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HØRINGSNOTAT | FORSYNINGSTILSYNET 

Notat om høring af Udkast til afgørelse vedrørende Dansk Energis an-

meldelse af forslag til generelle tilslutningskrav for nye produktions-

anlæg på distributionsnettet efter forordning 2016/631 RfG 

  

HØRING OVER UDKAST TIL AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet har via tilsynets hjemmeside foretaget offentlig høring over udkastet 

til afgørelsen i perioden 30. november 2018 til 14. december 2018. Udkastet blev des-

uden fremsendt direkte i partshøring til Dansk Energi d. 28. november 2018.  

 

Forsyningstilsynet har modtaget tre høringssvar vedr. afgørelsesudkastet fra EC Po-

wer, Dansk Energi og Energinet. 

EC POWER 

EC Power anfører for det første, at det oprindelige høringssvar fastholdes. 

Derudover påpeges det, at der er udfordringer med de fuldmagter til at anmelde kra-

vene, som netvirksomhederne har afgivet til Dansk Energi. Således påpeges, at fuld-

magterne er i strid med unbundlingkravene i eldirektivet1 (2009/72/EF). 

 

Kritikken omkring fuldmagterne er blevet foreholdt Dansk Energi ved mail af 12. de-

cember 2018. Dansk Energi har efter dialog med EC Power, ved mail af 13. december 

2018, fået forelagt eksempler på de, ifølge EC Power, problematiske fuldmagter.  

 

Konkret har EC Power fremlagt underskriverne for N1, Konstant Net og Trefor som 

problematiske eksempler. 

 

Dansk Energi har ved mail af 19. december 2018 redegjort for de pågældende fuld-

magters gyldighed og sammenhæng med anmeldelserne. 

 

Dansk Energi har gengivet netvirksomhedernes tegningsregler sammenholdt med un-

derskrivernes stilling. Der er enten tale om, at underskriverne er direktør, bestyrelses-

formand eller -medlem i netvirksomheden. Samtidig er nogle af underskriverne direktø-

rer for hele eller dele af koncernen. Dansk Energi anfører, at det ikke er problematisk 

at være direktør i netvirksomhedens moderselskab, så længe der ikke er tale om et 

produktions- eller handelsselskab. 

 

Forsyningstilsynet finder ud fra det foreliggende ikke grundlag for at betragte de 

nævnte fuldmagter som ugyldige. Generelt bemærker Forsyningstilsynet i denne sam-

 
1 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 
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menhæng, at fuldmagterne alene delegerer netvirksomhedens ret og pligt til at fore-

tage anmeldelse af visse krav i medfør af en række EU-forordninger. Fuldmagterne ta-

ger netop ikke stilling til udformningen af kravene. 

 

Således kan delegation til en tredjemand, af retten til at anmelde metoder og forslag til 

en myndighed, ikke i sig selv udgøre et brud på kravet om funktionel og selskabsmæs-

sig adskillelse. 

 

Høringssvaret giver således ikke FSTS anledning til at foretage ændringer i afgørel-

sen. 

ENERGINET 

Energinet har afgivet bemærkninger vedrørende Reduktion af aktiv effekt ved under-

spænding, Synkron underspændingsudkobling, Deltagelse i område-ø-drift og Simule-

ringsmodeller. 

 

Dansk Energi er ved mail af 18. december 2018, blevet foreholdt Energinets bemærk-

ninger. Dansk Energi har været i dialog med Energinet, der ikke har kunnet afgive ud-

dybende bemærkninger før januar 2019. Derfor har Forsyningstilsynet først modtaget 

endelig tilbagemelding på disse spørgsmål d. 13. januar 2019. 

 

Ad reduktion af aktiv effekt ved underspænding 

Energinet anfører for det første, at DE giver tilladelse til, at produktionsanlæg reduce-

rer aktiv effekt ved underspænding i tilslutningspunktet (POC). Endvidere refereres til 

at Energinet har godkendt dette. 

