuldmagter, der konkret er givet i forhold til Dansk Energis anmeldelse af 

tilslutningskrav for nye produktionsanlæg. Vores høringssvar handler således ikke om, hvem der i øvrigt kan indgå i 

netvirksomhedernes bestyrelser. 

 

EC Power håber, at Forsyningstilsynet vil forholde sig til, om en fuldmagt fra en direktør (eller anden repræsentant 

fra ledelsen) fra moderselskabet i energikoncernen er brugbar i forhold til den aktuelle anmeldelse fra 

netselskaberne. 

 

Energikoncernen har egne særlige interesser i produktionsanlæg og dermed egne særlige interesser i krav til 

nettilslutning. Energikoncernens interesser ligger ikke i små bygningsintegrerede produktionsanlæg, da disse for 

langt hovedparten er privatejede, og således netop ikke ejes af energikoncernen. Disse små privatejede anlæg er 

derimod at betragte som konkurrenter i forhold til energikoncernens interesser. Dette forhold bør helt og aldeles 

udelukke koncernledelsen fra at kunne blande sig i tilslutningskrav til generatorer, herunder at give fuldmagten til 

Dansk Energi. 

 

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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Fra: Jan Rasmussen [mailto:jar@danskenergi.dk]  

Sendt: 19. december 2018 08:34 

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

Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk>; luli@forsyningstilsynet.dk 

Emne: SV: Eksempler fra det østjyske 

 
Kære Søren 
 
Jeg har kontrolleret de nævnte personer i selskabernes vedtægter og CVR, og ikke fundet nogen konflikter ift. at 
tegne de nævnte netselskaber. Se nedenfor. 
Som aftalt gør jeg således ikke yderligere. Lukas fra Forsyningstilsynet er på Cc, da det er ham, der officielt har rettet 
henvendelse til os. 
 
Tag endelig fat i mig hvis du måtte have yderlige spørgsmål. 
 
 
 
KONSTANT Net 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller Selskabets direktør, (2) 
Selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller (3) af den samlede bestyrelse. 
 
Underskrift: 
Morten Bryder Pedersen 
Ifølge CVR er Morten Bryder Pedersen formand for netselskabet 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som økonomidirektør i et 
selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Søren Risager, som er direktør i Netselskabet 
 
 
N1  
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 
 
Underskrift: 
Martin Romvig 
Ifølge CVR er Martin Romvig formand for netselskabet 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså være  netselskabets direktør, 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som administrerende direktør 
i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Jan Østergaard Jensen, som er direktør i netselskabet 
 
 
TREFOR 
 
Tegningsregel ifølge CVR: 
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Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.  
 
Underskrift: 

Pernille N. Johannesen  

Ifølge CVR indgik Pernille N. Johannesen i bestyrelsen fra den 26.2.2018 til 27.5.2018. Hun har ikke længere en rolle. 

Men hvis underskriften har foregået i den nævnte periode, har hun været bestyrelsesmedlem. 
 
For at opfylde tegningsreglen skal der altså også være netselskabets direktør, netselskabets formand eller alle i 
bestyrelsen, som også skriver under. 
 
NB: Der er ingen konflikt imellem at være bestyrelsesmedlem i et netselskab og arbejde som 
forretningsudviklingsdirektør i et selskab, som ejer et netselskab, når blot det ikke er et produktions- eller 
elhandelsselskab. 
 
Anden underskriver er Charles Nielsen, som er direktør i netselskabet. 
Fuldmagten er underskrevet 7/5-2018, dvs. i den periode hvor Pernille N. Johansen kunne tegne netselskabet. 
 
 
Vi bestræber os på at være i tæt dialog med branchen, da vi mener det giver de bedste løsninger til gavn for alle. Hvis 
det giver mening for jer, kommer jeg gerne forbi og drøfter de tekniske betingelser i det nye år. 
Som jeg husker det, havde EC POWER en række kommentarer til de anmeldte krav. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske dig en glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 

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

Sendt: 13. december 2018 10:58 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Bjarne Bogner <bb@ecpower.dk> 

Emne: Eksempler fra det østjyske 

 

Kære Jan, 

 

Tak for telefonsamtalen i går.  

Som aftalt har jeg fundet eksemplerne frem igen fra de østjyske netselskaber, som jeg kender mest til, og som har 

over 100.000 kunder tilknyttet. 

