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RESUME 
Energinet anmeldte til godkendelse, den 7. september 2018, i medfør af forordningen 
(EU) 2016/1388 (DCC) artikel 12-29, generelle tekniske krav for nettilslutning af enheder 
der leverer efterspørgselsreaktion, transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, og transmis-
sionstilsluttede distributionssystemer.  

Enhver enhed, der er tilkoblet et elektrisk system, påvirker hele systemet. Derfor er det 
vigtigt at stille krav til disse enheder, således at systemsikkerheden kan opretholdes. 
Derfor har EU vedtaget forordningen DCC, der harmoniserer kravene til transmissions-
tilsluttede forbrugsanlæg, forbrugsanlæg der leverer efterspørgselsreaktion og distribu-
tionssystemer.  

I forbindelse med kravene har Energinet defineret fire kategorier for forbrugsanlæg samt 
en kategori for distributionssystemer. Det skal bemærkes, at Energinet efter anmeldel-
sesfristen og på baggrund af høringssvar har opdateret kategorierne. Disse er som føl-
ger. 

Distributionssystem – kategori 1 er defineret som et distributionssystem, som er ken-
detegnet ved ét eller flere POC til transmissionssystemet og som desuden, afhængigt 
af aktuelle driftsforhold, har elektrisk sammenkobling – eller mulighed for elektrisk sam-
menkobling – med et eller flere distributionssystemer. Distributionssystemet leverer 
transport af elektricitet for kunder tilsluttet på distributionssystemets kollektive højspæn-
dings-, mellemspændings- og lavspændingsnet. Hvis netvirksomheden ved ansøgning 
om nettilslutning vurderer, at der er risiko for væsentlige udfordringer med spændings-
kvaliteten, skal netvirksomheden rette henvendelse til Energinet Elsystemansvar A/S, jf. 
processen i anmeldelsens bilag 1.F. 

Forbrugsanlæg – kategori 3 er defineret som et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med 
afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, FON) og tildelingen af FON kan efter-
vise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksimale trækningsret. Den tildelte mak-
simale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt der er forudsigelig 
risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrækkelighed og/eller forrin-
gelse af robustheden i transmissionsystemet. Hvis dette er tilfældet, vil de konkrete om-
stændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

Forbrugsanlæg – kategori 4 er defineret som forbrugsanlæg, som, i forbindelse med 
afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, FON) og tildeling af FON, ikke kan 
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eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksimale trækningsret. Forbrugsan-
læggets forbrug kan, efter aftale med Energinet Elsystemansvar A/S, øges til den tildelte 
maksimale trækningsret ved en trinvis udbygning af det eksisterende forbrugsanlæg. 
Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt 
der er forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrække-
lighed, og/eller forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfæl-
det, vil de konkrete omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

Forbrugsanlæg – kategori 5 er defineret som et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med 
afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, FON) og tildeling af FON, kan efter-
vise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksimale trækningsret. Forbrugsanlæg-
get er anvendt i spidslastsituationer med maksimalt 500 fuldlastækvivalens-timer årligt. 
Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt 
der er forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrække-
lighed og/eller forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfæl-
det, vil de konkrete omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

Forbrugsanlæg – kategori 6 er defineret som kørestrømsystemer for elektrisk togdrift, 
hvor anlæggets forsynings- og fordelingsstationer er tilsluttet transmissionsnettet. For-
synings- og fordelingsstationerne er sammenkoblet med Banedanmarks øvrige køre-
strømssystem for elektrisk togdrift. Denne type af forbrugsanlæg kan adskille sig væ-
sentligt fra de øvrige transmissionstilsluttede forbrugsanlæg med hensyn til tilslutnings- 
og forbrugskarakteristika.  

Energinet har efter anmeldelse til Forsyningstilsynet foretaget revidering af de anmeldte 
krav i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a, artikel 19, stk. 3, litra a og b, artikel 19, stk. 4, 
litra c, artikel 28, stk. 2, litra c. De reviderede krav har ikke før anmeldelse til Forsynings-
tilsynet været i høring.  Forsyningstilsynet har foretaget høring af de reviderede krav, 
som en del af høringen over udkast til afgørelse. 

Forsyningstilsynet har i perioden fra den 12. september 2018 til den 17. oktober 2018 
foretaget høring af de af Energinet foreslåede krav i forbindelse med forordningen DCC. 
Der er modtaget høringssvar fra Dansk Energi. Dansk Energi har overordnet afgivet 
bemærkninger i forhold til Energinets kategorisering af distributionsnet og forbrugsan-
læg, samt anmeldte krav til signalliste, spændingskvalitet, levering af simuleringsmodel-
ler, forbrugsaflastning, og krav om benyttelse af fejlskrivere. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer i medfør af forordning DCC artikel 6, stk. 1, afgørelse om at 
godkende de af Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte krav vedrørende generelle 
krav til 1) enheder der leverer efterspørgselsreaktion, 2) transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg, 3) transmissionstilsluttede distributionsanlæg, 4) transmissionstilsluttede 
distributionssystemer. 

Forsyningstilsynets godkendelse er betinget på følgende punkter: 
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 Artikel 13, stk. 7 er anmeldt som anlægsspecifik. Tilsynet fremsender spørgsmål 
til Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), vedrørende fortolk-
ning og identificering af forholdet mellem forordningens bestemmelser af generel 
karakter, og bestemmelser af anlægsspecifik karakter. Tilsynet tager forbehold for 
ACERs svar. 
 

SAGSFREMSTILLING 

Nærværende sag vedrører Energinets anmeldelse af nationale gennemførelsesforan-
staltninger (generelle tekniske krav) i medfør af Kommissionens forordning (EU) 
2016/1388 om fastsættelse af netregler om krav til transmissionsnettilslutning for for-
brugsanlæg og distributionssystemer (DCC). 

Forsyningstilsynet modtog den 7. september 2018, Energinets anmeldelse vedrørende 
nationale gennemførelsesforanstaltninger i medfør af forordningen DCC 

Det tilkommer Energinet i sin egenskab af transmissionssystemoperatør (TSO) og de 
enkelte distributionssystemoperatører (DSO), at fastsætte værdier for de ikke-udtøm-
mende krav. En række krav skal fastsættes i samarbejde mellem TSO og DSO og 
eventuelt anlægsejer. I det omfang et krav skal fastsættes i samarbejde med anlægs-
ejer, vil der i udgangspunktet være tale om et anlægsspecifikt krav. Dette medfører, at 
kravet ikke udgør et generelt krav for tilslutning til det kollektive elnet. I medfør af DCC 
artikel 6, stk. 1 skal Forsyningstilsynet godkende gennerelle krav for tilslutning til det 
kollektive elnet. 

Et anlægsspecifikt krav kan påklages til Forsyningstilsynet i medfør af DCC artikel 10. 

I medfør af DCC artikel 6, stk. 4 skal den relevante TSO eller systemoperatør fremsende 
et forslag om de ikke-udtømmende generelle krav eller de metoder, de anvendes til at 
beregne eller fastsætte disse krav, til godkendelse hos den kompetente enhed senest 
to år efter forordningens ikrafttræden. Forsyningstilsynet er som regulerende myndighed 
den rette kompetente myndighed, til at træffe afgørelse vedrørende det af Energinets 
anmeldte forslag. 

Kravene i forordningen finder som udgangspunkt anvendelse tre år efter forordningens 
offentliggørelse, jf. DCC artikel 59. Forordningen er offentliggjort den 18. august 2016. 

Anmeldelsen af de generelle krav skal ske senest 2 år efter ikrafttræden af forordnin-
gen DCC, jf. artikel 6 stk. 4. Anmeldelsen skal ske senest den 7. september 2018.  

I medfør af DCC artikel 6 stk. 6 skal Forsyningstilsynet træffe afgørelse senest 6 må-
neder efter modtagelsen af anmeldelsen. 

Forsyningstilsynet har til sagens oplysning rettet henvendelse til Energinet ved neden-
stående datoer. Henvendelser og korrespondance fremgår som bilag til afgørelsen. 