 

Energinet bemærker, at det ikke er noget Energinet har godkendt, ligesom Energinet 

anser det for at udgøre en undtagelse til RfG’ens regler, og dermed omfattet af denne 

afgørelse. 

 

Dansk Energi har den 13. januar 2019 oplyst Forsyningstilsynet, at Energinet fremsen-

der egen uddybende kommentar herom. 

 

Energinet har d. 11. januar 2019 fremsendt mail med afklaring, der dog først blev mod-

taget 15. januar 2019 grundet fejl i en indtastet mailadresse. Energinet bemærker, i 

forhold til Dansk Energis krav og vejledning, at det tydeligt bør fremhæves, at en even-

tuel reduktion af aktiv effekt er tilladt for at overholde produktionsanlæggets nominelle 

strømgrænse, og således ikke kun er betinget af underspænding i nettilslutningspunk-

tet. Dette fremgår af teksten i vejledningens afsnit 4. 

 

Energinet anbefaler endvidere, at forholdet omkring reduktion af aktiv effekt, for at re-

spektere produktionsanlæggets nominelle strømgrænse, bør fremgå af vejledningens 

relevante figurer i afsnit 5, da det anses for en væsentlig læserinformation. 

 

Ved mail af 15. januar 2019, har Dansk Energi accepteret Energinets anbefaling.  

 

Dansk Energi forklarer, at det fremgår af ’ Tekniske betingelser for nettilslutning af 

produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)’ afsnit 5.4.1.1 og 



 
Side 3/6 

5.4.1.2, at produktionsanlæg ikke må reducere den aktive effekt inden for arbejds-

området. 

 

Dansk Energi vil dog ensrette figurerne i afsnit 4 med afsnit 5 for at øge læse ven-

ligheden. 

 

Forsyningstilsynet vurderer indledningsvis, at Energinet ikke på tilstrækkelig vis har 

godtgjort, at kravet skulle udgøre en undtagelse fra RfG. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at produktionsanlæg uanset Dansk Energis 

krav, skal efterleve krav til tolerance overfor spændingsfejl (FRT), der i vidt omfang er 

fastsat af Energinet som TSO og derudover sikrer, at anlæg kan forblive tilkoblet ved 

lav spænding. Det bemærkes i den sammenhæng, at Dansk Energi har medtaget kra-

vet som en konsekvens af den foreslåede standard prEN 50549-1 afsnit 4.4.4., der til-

lader reduktion i tilsyneladende effekt ved faldende spænding. Endvidere tydeliggøres 

det, at reduktionen skal være så lille som teknisk muligt. 

 

I den sammenhæng bemærker Forsyningstilsynet, at RfG fastsætter, at der (også) skal 

tages højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer ved 

fastsættelsen af krav, jf. RfG art. 7, stk. 3, litra f. 

 

Forsyningstilsynet konkluderer på denne baggrund, at der ikke er tale om en undta-

gelse til RfG’en og vurderer, at der er tale om et krav, der falder udenfor RfG, eftersom 

dette alene kan gøres gældende uden for de krav til FRT m.v., som allerede er fastsat 

efter RfG. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at kravet endvidere er baseret på anerkendte stan-

darder, og at Dansk Energi i øvrigt henviser til begrundelsen om at undgå overdimensi-

onering af anlæg som følge af, at disse skal levere mere strømstyrke (ampere) ved fal-

dende spænding, for at opretholde effekten. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt 

på, at reduktionen skal være så lille som teknisk mulig, og anser dette for en proportio-

nal afgrænsning. 

 

Derudover vurderer Forsyningstilsynet, at ændringen alene har præciserende karakter 

og ikke ændrer noget materielt. 

 

Ad Synkron underspændingsudkobling (art. 14, stk. 5, litra b) 

 

Energinet bemærker, at Forsyningstilsynet ikke har inddraget bemærkninger om, at 

netvirksomhederne får mulighed for at anvende synkrone underspændingsrelæ i til-

fælde, hvor der ikke er automatisk genindkobling, og at dette kan medføre negativ ind-

flydelse på systemstabiliteten. Energinet bemærker endvidere at en sådan relæindstil-

ling er i strid med RfG art. 14, stk. 5, litra b, da relæindstillinger ikke må forhindre spe-

cificeret anlægsfunktionalitet i at fungere korrekt.  