 

For Netvirksomhed Underskriver Position Link 

Konstant net A/S Morten Bryder Pedersen Koncern økonomidirektør, NRGi https://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/om

N1 Martin Romvig Administrerende direktør (CEO), ENIIG https://eniig.dk/privat/om

eniig/  

Trefor Pernille N. Johannessen Forretningsudviklingsdirektør, EWII https://ewii.com/om
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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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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>

Sendt: 11. januar 2019 09:46

Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet

Cc: uli@forsyningstilsynet.dk; Myndighed; Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen; Jan 

Rasmussen

Emne: VS: Svar på udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter 

forordning 2016/631 RfG.

Vedhæftede filer: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf

Kære Forsyningstilsynet 

 

I forlængelse af Energinets fremsendte svar på udkast til afgørelsen vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag 

til generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG skal 

Energinet hermed præcisere Energinets svar på artikel 15.6.c.i – Simuleringsmodeller (oprindelig svar på udkast er 

vedhæftet denne mail til orientering).  

 

Vedr. artikel 15.6.c.i - Simuleringsmodeller 

Energinet har i svaret fejlagtigt indført linjen om, at ”Energinet opfordrer til, at denne bestemmelse tages op til 

fornyet vurdering”.  

 

Energinet ønsker blot at gøre FSTS opmærksom på, at de har benyttet Energinets rationale fra den oprindelige 

anmeldelse, hvor grænsen for aflevering gælder fra og med 3 MW. Da denne grænse er ændret til 10 MW, er 

rationalet ikke længere gældende. FSTS bør ændre dette i teksten i afgørelsen, så det fremgår, at Energinet ikke 

længere er på forkant med udviklingen. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger er I naturligvis velkommen til at kontakte os.  

 

Venlig hilsen  

 

Anja Rye  

Jurist  

Jura og Myndighed  

+4561244427  

myndighed@energinet.dk 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

 

Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 

ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-

mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>

Sendt: 13. januar 2019 18:19

Til: Lukas Lindgreen (FSTS)

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

Mehmedalic; Morten Erlang; Henrik Hansen; Myndighed; Anne Nielsen 

(AIE@energinet.dk); Flemming Brinch Nielsen

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af 

DE.pdf

Kære Lukas 
 
Hermed svar på bemærkninger vedrørende udkast til afgørelse vedr. DE’s anmeldese af RfG-krav. 
 
Reduktion af aktiv effekt ved underspænding 
Energinet fremsender egen kommentar direkte til Forsyningstilsynet 
 
 
Artikel 14.5.b – Synkron underspændingsudkobling 
Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Energinet foreslår følgende: 
” 
Dansk Energi har i deres anmeldes skrevet (MW-dokumentets linje 950-952): 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirksomheden vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone 
underspændingsrelæ. 
 
Dette skal rettes til: 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammenkobling ved automatisk genindkobling 
kan forekomme. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone underspændingsrelæ. 
” 
 
Forslaget er accepteret 
 
 
Artikel 15.5.b.i – Deltagelse af anlæg i område-ø-drift 

Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Vi har ikke haft den samme opfattelse af hvad ø-drift jf 
RfG’en og område ø-drift er. Konklusionen er følgende: 
 
Alle C og D anlæg skal have egenskaber til kunne deltage i område ø-drift. Dette er fastlagt i øvrige bestemmelser i 
RfG’en. 
 
Hvad angår evnen til at deltage i område ø-drift iht. Artikel 15.5.b.i skal alle anlæg kunne levere FSM og LFSM-O og 
LFSM-U hvis de får besked om at dele af elnettet er afkoblet fra det synkrone område. 
Dette ændrer dog ikke på de tekniske egenskaber for det enkelte anlæg, men forudsætter at anlægget modtager 
information om elnettets driftsstatus. 
 
Energinet kræver i dag ikke at anlæg kan køre i område-ø-drift udelukkende med distributionssystemer, men det kan 
komme hvis det samlede elsystem skal spændingssættes. 
 
Konklusionen er at alle C og D anlæg skal kunne deltage i ø-drift, men at det ikke ændrer på de anmeldte krav, da 
indstiller af FSM, LFSM-O og LFSM-U skal aftales med den relevante systemoperatør (Elforsyningsvirksomheden) 
 
 
Artikel 15.6.c.i - Simuleringsmodeller 
Energinet har fremsendt egen præcisering 
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Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 
 

 
 

Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 18. december 2018 12:38 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

<ralb@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 

 

Kære Jan  

 

Vi har fået et par bemærkninger fra Energinet vedr. vores udkast til afgørelse.  