 E-mail af 17. august 2018 vedrørende benyttelse af kortslutningskatalog 
 E-mail af 13. november 2018 vedrørende indledende spørgsmål til Energinet 
 Svar fra Energinet af 23. november 2018 på indkomne høringssvar 
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 Svar fra Energinet af 10. december 2018 på indkomne høringssvar, LFDD 
 Svar fra Energinet af 18. december 2018 på indkomne høringssvar vedrørende 

signalliste 
 E-mail af 20. december 2018 vedrørende yderligere spørgsmål til Energinet 
 Svar fra Energinet af 14. januar 2019 på høringssvar, simuleringsmodeller 
 Svar fra Energinet af 14. januar 2019 på høringssvar, spændingskvalitet 
 Svar fra Energinet af 15. januar 2019 på høringssvar vedrørende artikel 15, stk. 1, 

litra e og artikel 21, stk. 5. 
 Svar af 5. februar 2019 fra Energinet vedrørende artikel 19, stk. 4, litra c. 
 Korrespondance af 26. februar 2019 vedrørende certificering og overensstemmel-

sesprøvning 
 E-mail af 26. februar 2019 vedrørende artikel 21, stk. 2, Levering af modeller for 

forbrugsanlæg kat. 6. 
 E-mail af 28. februar 2019 vedrørende artikel 18, stk. 3, spørgsmål til signaler der 

leveres fra primærsiden af transformeren. 
 E-mail af 1. marts 2019 vedrørende artikel 20, proces for fastsættelse af planlæg-

ningsniveau 
 Korrespondance af 1. marts 2019 vedrørende artikel 19, stk. 1. 

INDHOLD AF ANMELDELSE 

Forordningens afsnit II indeholder bestemmelser til nettilslutning af transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg, transmissionstilsluttede distributionsanlæg og distributionssy-
stemer.  

Forordningens artikel 12 indeholder generelle krav til frekvens. 

Artikel 12, stk. 1 omhandler, i hvilke frekvensintervaller transmissionstilsluttede for-
brugsenheder, transmissionstilsluttede distributionsanlæg og distributionssystemer 
skal kunne forblive tilsluttede, og hvor længe.  

Energinet angiver følgende krav for frekvensintervaller: 

a. DK1: 

 47,5 Hz – 48,5 Hz – 30 min 

 48,5 Hz – 49,0 Hz – 30 min 

b. DK2: 

 48,5 Hz – 49,0 Hz – 30 min 

Energinet angiver, at Energinet har valgt det mindst restriktive krav inden for forordnin-
gens rammer. Energinet bemærker, at da minimumskravet gælder i Europa generelt, 
forventes det ikke, at der vil være udfordringer ved opfyldelse i forbindelse med tilslut-
ning af nye anlæg. 

Energinet tilføjer, at kravet, som er kendt fra produktionsanlæg, ikke tidligere har været 
anvendt i de tekniske forskrifter for forbrugsanlæg. Kravet blev heller ikke inkluderet 
under de seneste revisioner af den relevante tekniske forskrift, da det blev vurderet 
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uforeneligt i forhold til forordningsgennemførsel og dennes proces med aktørinddra-
gelse. Kravet vurderes dog yderst relevant, i særdeleshed i forhold til systemstabilitet 
og robusthed, men også i forhold til at anvende forbrugsanlæg i reguleringsmarkedet, 
på lige fod med produktionsanlæg. 

Forordningens artikel 13 indeholder generelle krav til spænding. 

Artikel 13, stk. 1 vedrører hvor længe transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, trans-
missionstilsluttede distributionsanlæg, samt transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer skal kunne være tilsluttet ved givne spændinger. 

Energinet har angivet følgende krav: 

c. For det centraleuropæiske net (DK1): 

 110 kV – 300 kV: 1,118 p.u. – 1,15 p.u. – 60 min 

 300 kV – 400 kV: 1,05 p.u. – 1,1 p.u. – 60 min 

d. For det nordiske net (DK2): 

 300 kV – 400 kV: 1,05 p.u. – 1,1 p.u. – 60 min 

Energinet bemærker, at kravet omhandler systemdriftstiden uden for normaldriftsområ-
det og dermed er udtryk for den krævede robusthed. Kravet skal sikre, at der er den 
fornødne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel 
kontrolrumsaktivitet.  

Energinet tilføjer, at det ikke har været den specificerede driftstid, men mere spæn-
dingsniveauerne, der har været til diskussion i arbejdsgrupperne. Energinet bemærker 
dog, at spændingsniveauerne er normative krav fra forordningen. Energinet udnytter i 
dag de respektive transmissionsspændingsniveauers nominelle systemspændingsom-
råde fuldt ud til normaldriftsområdet, og områderne for skærpet drift ligger uden for det 
nominelle spændingsområde. Energinet oplyser, at der har været meget dialog om, 
hvorvidt denne ændring vil medføre ændring på anlægsdesign, men at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er noget, der tyder herpå.  

Artikel 13, stk. 6 vedrører automatisk afkobling fra nettet ved et givent spændingsni-
veau. Artiklen fastslår, at den relevante TSO kan kræve, at et transmissionstilsluttet 
forbrugsanlæg, transmissionstilsluttet distributionsanlæg, eller et transmissionstilsluttet 
distributionssystem skal kunne afkoble sig nettet ved et nærmere fastsat spændingsni-
veau.  

Energinet angiver her, at der ikke er krav om automatisk frakobling fra transmissions-
nettet ved en foruddefineret spænding, hverken for forbrugsanlæg eller distributionssy-
stemer.  
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Energinet benytter ikke i dag automatisk afkobling af transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg ved foruddefinerede spændinger. Energinet tilføjer, at det ikke forventes, at ud-
viklingen i systemets sammensætning i nærmeste fremtid understøtter en udvidelse af 
krav til anlæg på dette område. 

Forordningens artikel 14 indeholder generelle krav til kortslutning. 

Artikel 14, stk. 2 vedrører forventede minimum- og maksimumkortslutningsstrøm ved 
et tilslutningspunkt. Den relevante TSO skal angive den forventede minimum- og mak-
simumkortslutningsstrøm ved tilslutningspunktet, udtrykt som netækvivalent, til ejeren 
af det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, henholdsvis operatøren af det transmis-
sionstilsluttede distributionsanlæg. 

Energinet udgiver et kortslutningskatalog, der fastlægger metoden til at beregne kort-
slutningseffekt, samt beregne omstændigheder i kendte tilslutningspunkter. 

Energinet oplyser, at kortslutningskatalogets beregninger anvendes på alle transmissi-
onstilsluttede enheder, herunder også distributionssystemerne.  

Artikel 14, stk. 7 vedrører kortslutningsstrømme i transmissionstilsluttede forbrugsan-
læg, og transmissionstilsluttede distributionsnet. TSOen har krav på at modtage infor-
mation fra anlægsejer og DSO. TSOen har krav på at få leveret ækvivalente moduler 
for nettet, hvor modellerne demonstreres for nulsekvenser, positive sekvenser og ne-
gative sekvenser.  

Energinet har anmeldt, at kravene herfor er inkluderet i kravene for simuleringsmodel-
ler, og derfor vil blive behandlet her. 

Forordningens artikel 15 indeholder krav til reaktiv effekt. 

Artikel 15, stk. 1, litra a vedrører statisk drift af transmissionstilsluttede forbrugsan-
læg, ved deres tilslutningspunkt, inden for et interval for reaktiv effekt, der fastsættes af 
Energinet.  

Energinet har anmeldt, at 𝑐𝑜𝑠𝜙 > 0,99, dog maksimalt +/- 15 MVAr.  

Artikel 15, stk. 1, litra b, nummer i+ii vedrører, at den statiske drift af transmissions-
tilsluttede distributionssystemer ikke må være bredere end en effektfaktor (𝑐𝑜𝑠𝜙) = 0,9, 

ved import hhv. eksport af reaktiv effekt.  