 

Energinet opfordrer endeligt til, at Forsyningstilsynet tager vurderingen af dette spørgs-

mål op til fornyet overvejelse. 
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Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist hertil, at den oprindelige vurdering fra hø-

ringsudkastet fastholdes. 

 

Energinet har efter dialog med Dansk Energi, ved mail af d. 13. januar 2019, foreslået 

at ændre kravene i MV linje 950-952. Dansk Energi har accepteret denne ændring, så 

der i stedet kommer til at stå:  

 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammenkob-

ling ved automatisk genindkobling kan forekomme. Elforsyningsvirksomheden fastsæt-

ter indstillingsværdierne for det synkrone underspændingsrelæ.”  

 

Denne indholdsmæssige tekstændring, giver ikke Forsyningstilsynet anledning til at fo-

retage ændringer i afgørelsen. 

 

Ad Deltagelse i område-ø-drift (art. 15, stk. 5, litra b) 

 

Energinet ser et behov for, at der fastsættes krav om område Ø-drift for både synkron-

generatorer og PPM’er i kategori C og D. 

 

Energinet opfordrer endvidere til, at Forsyningstilsynet genoptager behandlingen af 

dette spørgsmål.  

 

Dansk Energi, har ved mail af d. 13. januar 2019, efter dialog med Energinet oplyst, at 

man ikke har haft den samme forståelse af hvad ”ø-drift”, jf. RfG og ”område ø-drift” er. 

 

Dansk Energi bemærker, at alle anlæg skal kunne levere FSM, LFSM-O og LFSM-U i 

forbindelse med, at dele af nettet er afkoblet. 

 

Dansk Energi konkluderer, på baggrund af dialogen med Energinet, at bemærknin-

gerne ikke ændrer på de anmeldte krav, da indstillingerne for ovennævnte tilstande 

skal aftales individuelt med RSO’en.  

 

Forsyningstilsynet bemærker derudover, at bemærkningerne ikke medfører ændringer 

i afgørelsen. 

 

Ad Simuleringsmodeller (art. 15, stk. 6, litra c, nr. i) 

 

Energinet bemærker, at Forsyningstilsynet i sin vurdering, har anvendt Energinets op-

rindelige begrundelse som angivet ved anmeldelsen 17. maj 2018. 

 

Energinet bemærker i den anledning, at Energinet ikke er på forkant med udviklingen i 

anlægsmassen, når simuleringsmodeller leveres af anlæg fra 10 MW, i modsætning til 

hvad der var angivet ved det oprindelige forslag, der gjaldt anlæg fra 3 MW. 

 

Energinet opfordrer desuden til, at Forsyningstilsynet genoptager vurderingen af dette 

spørgsmål. 

 

d. 11. januar 2019 har Energinet fremsendt afklaring vedrørende høringssvaret om si-

muleringsmodellerne.  



 
Side 5/6 

 

Her bemærkes det, at Energinet fejlagtigt har indført linjen om, at ”Energinet opfordrer 

til, at denne bestemmelse tages op til fornyet vurdering”.  

 

Energinet gør derudover opmærksom på, at Forsyningstilsynet har benyttet Energinets 

rationale fra den oprindelige anmeldelse, hvor kravet om levering af simuleringsmodel-

ler er fastsat til at gælde fra og med 3 MW. Da denne grænse er ændret til 10 MW, er 

rationalet ikke længere gældende. Forsyningstilsynet bør ændre dette i teksten i afgø-

relsen, så det fremgår, at Energinet ikke længere er på forkant med udviklingen. 