 

Det drejer sig om 4 konkrete bemærkninger. Se vedhæftede. 

 

Kan jeg få dig til at give en hurtig tilbagemelding på disse. 

 

Pft. 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 



[Side #]

Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>

Sendt: 15. januar 2019 15:11

Til: Lukas Lindgreen (FSTS); Myndighed

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Jan Rasmussen; Pia 

Rønager (FSTS)

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af 

DE.pdf

Vedhæftede filer: VS: Svar på udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis anmeldelse af forslag til 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg på distributionsnettet efter 

forordning 2016/631 RfG.

Hej Lukas 

 

Godt du spørger i forhold til svaret om simuleringsmodeller. Dette er vedhæftet, men jeg kan se at dine initialer i 

den oprindelige mail fra fredag er skrevet forkert. 

 

Vedrørende spørgsmålet om regulering af aktiv effekt ved levering af reaktiv effekt ved underspænding: 

 

Energinet vedstår aftalen omkring de koordinerede værdier i forhold til EU forordning 2016/631, artikel 18, stk. 2, 

litra b, nr. i og artikel 21, stk. 3, litra b, nr. i. 

 

I forhold til kravet og vejledningen bør det tydeligt fremhæves, at en eventuel reduktion af aktiv effekt er tilladt for 

at overholde produktionsanlæggets nominelle strømgrænse, og således ikke kun betinget af underspænding i 

nettilslutningspunktet. Dette fremgår af teksten i vejledningens afsnit 4. 

 

Forholdet omkring reduktion af aktiv effekt, det vil sige for at respektere produktionsanlæggets nominelle 

strømgrænse, bør således også fremgå af vejledningens relevante figurer i afsnit 5, da det anses for en væsentlig 

læserinformation. 

 

 

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

 

 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

 

Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) [mailto:luli@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 15. januar 2019 10:25 
Til: Myndighed 
Cc: Anne Nielsen; Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Jan Rasmussen; Pia Rønager (FSTS) 
Emne: VS: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 
Prioritet: Høj 
 

Til Energinet 
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Dansk Energi har i forbindelse med den sidste afklaring af Energinets høringssvar vedrørende udkast til afgørelse om 

Dansk Energis RfG-krav anført, at Energinet fremsender uddybende bemærkninger til FSTS vedr. Aktiv effekt ved 

underspænding. 

 

Det bemærkes endvidere i svaret fra Dansk Energi, at Energinet ”…har fremsendt egen præcisering…” vedr. 

simuleringsmodeller. 

 

FSTS modtog i går præcisering vedr. simuleringsmodeller på DCC’ens område, men denne vedrører ikke umiddelbart 

det relevante høringssvar på RfG, da høringssvaret på RfG’ens simuleringsmodeller, drejer sig om argumentationen 

for om kravet skal gælde fra enten 3 MW og 10 MW. 

 

FSTS har heller ikke umiddelbart modtaget nogen tilbagemelding vedr. aktiv effekt ved underspænding.  

 

Eftersom afgørelsesfristen for RfG principielt er overskredet, er det meget vigtigt får os at få afklaring på disse 

udeståender straks, så vi kan få afsagt endelig afgørelse om Dansk Energis RfG-anmeldelse. 

 

På forhånd tak! 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>  

Sendt: 13. januar 2019 18:19 

Til: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

<ralb@forsyningstilsynet.dk>; Jasmin Mehmedalic <jme@danskenergi.dk>; Morten Erlang <mer@danskenergi.dk>; 

Henrik Hansen <HEH@danskenergi.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Anne Nielsen (AIE@energinet.dk) 

<AIE@energinet.dk>; Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk> 

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 

 

Kære Lukas 
 
Hermed svar på bemærkninger vedrørende udkast til afgørelse vedr. DE’s anmeldese af RfG-krav. 
 
Reduktion af aktiv effekt ved underspænding 
Energinet fremsender egen kommentar direkte til Forsyningstilsynet 
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Artikel 14.5.b – Synkron underspændingsudkobling 
Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Energinet foreslår følgende: 
” 
Dansk Energi har i deres anmeldes skrevet (MW-dokumentets linje 950-952): 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirksomheden vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone 
underspændingsrelæ. 
 