Energinet har anmeldt, at transmissionstilsluttede distributionsnet maksimalt må impor-
tere hhv. eksportere 15 MVAr. Denne værdi gøres op over et helt kalenderår, hvor der 
måles reaktiv effekt flow med en tidsopløsning på 60 minutter. Herefter findes 50 % 
fraktilen, og denne er den gældende værdi. Hvis 50 % fraktilen overstiger det tilladte, 
skal der foretages kompensering i distributionsnettet. Denne kompensering skal søge 
at få 50 % fraktilen ned på 0 MVAr. Såfremt der sker overkompensering, kan der ind-
gås aftale om udnyttelse af den overskydende reaktorkapacitet. Flere detaljer kan ses i 
note 1 til anmeldelsen. 
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I henhold til artikel 15, stk. 1, litra d har TSO’en mulighed for at fastlægge brugen af 
andre parametre end effektfaktor med henblik på at fastsætte ækvivalente intervaller 
for levering af reaktiv effekt.  

Energinet angiver deres krav, som er delt op for hhv. distributionssystemer og for-
brugsanlæg. Kravene er som følger: 

e. Distributionssystem: 

 En absolut MVAr-værdi anvendes. 

 Årsvarighedskurvens 50 % fraktil anvendes i forbindelse med overholdelse 
af krav til udveksling. Krav jf. note 1 

f. Forbrugsanlæg: 

 En absolut MVAr-værdi anvendes sammen med 𝑐𝑜𝑠𝜙. 

Energinet bemærker til Artikel 15, stk. 1, litra a, b (i+ii) og d, at i forhold til princippet 
om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostnin-
ger for alle parter, er kravene til de to hovedkategorier for transmissionstilslutninger, 
distributionssystemer og forbrugsanlæg forskellige, da de forskellige typer af tilslutnin-
ger grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber og forudsætninger. Over-
ordnet set har forbrugsanlæg, som udgangspunkt, nemmere ved at etablere reaktiv ef-
fektreguleringsegenskaber enten direkte via forbrugsenhedernes tekniske egenskaber 
herunder også forbrugsanlægges tilslutningsmetode, der som oftest vil være baseret 
på effektelektronik, eller som en del af den samlede dimensionering af forbrugsanlæg-
get. Distributionssystemer har derimod ikke disse muligheder. 

Energinet tilføjer, at det kun i begrænset omfang, historisk har været muligt at aktivere 
forbrugsanlæg tilsluttet i distributionssystemet med henblik på reaktiv regulering, men 
som udgangspunkt vil dedikeret reaktiv kompenseringsanlæg skulle anskaffes af nets-
elskabet og tilsluttes distributionsnettet via et felt i en station med dertilhørende om-
kostningstungt udstyr. Denne proces er ikke ukendt for netselskabet, da det har drifts-
teknisk interesse og betydning. Kravene afspejler den nuværende teknologi, og Ener-
ginet forventer ikke, at der er behov for udvikling for at imødegå de anmeldte krav. 

Artikel 15, stk. 2 vedrører muligheden for, at Energinet kan kræve, at transmissionstil-
sluttede distributionssystemer skal kunne undlade at eksportere reaktiv effekt ved til-
slutningspunktet, når strømmen af aktiv effekt er mindre end 25 % af den maksimale 
forbrugsrettighed.  

Energinet har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed, med udgangspunkt i natio-
nalt koncept for regulering af reaktiv effekt i snitfladen mellem transmissionssystemet 
og distributionssystemet.  

Energinet tilføjer, at der i arbejdsgruppen for udveksling af reaktiv effekt var enighed 
om, at distributionssystemer skal kompensere for deres reaktive effekt for de faste in-
stallationer, dvs. deres infrastruktur, mens TSO’en regulerer i forhold til produktions- 
og forbrugsvariation.  
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Energinet uddyber, at en indførelse af et krav om egen-regulering af reaktiv effektud-
veksling til nul ved power flow mindre end 25% vil ende med i praksis at stille krav om 
en større regulering i distributionssystemet. Energinet mener, at dette vil være en sam-
fundsøkonomisk uhensigtsmæssig løsning, og er derfor ikke valgt. 

Artikel 15, stk. 3 giver Energinet mulighed for at kræve, at transmissionstilsluttede di-
stributionssystemer skal kunne regulere udvekslingen af reaktiv effekt ved tilslutnings-
punktet til gavn for hele systemet. Dette kræver, at Energinet og operatøren af det 
transmissionstilsluttede distributionssystem bliver enige om en metode til gennemfø-
relse af denne regulering, med henblik på at sikre et begrundet forsyningssikkerheds-
niveau for begge parter.  

Energinet har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed, med udgangspunkt i natio-
nalt koncept for regulering af reaktiv effekt i snitfladen mellem transmissionssystemet 
og distributionssystemet. 

Energinet bemærker, at med valget om, at distributionssystemer skal kompensere de-
res reaktive effekt for de faste installationer, dvs. deres infrastruktur, mens TSO’en re-
gulerer i forhold til produktions- og forbrugsvariation, vil Energinet ikke introducere krav 
om, at transmissionstilsluttede distributionssystemer aktivt skal kunne regulere deres 
udveksling af reaktiv effekt. Dette sikrer den størst mulige effektivitet mod de lavest 
mulige omkostninger for alle involverede parter.  

Forordningens artikel 16 indeholder krav til beskyttelse. 

Det følger af artikel 16, stk. 1 at Energinet kan fastlægge, at de anordninger og indstil-
linger, der er nødvendige for at beskytte transmissionsnettet, under hensyntagen til det 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller det transmissionstilsluttede distributionssy-
stems karakteristika. Energinet og ejeren af det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
henholdsvis operatøren af det transmissionstilsluttede distributionssystem bliver enige 
om de beskyttelsesmekanismer og indstillinger, der er relevante for det transmissions-
tilsluttede forbrugsanlæg, henholdsvis det transmissionstilsluttede distributionssystem. 

Energinet opstiller en række krav til de beskyttelsesmekanismer og indstillinger, der 
skal benyttes.  

RSO anvender: 

 Linjebeskyttelse 

 Transformerbeskyttelse 

 Reaktorbeskyttelse 

 Hjælpekrafttransformerbeskyttelse 

 Samleskinnebeskyttelse 

Alle relevante indstillinger specificeres individuelt med udgangspunkt i relevant 
net- og anlægsanalyse. 
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Anlægsejer anvender som minimum: 

 Anlægget sikres mod skader fra fejl og hændelser på nettet. 

 Anlægget sikres mod interne kortslutninger. 

 Anlægget sikres mod udkoblinger i ukritiske situationer. 

 Det kollektive elforsyningsnet sikres i videst mulige omfang mod uønskede 
påvirkninger fra anlægget. 

Energinet bemærker, at den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til 
beskyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelses-
metoderne sikrer både transmissionssystemet samt de i tilslutningspunktet relevante 
komponenter, forbrugsanlæg eller distributionssystemer. Aktuelle driftsindstillinger an-
føres i tilslutningsaftalen.  

Energinet tilføjer, at beskyttelsen for anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelsesko-
ordineringsstudie, som forbrugsanlægsejer gennemfører. Dette er nødvendigt for at 
sikre korrekt valg af beskyttelse af anlæg og net samt for at sikre selektivitet mellem 
system- og anlægsbeskyttelse. Kravet anvendes desuden allerede. 

Forordningens artikel 18 indeholder krav til informationsudveksling. 

I henhold til artikel 18, stk. 1-3 fastsætter den relevante TSO standarder, som trans-
missionstilsluttede forbrugsanlæg skal være udstyret med, med henblik på udveksling 
af oplysninger mellem Energinet og det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg med 
den fastsatte tidsstempling. Energinet gør disse fastsatte standarder offentligt tilgæn-
gelige. 

Det gælder ligeledes, at transmissionstilsluttede distributionssystemer skal være udsty-
ret i henhold til de standarder, der fastsættes af Energinet med henblik på udveksling 
af oplysninger mellem Energinet og det transmissionstilsluttede distributionssystem 
med den fastsatte tidsstempling. Energinet gør ligeledes disse fastsatte standarder of-
fentligt tilgængelige. 

Endelig gælder, at Energinet fastsætter standarder for informationsudvekslingen. Ener-
ginet gør den komplette liste over nødvendige oplysninger offentligt tilgængelige.  