 

Forsyningstilsynet tager bemærkningen til efterretning og fjerner derfor Energinets op-

rindelige rationale fra begrundelsen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at bemærkningen fra Energinet vedrører en fejl i 

Energinets egen begrundelse, som er gengivet i denne afgørelse. Det hænger primært 

sammen med, at Energinet flere gange under forløbet med godkendelsen, har ændret 

grænsen for anlæg der omfattes, til hhv. 3 og 10 MW, og nu ønsker at ændre grænsen 

igen efter godkendelsen.  

 

Denne afgørelse må imidlertid respektere den afgørelse, der allerede er truffet vedrø-

rende Energinets krav i henhold til RfG. 

 

Eventuel undtagelse eller ændring af den godkendte grænse må Energinet ansøge om 

ved ny anmeldelse. 

DANSK ENERGI 

Dansk Energi anfører generelt, at afgørelsen er meget omfattende, ligesom det be-

mærkes, at der er flere fejl i udkastet til afgørelsen, der dog ifølge Dansk Energi ikke 

har materiel betydning.  

 

Forsyningstilsynet har anmodet Dansk Energi om at konkretisere disse fejl, hvilket til 

dels er sket ved mail af 18. december 2018. 

 

Dansk Energi henviser til afsnittet ”Ad art. 17, stk. 2, litra a…”, der vedrører reaktiv ef-

fekt for synkrone produktionsanlæg type B.  

 

Her er RfG art. 21 anvendt i begrundelsen, selvom denne vedrører PPM’er type C.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at RfG art. 17 er en helt åben bestemmelse, hvor-

for RfG art. 21 og de øvrige P-Q/P-profiler i RfG, er anvendt som sammenlignings-

grundlag, ved vurderingen af rimeligheden i det fastsatte krav for synkrone anlæg type 

B. 

 

Som følge af den fremskredne proces, har Forsyningstilsynet derudover valgt ikke at 

prioritere disse uhensigtsmæssigheder, da de heller ikke efter Forsyningstilsynets vur-

dering, ses at have nogen materiel betydning for afgørelsens resultat. 

 

Dansk Energi bemærker endvidere, at der ved en fejl står, at Energinets krav godken-

des i afsnittene; ad art. 17, stk. 2, litra a og art. 20, stk. 2, litra a. 
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Forsyningstilsynet har korrigeret dette, så det korrekt fremgår, at det er Dansk Energis 

krav der godkendes. 

 

Dansk Energi har derudover nogle specifikke bemærkninger vedr. hhv. art. 13, stk. 6-7 

og art. 14, stk. 2, litra a-b. 

 

Ad art. 13, stk. 6-7 

 

Dansk Energi bemærker, at man ønsker mulighed for fjernstyring af kategori B2, hvil-

ket fremgår af signallisten.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at det ikke har fremgået klart af afsnittene i anmel-

delsen, der henviser til art. 13, stk. 6 og 7. 

 

Forsyningstilsynet tager dette til efterretning og ændrer begrundelsen i overensstem-

melse hermed. Således har RSO ret til at fastsætte sådanne krav i henhold til de 

nævnte bestemmelser i RfG. 

 

Ad art. 14, stk. 2 

 

Dansk Energi bemærker, at Dansk Energi fortsat mener, at art. 14, stk. 2 er den kor-

rekte hjemmel i forhold til anmeldelsen af absolut-effektbegrænser, hvorimod Forsy-

ningstilsynet har argumenteret for at hjemlen er art. 14, stk. 5, litra a, nr. i.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at RfG ikke er særlig tydelig på dette punkt, men fasthol-

der samtidig, at 14, stk. 5, litra a, nr. i må være rette hjemmel.  

 

Samtidig bemærkes, at dette ikke bør gøre forskel på kravet, da der utvivlsomt er 

hjemmel til at fastsætte dette krav for B-anlæg.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at Dansk Energis henvisning til art. 15, stk. 5, 

litra a, nr. i, i denne sammenhæng må være en fejl i høringssvaret, da denne vedrører 

type C. 

 

Bemærkningen medfører derfor ikke ændringer i afgørelsen. 

 