Dette skal rettes til: 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammenkobling ved automatisk genindkobling 
kan forekomme. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone underspændingsrelæ. 
” 
 
Forslaget er accepteret 
 
 
Artikel 15.5.b.i – Deltagelse af anlæg i område-ø-drift 

Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Vi har ikke haft den samme opfattelse af hvad ø-drift jf 
RfG’en og område ø-drift er. Konklusionen er følgende: 
 
Alle C og D anlæg skal have egenskaber til kunne deltage i område ø-drift. Dette er fastlagt i øvrige bestemmelser i 
RfG’en. 
 
Hvad angår evnen til at deltage i område ø-drift iht. Artikel 15.5.b.i skal alle anlæg kunne levere FSM og LFSM-O og 
LFSM-U hvis de får besked om at dele af elnettet er afkoblet fra det synkrone område. 
Dette ændrer dog ikke på de tekniske egenskaber for det enkelte anlæg, men forudsætter at anlægget modtager 
information om elnettets driftsstatus. 
 
Energinet kræver i dag ikke at anlæg kan køre i område-ø-drift udelukkende med distributionssystemer, men det kan 
komme hvis det samlede elsystem skal spændingssættes. 
 
Konklusionen er at alle C og D anlæg skal kunne deltage i ø-drift, men at det ikke ændrer på de anmeldte krav, da 
indstiller af FSM, LFSM-O og LFSM-U skal aftales med den relevante systemoperatør (Elforsyningsvirksomheden) 
 
 
Artikel 15.6.c.i - Simuleringsmodeller 
Energinet har fremsendt egen præcisering 
 
 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
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Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 18. december 2018 12:38 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

<ralb@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 

 

Kære Jan  

 

Vi har fået et par bemærkninger fra Energinet vedr. vores udkast til afgørelse.  

 

Det drejer sig om 4 konkrete bemærkninger. Se vedhæftede. 

 

Kan jeg få dig til at give en hurtig tilbagemelding på disse. 

 

Pft. 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 15. januar 2019 15:56

Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)

Cc: Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Pia 

Rønager (FSTS)

Emne: SV: Ø-driftsdetektering

Hej Rune 

  

Undskyld det noget sene svar.  

Din mail var kommet under radaren, da jeg i perioden den 16. – 29. december var syg med halsbetændelse.   

  

I forhold til dit spørgsmål er det er et uendeligt interessant emne. 

Vi har i dag ikke systemer som kan afgøre eller indikere om der er er et systemsplit/område-ø-drift.  

Dette bedømmes og afgøres i dag i Energinets El Kontrolcenter, ud fra systemmålinger samt i samarbejde med de 

relevante tilstødende TSO’er/netselskaber.  

I det tilfælde, at et distributionssystem havner i utilsigtet ø-drift vil Energinets El Kontrolcenter være i kontakt med 

distributionssystemets kontrolrum. 

  

Generelt betyder det således for alle, at så længe systemet er i balance kan den egentlige systemtilstand ikke 

fastlægges til andet end ”inde for normaldriftsområdet” eller formuleret anderledes, hvis der ikke er noget som 

indikerer at vi har en utilsigtet eller kritisk systemtilstand er den dermed ”inde for normaldriftsområdet”.  

Energinet har startet arbejdet med implementering og anvendelse af et nyt overvågningssystem som kan levere 

nogle af de avancerede systemtilstandsmålinger. I denne forbindelse betyder det blandt andet, at målinger (langt) 

inde i andre TSO’s kontrolområder anvendes i systemanalyse til fastlæggelse af systemtilstand. 

  

I en situation, hvor der opstår et system split og antager vi nu at det udelukkende påvirker en af de danske 

kontrolområder, vil dette blive udmeldt og efterfølgende koordineret af Energinets El Kontrolcenter. Det er her, at 

egenskaberne for deltagelse i område-ø-drift er aktuelle og påkrævede. 

Se i øvrigt dokumentet ”Kommentarer_overvejelser til øvrige krav (artikel 13-28).pdf” artikel 15(5)(b)(i) samt artikel 

15(5)(b)(iii). 

  

Jeg håber, at det giver et forståeligt svar på dit spørgsmål 

Det er et lidt kryptisk område så sig endelig til, hvis der er behov for yderlig forklaring eller eventuel et møde 

alternativt en telefonsamtale. 