I henhold til artikel 18, stk. 1-3 henviser Energinet til krav jf. den generiske signalliste, 
som er bilag 1.B i det anmeldte materiale. Derudover opdeles forbrugsanlæg og distri-
butionssystemer i forskellige kategorier som anført nedenfor: 

g. Opdeling pr. kategori: 

 Kategori 1: Distribution 

 Kategori 3: Forbrug 

 Kategori 4: Forbrug 
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 Kategori 5: Forbrug 

 Kategori 6: Forbrug 

Energinet bemærker, at Energinet har haft organisereret to serier af aktørmøder, der 
har behandlet omfanget af realtidsinformation for hhv. forbrugsanlæg tilsluttet trans-
missionsnettet og transmissionstilsluttede distributionssystemer, som skal kunne stilles 
til rådighed på en veldefineret anlægssnitfalde.  

Energinet tilføjer, at i forhold til de signaler, som forbrugsanlæg skal være udstyret 
med, har Energinet fastsat krav til signaler fra forbrugsanlæg i transmissionsnettet. 
Samtidig har der været fokus på at etablere en minimumsliste, som indeholder de sig-
naler, som alle nye anlæg i transmissionsnettet skal kunne udveksle. Der er også ved 
udarbejdelsen taget højde for Energinets praksis i forbindelse med udstedelse af nettil-
slutningsaftaler. Da der vil være behov for yderligere signaler fra et forbrugsanlæg, der 
leverer systemydelser, er der medtaget en liste over typiske signaler, der kan kræves i 
denne forbindelse. Intentionen er ifølge Energinet at gøre en anlægsejer opmærksom 
på dette, således at anlægsejer har mulighed for at vurdere, hvilke signaler et anlæg 
etableres med. Det vil oftest være mere omkostningstungt at etablere disse signaler 
efter anlægget er bygget. Det er således anlægsejers vurdering, om et anlæg allerede 
fra etableringen skal udstyres med signaler til at levere systemydelser, eller om an-
lægsejer vil udskyde denne beslutning til senere. 

Energinet runder af med at nævne, at i forhold til de signaler, som transmissionstilslut-
tede distributionssystemer skal være i stand til at transmittere, har der i arbejdsgrup-
pen været taget udgangspunkt i den nugældende Teknisk Forskrift 5.8.1. Der er tilret-
tet lidt i terminologien, således at ”adskiller” nu hedder ”samleskinneadskiller” for at 
være mere præcis. Der er tilføjet to nye signaler fra reaktive komponenter, MVAr og en 
statusindikering. Disse ekstra signaler skal ses i sammenhæng med den måde, som 
styringen af det reaktive flow nu også fastlægges efter artikel 15. Det betyder, at trans-
missionssystemoperatøren har behov for at kunne styre det variable reaktive flow. 

Forordningens artikel 19 indeholder dels krav til forbrugsaflastning samt genindkobling 
af forbruget, dels bestemmelser om, at TSO’en kan fastsætte yderligere krav. 

Artikel 19, stk. 1, litra a indeholder krav, der angår forbrugsaflastning ved lav fre-
kvens. Litra a specificerer, at operatører af transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer og, hvis Energinet fastsætter det, ejere af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
skal kunne levere ydelser, der gør det muligt automatisk at afkoble en fastsat andel af 
deres forbrug ved ”lav frekvens”. Energinet kan fastsætte en afkoblingsudløser på bag-
grund af en kombination af lav frekvens og hurtige frekvensændring.  

Energinet fastsætter for distributionssystemer et antal automatiske trin, hver udløst af 
en given frekvens, og hvert af disse trin skal reducere forbruget med en fastlagt 
mængde.  

Energinet har anmeldt følgende krav til forbrugsaflastning som følge af lav frekvens: 

Synkronområde Kontinentaleuropa Norden 
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For anlægskategorierne 1 
– 5 gælder: 

Anlæg skal kunne aflaste i 
6 automatiske trin i CE 

Anlæg skal kunne aflaste i 
5 automatiske trin i Nor-
den 

For anlægskategori 6 
gælder: 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt fre-
kvensværdi. 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt fre-
kvensværdi. 

 

Energinet bemærker, at automatisk LFDD er sidste planlagte respons/systemforsvar i 
det tilfælde at synkronfrekvensen reduceres til hhv. 48 Hz for det centraleuropæiske 
net, og 48,7 Hz – 48,8 Hz i det nordiske net. Derefter skal planlagte udkoblingstrin ud-
koble forbrug i distributionssystemet og transmissionssystemet.  

Energinet uddyber, at funktionaliteten for LFDD, frekvensaflastning ved lav frekvens, i 
denne artikel bliver fastsat for transmissionstilsluttede distributionssystemer og trans-
missionstilsluttede forbrugsanlæg. Krav omkring funktionalitet er hjemlet i forordning 
2016/1388 (DCC), men aktuelle værdier fastsættes med udgangspunkt i EU forordning 
2017/2196 (NC ER).  

Energinet tilføjer, at i forhold til forbrugsanlæg i kategori 6 er disse fritaget for automa-
tisk aflastning, men indgår derimod med manuel aflastning. Dette sker for at åbne mu-
lighed for, at togene kan køre til nærmeste station og så standse driften der, i stedet 
for at indstille driften mellem to stationer, i tunnel eller på en bro i et uvist tidsrum, og 
hvor evakuering vil blive en udfordring. Afklaring i forhold til manuel aflastning vil ske 
under rammerne af forordningen 2017/2196 (NC ER), med deadline i december 2018. 
Ved manuel aflastning for denne kategori vil anlæggene fortsat bidrage med en del af 
det fælles ansvar for opretholdelse af forsyningssikkerheden i det kollektive elsystem.  

Energinet runder af med at nævne, at en aflastningsregion i transmissionssystemet 
som muligt alternativ til automatisk LFDD kan etableres ved indgåelse af bilateral af-
tale mellem en eller flere forbrugsanlægsoperatører og Energinet Elsystemansvar A/S, 
hvis det er hensigtsmæssigt for transmissionssystemets drift. 

Artikel 19, stk. 2, litra a+b vedrører Energinets muligheder for at kræve LVDD (low 
voltage demand disconnection) for transmissionstilsluttede distributionssystemer, hhv. 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, i tilfælde af lav spænding.  

Energinet har valgt ikke at stille krav om LVDD for transmissionstilsluttede distributi-
onssystemer, hhv. transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i tilfælde af lav frekvens. 

Energinet bemærker, at LVDD for transmissionstilsluttede distributionssystemer samt 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ikke er vurderet som et behov for transmissi-
onssystemets drift på nuværende tidspunkt. Derfor har Energinet ikke specificeret no-
get krav til denne specifikke funktionalitet.  

henhold til artikel 19, stk. 2, litra c har TSO’en mulighed for at stille krav til DSOen 
vedrørende LTCB – load tap changer blocking – ved håndtering af kritisk spænding i 
transmissionssystemet. 
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Energinet kræver, for både DK1 og DK2, at distributionsnettene ved kritisk spænding 
sætter viklingskobleren i ”manuel”. 

Energinet bemærker, at kravet allerede er kendt fra nugældende forskrifter, og kan fin-
des i TF 5.3.4.1.  

Med artikel 19, stk. 3, litra a har TSO’en mulighed for at blokere viklingskoblere på 
transformeren på det transmissionstilsluttede distributionsanlæg.  

Energinet har anmeldt, at det skal være muligt at blokere viklingskobleren på den 
transmissionstilsluttede transformer manuelt.  

Energinet uddyber, at blokering skal kunne aktiveres og deaktiveres fjernstyret, uden 
personale på stationen.  

Med artikel 19, stk. 3, litra b skal Energinet fastsætte den funktionelle kapacitet for 
blokering af viklingskobler for omkobling under belastning.  

Energinet har valgt ikke at benytte automatisk blokering af viklingskobler. 

Baggrunden er, at det fremgår af artikel 19, stk. 3, litra a, at benyttelsen af blokering af 
viklingskobler skal være enten manuel eller automatisk, men ikke begge dele. 

Energinet har i medfør af DCC artikel 19, stk. 2, litra c anmeldt, at blokering af 
viklingskoblere skal ske ved tilstanden ”manuel”. 

I henhold til artikel 19, stk. 4, litra a fastsætter TSO’en krav til af- og genindkobling af 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer. Energinet fastsætter her de betingelser, hvorunder et transmissionstilsluttet for-
brugsanlæg og et transmissionstilsluttet distributionsanlæg har ret til at genindkoble på 
transmissionssystemet. Installation af automatiske genindkoblingssystemer forhånds-
godkendes af Energinet. 

Energinet fastsætter her følgende: 

For genindkobling af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg: 

 Genindkobling/synkronisering og forbrug må ikke genoptages inden tilla-
delse er givet fra EL-Kontrolcenter (der kan dog kobles med eget materiel i 
normaldrift). 

For genindkobling af transmissionstilsluttede distributionssystemer: 

 Genindkobling og forbrug må ikke genoptages inden tilladelse er givet fra 
EL-Kontrolcenter. 

Energinet bemærker, at situationen tager udgangspunkt i scenariet hvor et distributi-
onssystem eller et forbrugsanlæg er blevet bortkoblet fra transmissionssystemet enten 
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på ordre fra Kontrolcenter EL eller ved automatisk relæudkobling. Distributionssyste-
met eller forbrugsanlægget må ikke genindkoble til transmissionssystemet, inden tilla-
delse er givet fra Kontrolcenter EL. 

/Med artikel 19, stk. 4, litra c har den relevante TSO mulighed for at stille krav om 
fjernstyring af afkobling af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og/eller transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer. TSO’en fastsætter også det automatiske afkob-
lingsudstyr til rekonfigurering af systemet som forberedelse til gennemførelse af last-
blokke om nødvendigt. TSO’en fastsætter desuden den tid, der kræves til den fjernsty-
rede afkobling.  

Energinet kræver her følgende: 

Aflastning Reconfiguration 

Forbrugsanlæg Distributionsan-
læg 

Forbrugsanlæg Distributionsanlæg 

Der er krav om ud-
styr til fjernbetjent 
frakobling. 

Der er krav om 
udstyr til fjernbe-
tjent frakobling. 

Med udgangspunkt 
i anlægsegenska-
ber indgår ”Block 
loading” som bila-
teral aftale i forbin-
delse med betin-
gelser og vilkår 

Tillastning skal 
kunne ske trinvis, 
på samme måde 
som gælder for 
manuel aflastning 

 

Energinet bemærker, at som transmissionstilslutningerne er konfigureret med anlægs-
komponenter, er det muligt for Kontrolcenter EL at afkoble det transmissionstilsluttede 
distributionssystem. Funktionaliteten er fjernbetjent, men kan også manuelt udløses i 
de enkelte stationer. 

Energinet tilføjer, at i forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges 
egenskaberne anvendt til aflastning også til ”block loading”. Egenskaber og funktionali-
tet er nærmere beskrevet i betingelser og vilkår. 

Forordningens artikel 20 vedrører spændingskvalitet. Energinet har samlet en række 
krav, der kan læses i detaljer i det anmeldte bilag 1.E. 

Forordningens artikel 21 indeholder krav til simuleringsmodeller. Energinet har samlet 
en række krav, der kan læses i detaljer i det anmeldte bilag 1.D. 

Artikel 21, stk. 2 vedrører, at den relevante TSO kan fastsætte krav om simulerings-
modeller af det enkelte produktionsanlæg. 

For så vidt angår de af Energinet angivne krav til simuleringsmodellerne henvises til 
anmeldelsens bilag 1.D. 

Energinet bemærker, at Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er 
flere distributionstilsluttede enheder end transmissionstilsluttede, og at der generelt er 
flere mindre enheder tilsluttet end enkelte store enheder. For at få en passende repræ-
sentation af systemet i simuleringsmodeller er det nødvendigt, at lave en forholdsvis 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER DCC 

Side 14/95 

detaljeres systemmodel, hvilket betyder, at Energinet medtager enheder af mindre 
størrelse, end man gør i nabolandenes simuleringsmodeller.  

Energinet tilføjer, at en stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gen-
nem HVDC-forbindelser. Der er risiko for, at HVDC-anlæg midlertidigt blokerer, hvis 
der forekommer større højspændingsfejl. Risikoen forstærkes af den forholdsvis store 
andel af asynkrone generatorer på ældre vindmøller, som forstærker spændingsdyk. 
Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljerede simuleringsmodeller fra 
alle større enheder i nettet, da sådanne fejl vil kunne skabe en dominoeffekt, der 
kunne få systemet til at gå ned.  

Energinet køber reserver til at dække udfald af største enhed – typisk 700 MW. Gen-
nem dynamiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er 
mindre end denne opreguleringsreserve.  

Energinet tilføjer, at det for distributionssystemer er tilstrækkeligt, at der leveres model-
ler for statisk tilstand, mens der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. 
Dette valg lægger sig tæt op ad den nuværende udveksling af modeldata, som Energi-
net på nuværende tidspunkt anser for tilstrækkelig i forhold til at sammensætte en ri-
melig repræsentation af det danske net. Bemærk dog krav om dynamisk model for alle 
større produktionsanlæg i forordning 2016/631 (RfG). 

Energinet runder af med at nævne, at det for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er 
nødvendigt at have kendskab til de specifikke dynamiske egenskaber, da der på grund 
af store forbrugstræk kan være væsentlige direkte påvirkninger af transmissionssyste-
met ved fra- og genindkobling. Dette gælder særligt transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg med egen backupkapacitet. 

Artikel 21, stk. 5 vedrører, at hver relevant systemoperatør eller relevant TSO fast-
sætter kravene til udøvelsen af registreringen af de transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg, transmissionstilsluttede distributionsanlæg eller begge med henblik på at sam-
menligne modellernes reaktion med disse registreringer. 

Energinet har anmeldt, at logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der kan op-
sættes til, som minimum, at logge relevante hændelser for nedennævnte signaler i net-
tilslutningspunktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet. Anlægsejer installerer i nettil-
slutningspunktet et logningsudstyr, der som minimum registrerer: 

a. Spænding for hver fase i anlægget 

b. Strøm for hver fase i anlægget 

c. Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

d. Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

e. Frekvens i POC/Anlæg 

f. Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

g. Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 
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Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier fra 10 sekun-
der før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum samplefre-
kvens for alle fejllogninger skal være 1kHz. De specifikke opsætninger af hændelses-
baseret logning aftales med Energinet Elsystemansvar A/S ved opstart af anlægget. 
Alle målinger og data, der skal opsamles iht. TF 5.8.1, skal logges med en tidsstem-
pling og en nøjagtighed, som sikrer at disse kan korreleres med hinanden og med til-
svarende registreringer i det kollektive elforsyningsnet.  

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog maksimalt op 
til 100 hændelser. Energinet Elsystemansvar A/S skal på forlangende have adgang til 
loggede og relevante registrerede informationer. 

Forordningens afsnit III indeholder bestemmelser for nettilslutning af forbrugsenhe-
der, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere 
efterspørgselsreaktionsydelser til systemoperatører. 

Forordningens artikel 28 indeholder specifikke bestemmelser for forbrugsenheder 
med efterspørgselsreaktion vedrørende regulering af aktiv effekt, samt reaktiv effekt og 
effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet. 

Energinet bemærker, at i forbindelse med Artikel 28, stk. 2, vedrørende aftag af aktiv 
effekt, anmeldes kravene, som de kendes i dag fra udbudsbetingelserne for system-
ydelser. Energinet tilføjer, at de nugældende krav understøtter et velfungerende mar-
ked på området, og Energinet ser ingen anledning til at ændre herpå.  

For efterspørgselsreaktioner vedrørende regulering af reaktiv effekt, og for efterspørg-
selsreaktioner vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i 
transmissionssystemet (flaskehalsproblemer), arbejder Energinet sammen med Dansk 
Energi på forskellige markedsmæssige løsningsmodeller. Lige nu håber Energinet på 
at kunne invitere aktører ind til møder om emnet i 2019. Derfor vil Energinet ikke stille 
specifikke krav vedrørende disse ydelser i forbindelse med anmeldelsen af krav til for-
ordningen DCC. 

Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, vedrø-
rer adgangen til markedet, og er ikke krav, der skal overholdes i medfør af tilslutning til 
det kollektive elnet. 

Artikel 28, stk. 2, litra d vedrører, at forbrugsenheder med efterspørgselsreaktion skal 
kunne regulering deres strømforbruget fra nettet inden for et interval, der svarer til det, 
Energinet har kontraheret enten direkte eller indirekte gennem en tredjepart for anlæg-
get. Kravet vedrører regulering af aktiv effekt, samt reaktiv effekt, og efterspørgselsre-
aktion vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissi-
onssystemet. 

Energinet har anmeldt krav til markedsadgangen for forbrugsenheder med efterspørg-
selsreaktion. De anmeldte krav er: 
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a. DK1 – FCR1: ≥ 0,3 MW 

b. DK1 + DK2 – aFRR2: 1 MW – 50 MW 

c. DK2 – FCR-N: ≥ 0,3 MW 

d. DK2 – FCR-D: ≥ 0,3 MW 

e. DK1 + DK2 – mFRR: 5 MW – 50 MW 

Energinet bemærker, at det anmeldte er identisk med det nugældende krav, og at det 
nugældende krav understøtter et velfungerende marked. Energinet ser ingen anled-
ning til at ændre dette. 

Artikel 28, stk. 2, litra e vedrører evnen til at kunne modtage kommandoer direkte el-
ler indirekte gennem en tredjepart, om at ændre forbruget, og overføre de nødvendige 
oplysninger. Med henblik på at muliggøre denne udveksling af oplysninger, gør Energi-
net de godkendte specifikationer offentligt tilgængelige.  

Energinet har anmeldt følgende: 

a. DK1 – FCR: 

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

 Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og 
udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvens-
afvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge. 

b. DK1 – aFRR: 

 Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af aFRR re-
server, skal informationsteknisk tilsluttes Energinets Kontrolcenter. Kontrol-
centeret skal for hver enkelt forbrugsenhed som udgangspunkt, online, have 
følgende oplysninger: 

 Statusmeldinger, forbrugsenhed ”ude/inde” 

 Online målinger for forbrug (MW) 

 Aktuel mulig reserve op (MW) 

 
1 Frequency Containment Reserve er en reserve af effekt, der er nødvendig for en konstant oprethol-

delse af frekvensen på nettet. FCR-N er FCR til når nettet er i normaldrift, og FCR-D er FCR til når 
nettet oplever forstyrrelser. 

2 Automatic Frequency Restoration Reserve er en reserve, der kan genoprette frekvensen, i tilfælde af 
fejl. mFRR er det samme, blot manuel. 
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 Aktuel maksimal gradient op (MW/min) 

 Aktuel tidskonstant for regulering op (sekunder) 

 Aktuel mulig reserve ned (MW) 

 Aktuel maksimal gradient ned (MW/min) 

 Aktuel tidskonstant for regulering ned (sekunder) 

 Krav til, og leveringsted for meldinger og målinger aftales med Energinet El-
systemansvar A/S 

c. DK2 – FCR-N: 

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

 Opløsningen i aktørens SCADA3-system skal være bedre end 1 sekund, og 
udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvens-
afvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge.  

d. DK2 – FCR-D: 

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

 Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og 
udvalgte signaler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvens-
afvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en uge. 

e. DK1 + DK2 – mFRR: 

 Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer manuel reserve, skal informations-
teknisk tilsluttes Energinets Kontrolcenter. Kontrolcenteret skal som mini-
mum, online, have følgende oplysninger:  

 Statusmeldinger vedrørende forbrugsenhed ”inde/ude” 

 Måling for forbrugsenhedens nettoforbrug i tilslutningspunktet. 

 Krav til, og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet 
Elsystemansvar A/S. 

 
3 Supervisory Control And Data Acquisition er et system der lader systemoperatører holde øje med sta-

tus på fysiske elementer i nettet, såsom spænding og strøm gennem PMU, eller indstilling på fysiske 
afbrydere i nettet. 
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Energinet bemærker, at disse krav er identisk med det nugældende krav, og at de nu-
gældende krav understøtter et velfungerende marked. Energinet ser ingen anledning til 
at ændre dette. 

Artikel 28, stk. 2, litra f vedrører evnen til at kunne justere sit strømforbrug inden for 
en frist, der fastsættes af Energinet.  

Energinet har anmeldt følgende: 

a. DK1 – FCR: 

 Primærreguleringen skal leveres ved en frekvensafvigelse op til ± 200 mHz 
i forhold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil normalt betyde i området 
49,8 Hz til 50,2 Hz. Det er tilladt med et dødbånd på ± 20 mHz. 

 Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 
20 mHz og 200 mHz afvigelse. Den første halvdel af den aktiverede reserve 
skal være leveret inden 15 sekunder, mens den sidste del skal være fuldt le-
veret inden 30 sekunder ved en frekvensafvigelse på ± 200 mHz. 

 Reguleringen skal kunne opretholdes indtil den automatiske og den manu-
elle reserve tager over, dog minimum 15 minutter. 

 Efter afsluttet regulering skal reserven være reetableret efter 15 minutter. 

b. DK1 – aFRR: 

 Sekundær reserven leveres primært fra ”kørende” anlæg. Den tilbudte 
mængde reserve skal kunne leveres indenfor 15 minutter. 

 Som alternativ kan reserven sammensættes af ”kørende” anlæg og hurtigt 
startende anlæg. Ydelsen, der skal leveres inden for en kommende 5-minut-
ters periode, skal være fra ”kørende” anlæg. 

 Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 

 Reguleringssignalet udsendes online som en effektværdi fra Energinets 
Kontrolcenter til hver PBA/aktør med reference til tilbuddet. I de tilfælde, hvor 
der anvendes både produktion og forbrug, sendes en effektværdi relateret til 
produktion og en anden effektværdi relateret til forbrug. 

c. DK2 – FCR-N: 

 Normaldriftsreserven skal kunne leveres ved en frekvensafvigelse op til ± 
500 mHz i forhold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil betyde i området 
49,5 Hz – 50,5 Hz. Leverancen skal leveres uden dødbånd. 

 Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 
0 og 100 mHz afvigelse. Den aktiverede reserve skal være levere efter 150 
sekunder, uanset afvigelsens størrelse. 
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 Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 

d. DK2 – FCR-D: 

 Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal kunne: 

 Levere effekt omvendt lineært med frekvensen mellem 49,9 Hz og 49,5 
Hz. 

 Levere 50 % af responsen indenfor 5 sekunder. 

 Levere de resterende 50 % af responsen indenfor yderligere 25 sekun-
der. 

e. DK1 + DK2 – mFRR: 

 Den manuelle reserve skal være fuldt leveret 15 minutter efter aktivering. 

Energinet bemærker, at disse krav er identiske med de nugældende krav, og at de nu-
gældende krav understøtter et velfungerende marked. Energinet ser ingen anledning til 
at ændre dette. 

Artikel 28, stk. 2, litra k vedrører evnen til at forblive tilkoblet systemet i tilfælde af en 
frekvensændring op til en værdi, der fastsættes af Energinet. For så vidt angår mod-
standsevnen beregnes værdien af frekvensændringen som gennemsnittet over en pe-
riode på 500 millisekunder. 

Energinet har anmeldt, ”Rate-of-change-of-frequency” (ROCOF) = ± 2 Hz (over 500 
ms). ROCOF beregnes som forskellen mellem den netop udførte middelværdifre-
kvensberegning og den middelværdifrekvensberegning, der blev foretaget 20 ms tidli-
gere.  

f. 𝑅𝑂𝐶𝑂𝐹 =
æ æ

,
 

Artikel 28, stk. 2, litra l vedrører forbrugsenheder med efterspørgselsreaktion, som 
regulerer strømforbruget ved hjælp af frekvens- eller spændingsregulering. Disse en-
heder skal kunne modtage, direkte eller indirekte gennem en tredjepart, kommandoer 
fra den relevante systemoperatør eller den relevante TSO, måle frekvens- og spæn-
dingsværdier, eller begge dele, og give instruks om forbrugsovergang og udveksle op-
lysninger. Dette skal ske enten særskilt, eller hvis den ikke er en del af et transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af forbruget gennem en tred-
jepart. 