  

  

Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

 

 

 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 18. december 2018 13:23 
Til: Flemming Brinch Nielsen 
Cc: Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Pia Rønager (FSTS) 
Emne: Ø-driftsdetektering 

  



[Side #]

Hej Flemming, 

  

Vedrørende Energinets høringssvar på udkast til afgørelse vedr. RfG – krav stillet af DE har tilsynet et spørgsmål 

vedrørende ø-driften.  

  

Energinet skriver:  

” Energinet har aftalt med Dansk Energi, at C- og D-anlæg skal kunne deltage i område ø-drift. Med område ø-drift forstås som 

eksempel en driftssituation med områder bestående af Nord-tyskland, Jylland og Fyn isoleret fra det øvrige 

kontinentaleuropæiske synkronområde, der er derfor ikke tale om, at det enkelte distributionssystem skal kunne køre i eget 

område ø-drift, hvilket også har været diskuteret på arbejdsgruppemøder om EU-forordning 2016/1388 – DCC, hvor Energinet 

vil støtte fremtidige undtagelsesansøgninger fra kravet om egenskaber for del-tagelse i område ø-drift, jf. artikel 19, stk. 4, litra 

b.” 

  

Hvordan kan anlæggene vide om det er område ø-drift der foregår, eller om det er det enkelte distributionssystem 

der er isoleret? Kan deres SCADA se så langt som til Nordtyskland, eller er der et system hvor Energinet kan melde 

ud at det er et større område der er isoleret, således at driften skal fortsætte? 

  
Med venlig hilsen 
 
Rune Aagaard Lohfert Boas 
Fuldmægtig / Diplomingeniør 
+45 4171 4314 / ralb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Lukas Lindgreen (FSTS)

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>

Sendt: 15. januar 2019 17:56

Til: Lukas Lindgreen (FSTS)

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Pia Rønager (FSTS); 

Anne Nielsen; Myndighed; Morten Erlang; Jasmin Mehmedalic

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af 

DE.pdf

Kære Lukas, 
 
Det fremgår af ’ Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 
kV)’ afsnit 5.4.1.1 og 5.4.1.2 at produktionsanlæg ikke må reducere den aktive effekt inden for arbejdsområdet. 
Vi vil dog ensrette figurerne i afsnit 4 med afsnit 5 for at øge læse venligheden. 
 
Energinets kommentar er accepteret. 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 
 

 
 

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>  

Sendt: 15. januar 2019 15:11 

Til: 'Lukas Lindgreen (FSTS)' <luli@forsyningstilsynet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 

Cc: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; 'Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)' <ralb@forsyningstilsynet.dk>; 

Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>; 'Pia Rønager (FSTS)' <PR@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 

 

Hej Lukas 

 



[Side #]

Godt du spørger i forhold til svaret om simuleringsmodeller. Dette er vedhæftet, men jeg kan se at dine initialer i 

den oprindelige mail fra fredag er skrevet forkert. 

 

Vedrørende spørgsmålet om regulering af aktiv effekt ved levering af reaktiv effekt ved underspænding: 

 

Energinet vedstår aftalen omkring de koordinerede værdier i forhold til EU forordning 2016/631, artikel 18, stk. 2, 

litra b, nr. i og artikel 21, stk. 3, litra b, nr. i. 

 

I forhold til kravet og vejledningen bør det tydeligt fremhæves, at en eventuel reduktion af aktiv effekt er tilladt for 

at overholde produktionsanlæggets nominelle strømgrænse, og således ikke kun betinget af underspænding i 

nettilslutningspunktet. Dette fremgår af teksten i vejledningens afsnit 4. 

 

Forholdet omkring reduktion af aktiv effekt, det vil sige for at respektere produktionsanlæggets nominelle 

strømgrænse, bør således også fremgå af vejledningens relevante figurer i afsnit 5, da det anses for en væsentlig 

læserinformation. 

 

 

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

 

 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

 

Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) [mailto:luli@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 15. januar 2019 10:25 
Til: Myndighed 
Cc: Anne Nielsen; Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Jan Rasmussen; Pia Rønager (FSTS) 
Emne: VS: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 
Prioritet: Høj 
 

Til Energinet 

 

Dansk Energi har i forbindelse med den sidste afklaring af Energinets høringssvar vedrørende udkast til afgørelse om 

Dansk Energis RfG-krav anført, at Energinet fremsender uddybende bemærkninger til FSTS vedr. Aktiv effekt ved 

underspænding. 