Med henblik på at muliggøre denne udveksling af oplysninger fastsætter og offentlig-
gør Energinet de godkendte tekniske specifikationer.  

Energinet har anmeldt følgende: 

a. DK1 – FCR: 
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 Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. 
Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekven-
sen. 

b. DK1 – aFRR: 

 Aktivering af reserverne foregår via online signal fra Energinets Kontrolcen-
ter. 

c. DK2 – FCR-N: 

 Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. 
Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekven-
sen. 

d. DK2 – FCR-D: 

 Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. 
Aktivering af reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekven-
sen. 

e. DK1 + DK2 – mFRR: 

 Aktivering af reserverne foregår via manuelt signal fra Energinets Kontrol-
center. 

Forordningens artikel 29 indeholder specifikke bestemmelser for forbrugsenheder 
med efterspørgselsreaktion vedrørende frekvensregulering. 

Artikel 29, stk. 2 vedrører krav til forbrugsanlæg med efterspørgselsreaktion vedrø-
rende frekvensregulering.  

Energinet har anført, at der ikke fastsættes krav til efterspørgselsreaktion ved fre-
kvensregulering, da Energinet ikke forventer at efterspørge denne type ydelser. 

Energinet bemærker, at produktionsenheder i dag er forpligtede til at levere ydelser 
uden afregning, som en del af deres basisegenskaber. Det anses derfor for uhensigts-
mæssigt at opbygge et parallelt marked, hvor forbrugsenheder skal have betaling for 
tilsvarende ydelser. 

HØRING 

I forbindelse med udarbejdelsen af kravene til DCC, har Energinet sendt kravene i hø-
ring, i perioden fra den 10. juli til den 17. august 2018.  

Energinet har modtaget høringssvar fra iEnergi og Dansk Energi.  

Både Dansk Energi og iEnergi har indgivet generelle kommentarer til ovenstående 
krav. 
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Dansk Energi skriver, at det undrer Dansk Energi, at Energinet ikke vil stille krav til fre-
kvensregulering for forbrugsanlæg (artikel 29). Det kan godt lade sig gøre med store 
variable hastighedsmotorer (store varmepumper/køleanlæg). Disse kunne sagtens del-
tage, da de kun skal kunne levere fuld effekt i 15 minutter, inden de kan vende tilbage 
til neutral tilstand. Ydelsen kunne derfor fint ligge inden for den fleksibilitet, som et ter-
misk system af den størrelse ville have, uden at fx komforten påvirkes. 

Energinet svarer, at Energinet med denne anmeldelse vil fastholde de eksisterende 
betingelser. Energinet ser positivt på forslag til udvikling af krav til efterspørgselsreakti-
oner og tager gerne et møde herom, således at Energinet kan afdække, om det i frem-
tiden vil være fordelagtigt at indføre denne mulighed. Såfremt branchen finder dette 
hensigtsmæssigt, vil krav blive indført efter gennemførelse af almindelig proces, herun-
der den normale høringsproces.  

Dansk Energi kommenterer yderligere, at Energinet i DCC slet ikke skal tage stilling til, 
om der skal stilles krav til faktisk levering, da denne høring kun omhandler de tekniske 
krav for at kunne levere efterspørgselsreaktion. Kravet til faktisk levering er et SO GL-
spørgsmål. Formuleringen på side 2, linje 7 og linje 15 bør derfor ændres. 

Energinet svarer, at Energinet er enig med Dansk Energi i, at der ikke skal stilles krav 
til faktisk levering, men kun tekniske krav for levering af efterspørgselsreaktioner under 
DCC. Den tekst, der henvises til i høringssvaret, er medtaget som baggrund for de 
overvejelser, Energinet har gjort sig forud for de foreslåede krav. De anførte formule-
ringer fremgår ikke som en del af de foreslåede krav. 

iEnergi kommenterer, at iEnergi i særlig grad vil gøre opmærksom på behovet for at 
gennemgå forslaget nøjere i forhold til at sikre, at reglerne ikke gør det vanskeligere for 
markedets aktører at byde efterspørgselsreaktion ind i elmarkedet.  

Energinet svarer, at Energinet har anvendt de nuværende betingelser, men enkelte 
steder er der sket marginale sproglige ændringer i forhold til de allerede udstedte reg-
ler for at tilpasse kravet til EU-forordningen. Energinet har gennemgået kravene en 
ekstra gang for at sikre overensstemmelse med de nuværende regler, og Energinet 
har ikke fundet behov for yderligere ændringer. 

Herefter er der følgende kommentarer til artikel 28, stk. 2, litra d: 

iEnergi bemærker, at iEnergi har kunnet konstatere en skærpelse i ovenstående arti-
kel. Helt konkret bemærker iEnergi, at der skrives i henhold til FCR, at budstørrelse 
skal være > 0,3 MW. iEnergi tilføjer at Energinet hidtil har opereret med en grænse på 
minimum 0,3 MW, altså at 0,3 MW er tilstrækkeligt.  

iEnergi tilføjer at iEnergi også i forbindelse med 5 MW budgrænsen på regulerkraft har 
gjort opmærksom på, at budgrænser generelt er en barriere for aktivering af fleksibilitet 
fra grupper af mindre forbrugsenheder, og iEnergi skal derfor anmode om, at den eksi-
sterende grænse på minimum 0,3 MW ikke forhøjes.  
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Energinet svarer, at der er tale om en fejl i høringsmaterialet. Der skulle rettelig stå ≥ 
0,3 MW. Dette rettes i de anmeldte krav, således at det også stemmer overens med de 
nuværende udbudsbetingelser, som er lagt til grund for de foreslåede krav. 

Forsyningstilsynet bemærker i denne forbindelse, at ovenstående er rettet, og kravet 
for FCR i artikel 28, stk. 2, litra d, i de anmeldte krav for DCC, er opført som FCR ≥ 0,3 
MW 

Dansk Energi bemærker, at det ikke er entydigt, hvordan artikel 28, stk. 2, litra d skal 
forstås. Dansk Energi spørger hvad det eksempelvis betyder, når det enkelte anlæg 
skal kunne levere 0,3 MW FCR. 

Energinet svarer, at Energinet foreslår krav gældende for transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg, eller forbrugsanlæg, der er en del af aggregering gennem tredjepart. Un-
der de enkelte ydelser er der angivet intervaller, hvor anlægget eller de aggregerede 
anlæg skal kunne regulere strømforbruget. Energinet mener, at kravet er entydigt be-
skrevet.  

Herefter er der følgende kommentarer til artikel 28, stk. 2, litra e: 

Dansk Energi kommenterer, at for kravene til kommunikationsudveksling for aFRR og 
mFRR for et forbrugsanlæg tilsluttet i distributionsnettet, er der beskrevet, at de skal 
kommunikere direkte til den systemansvarlige virksomhed. Her mener Dansk Energi, 
at kommunikationen skal aftales med netselskabet og den systemansvarlige virksom-
hed. Årsagen til dette er, at DSO’erne derved får et bedre overblik i deres eget net, og 
hvem, der beder hvem, om at regulere. Det er ikke sikkert, at der til enhver tid er kapa-
citet nok i distributionsnettet til at levere den fulde efterspørgselsreaktion fra et for-
brugsanlæg. 

Energinet svarer, at Energinet ikke indfører ændringer i den nuværende praksis med 
nærværende anmeldelse, da der på arbejdsgruppemøderne ikke er fremkommet øn-
sker herom. Eventuelle ændringer skal behandles i et nyt forløb i henhold til normal 
praksis med aktørinvolvering, høring og anmeldelse.  

Dansk Energi spørger, hvordan Energinet tænker, at Energinet vil håndtere aggrege-
rede forbrugsenheder. Skal hver enhed have målinger og kunne udveksle information 
hvis de leverer aFRR eller mFRR? 