 

Det bemærkes endvidere i svaret fra Dansk Energi, at Energinet ”…har fremsendt egen præcisering…” vedr. 

simuleringsmodeller. 

 

FSTS modtog i går præcisering vedr. simuleringsmodeller på DCC’ens område, men denne vedrører ikke umiddelbart 

det relevante høringssvar på RfG, da høringssvaret på RfG’ens simuleringsmodeller, drejer sig om argumentationen 

for om kravet skal gælde fra enten 3 MW og 10 MW. 

 

FSTS har heller ikke umiddelbart modtaget nogen tilbagemelding vedr. aktiv effekt ved underspænding.  

 

Eftersom afgørelsesfristen for RfG principielt er overskredet, er det meget vigtigt får os at få afklaring på disse 

udeståender straks, så vi kan få afsagt endelig afgørelse om Dansk Energis RfG-anmeldelse. 
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På forhånd tak! 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

Fra: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk>  

Sendt: 13. januar 2019 18:19 

Til: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

<ralb@forsyningstilsynet.dk>; Jasmin Mehmedalic <jme@danskenergi.dk>; Morten Erlang <mer@danskenergi.dk>; 

Henrik Hansen <HEH@danskenergi.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Anne Nielsen (AIE@energinet.dk) 

<AIE@energinet.dk>; Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk> 

Emne: SV: 16-05150-155 Svar til FSTS på udkast til afgørelse vedr. RfG - krav stillet af DE.pdf 

 

Kære Lukas 
 
Hermed svar på bemærkninger vedrørende udkast til afgørelse vedr. DE’s anmeldese af RfG-krav. 
 
Reduktion af aktiv effekt ved underspænding 
Energinet fremsender egen kommentar direkte til Forsyningstilsynet 
 
 
Artikel 14.5.b – Synkron underspændingsudkobling 
Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Energinet foreslår følgende: 
” 
Dansk Energi har i deres anmeldes skrevet (MW-dokumentets linje 950-952): 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirksomheden vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone 
underspændingsrelæ. 
 
Dette skal rettes til: 
Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammenkobling ved automatisk genindkobling 
kan forekomme. Elforsyningsvirksomheden fastsætter indstillingsværdierne for det synkrone underspændingsrelæ. 
” 
 
Forslaget er accepteret 
 
 
Artikel 15.5.b.i – Deltagelse af anlæg i område-ø-drift 

Dansk Energi har været i dialog med Energinet. Vi har ikke haft den samme opfattelse af hvad ø-drift jf 
RfG’en og område ø-drift er. Konklusionen er følgende: 
 



[Side #]

Alle C og D anlæg skal have egenskaber til kunne deltage i område ø-drift. Dette er fastlagt i øvrige bestemmelser i 
RfG’en. 
 
Hvad angår evnen til at deltage i område ø-drift iht. Artikel 15.5.b.i skal alle anlæg kunne levere FSM og LFSM-O og 
LFSM-U hvis de får besked om at dele af elnettet er afkoblet fra det synkrone område. 
Dette ændrer dog ikke på de tekniske egenskaber for det enkelte anlæg, men forudsætter at anlægget modtager 
information om elnettets driftsstatus. 
 
Energinet kræver i dag ikke at anlæg kan køre i område-ø-drift udelukkende med distributionssystemer, men det kan 
komme hvis det samlede elsystem skal spændingssættes. 
 
Konklusionen er at alle C og D anlæg skal kunne deltage i ø-drift, men at det ikke ændrer på de anmeldte krav, da 
indstiller af FSM, LFSM-O og LFSM-U skal aftales med den relevante systemoperatør (Elforsyningsvirksomheden) 
 
 
Artikel 15.6.c.i - Simuleringsmodeller 
Energinet har fremsendt egen præcisering 
 
 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 

 

Jan Rasmussen 
Afdelingschef 
Head of Department, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77  
 

 
 
Dansk Energis privatlivspolitik  
 

 
 

 
 

Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 18. december 2018 12:38 

Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

<ralb@forsyningstilsynet.dk> 
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Kære Jan  

 

Vi har fået et par bemærkninger fra Energinet vedr. vores udkast til afgørelse.  
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Det drejer sig om 4 konkrete bemærkninger. Se vedhæftede. 

 

Kan jeg få dig til at give en hurtig tilbagemelding på disse. 

 

Pft. 

 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET / DANISH UTILITY REGULATOR 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

 

 