Energinet oplyser, at den nuværende praksis fortsættes, og at ændrede krav tidligst 
anmeldes i 2019 efter et særskilt forløb om dette. 

Dansk Energi kommenterer, at Dansk Energi ikke mener, at produktionsanlæg skal stå 
i et forslag til krav i forbindelse med en EU-forordning om forbrug. Produktionsanlæg 
skal slettes, dog kan man godt nævne, at det er de samme krav, som man forventer til 
produktionsanlæg. Det er forvirrende at have produktionsanlæg med her.  

Energinet svarer, at Energinet er enig med Dansk Energi i, at produktionsanlæg ikke er 
omfattet af kravene under DCC, og produktionsanlæg fjernes derfor fra de anmeldte 
krav i forhold til det materiale, der var sendt i høring.  
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Forsyningstilsynet bemærker, at produktionsanlæg ikke er nævnt i det anmeldte mate-
riale fra Energinet, i forbindelse med dette krav. 

Forsyningstilsynet har foretaget høring via tilsynets hjemmeside over Energinets 
anmeldelse i perioden fra den 12. september 2018 til den 17. oktober 2018. Forsy-
ningstilsynet modtog høringssvar fra Dansk Energi. 

Dansk Energi indleder med nogle generelle kommentarer. 

Dansk Energi bemærker, at Energinet flere gange i dokumentet bruger ”Del af vilkår og 
betingelser”. Nogle steder skal der aftales noget mellem Energinet og netvirksomhe-
den, og andre steder har Energinet hjemmel til at fastsætte krav. Dansk Energi mener, 
at Energinet bør tydeliggøre hvorvidt et krav skal opfyldes ved aftale eller som en be-
tingelse ved nettilslutning, hver eneste gang. 

Energinet svarer, at Energinet ønsker at imødekomme Dansk Energis ønsker.  

I forhold til de artikler, hvor det er anført, at forholdet skal fastsættes gennem aftale, vil 
Energinet for at tydeliggøre meningen, ændre teksten til: ”Del af vilkår og betingelser, 
som fastsættes i forbindelse med indgåelse af aftale”. 

De relevante artikler er: 

 Artikel 16, stk. 3 og 4 

 Artikel 17, stk. 2 og 3 

I forhold til de artikler, hvor det er anført, at Energinet har hjemme til ensidigt at fast-
sætte krav, ændres teksten til: ”Del af vilkår og betingelser, som Energinet præciserer i 
forbindelse med den aktuelle tilslutning med udgangspunkt i tilslutningspunktets place-
ring i transmissionssystemet.” 

De relevante artikler er: 

 Artikel 12, stk. 2 

 Artikel 19, stk. 3, litra b 

Vedrørende anlægskategorier bemærker Dansk Energi, at DCC’en skelner mellem fire 
forskellige typer tilslutninger i transmissionsnettet: 

 Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 

 Transmissionstilsluttede distributionsanlæg 

 Distributionssystemer, herunder lukkede distributionssystemer 

 Forbrugsenheder, der leverer ydelser. 

Dansk Energi bemærker, at Energinet har indført seks forskellige kategorier i artikel 3, 
som Energinet stiller forskellige krav til. Dansk Energi mener ikke, at Energinet har 
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hjemmel til at skelne mellem distributionssystemer og vurderer ikke, at der er behov for 
denne opdeling.  

Dansk Energi mener, at det skaber forvirring, at Energinet ikke anvender kategorierne 
konsekvent gennem hele anmeldelsen. Der står fx mange steder distributionssystem. 
Det er uklart, om det gælder for kategori 1, kategori 2, eller begge kategorier. 

Energinet svarer, at i forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke 
enig i de fremsatte påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere 
yderligere herpå, da kategori 2 er fjernet fra kravsætningen. 

Herefter har Dansk Energi nogle kommentarer til specifikke krav i forhold til specifikke 
artikler i forordningen DCC: 

Ad artikel 12, stk. 1: 

Energinet skriver i bilag 2, at ”Endvidere er der inkluderet en teknisk præciserende 
tekst, som begrænser den maksimale driftstid under 49 Hz til 60 minutter”. Den præci-
serende tekst findes ikke i Energinets anmeldte krav. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør inkludere den præciserende tekst i deres an-
meldte krav således, at de anmeldte krav for driftstid ved forskellige frekvenser, bliver 
ens for forbrugsenheder, som leverer ydelser, produktionsanlæg, samt for transmissi-
onstilsluttede forbrugsanlæg, distributionsanlæg og distributionssystemer.  

Energinet svarer, at de er enige i, at den præciserende tekst bør inkluderes i kravet, 
som derfor udvides. 

Energinets krav til artikel 12, stk. 1, bliver dermed: 

a. DK1: 

 47,5 Hz – 48,5 Hz – 30 min 

 48,5 Hz – 49,0 Hz – 30 min 

b. DK2: 

 48,5 Hz – 49,0 Hz – 30 min 

c. Teknisk præciserende tekst: 

 Det betyder, at minimum 30 minutter i frekvensområdet 48,5 Hz til 49 Hz, 
samt 30 minutter i frekvensområdet 47,5 Hz til 48,5 Hz. Den samlede drift un-
der 49 Hz kan dog ikke overstige 60 minutter. 

Ad artikel 15, stk. 1, litra b: 

Energinet skriver i de anmeldte krav jf. DCC’ens artikel 15, stk. 1, litra b nummer i og ii, 
at kravet til reaktiv effekt for distributionssystemer er ”15 MVAr samt krav jf. note 1”.  

Dansk Energi mener, at den anmeldte tekst indikerer, at der er et krav på 15 MVAr, og 
at der derudover også er krav jf. note 1. Dansk Energi mener, at kravet bør rettes til 
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”15 MVAr jf. note 1” for at være retvisende, da note 1 netop beskriver hvordan de 15 
MVAr skal forstås og vurderes og ikke er et yderligere eller supplerende krav.  

Energinet svarer, at Energinet er enig i Dansk Energis betragtning. Kravene i artikel 
15, stk. 1, litra b nummer i+ii ændres derfor til ”15 MVAr jf. note 1” for distributionssy-
stemer. 

Ad artikel 16, stk. 1: 

”RSO” og ”anlægsejer” er en ny måde at opdele kravene på, mener Dansk Energi. I 
stedet mener Dansk Energi at Energinet bør anvende de definitioner, der er skrevet 
under artikel 3. Dansk Energi går ud fra at RSO er DSO (distributionssystem kategori 1 
og kategori 2)? Anlægsejer er så kategori 3, 4, 5 og 6? Dansk Energi mener ikke, at 
det er klart, hvem kravene gælder for. Dansk Energi vil have Energinet til at gøre det 
klart, hvem kravene gælder for. 

Energinet svarer, at det er korrekt forstået, at RSO er DSO’erne og derfor distributi-
onssystem kategori 1 og 2, mens anlægsejer er forbrugsanlæg kategori 3, 4 og 5.  

Energinet sikrer, at kravet specificeres tydeligere, således at ”RSO” ændres til ”Distri-
butionssystem – kategori 1 og 2” og ”Anlægsejer” ændres til ”Forbrugsanlæg – kate-
gori 3, 4 og 5”. 

Ad artikel 18, stk. 3, samt Bilag 1.B – Signalliste: 

Dansk Energi mener, at kravene bør stilles i henhold til artikel 18, stk. 1 og stk.2, da 
Dansk Energi ikke mener at artikel 18, stk. 3 giver hjemmel til at stille kravene. Artikel 
18, stk. 3, specificerer blot, at der som en del af kravene jf. artikel 18, stk. 1 og stk. 2, 
skal være en liste over signaler. 

Dansk Energi mener ikke, at det er klart, om signallisten gælder for alle kategorier. 

Dansk Energi påpeger, at der er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og di-
stributionssystemer. Dansk Energi ønsker at vide, hvad transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg dækker over og ligeledes, hvad distributionssystemer dækker over. 

Dansk Energi mener, at det kan være misvisende, når Energinet har signaler på sig-
nallisten, som ikke er omfattet af de ydelser, som der stilles krav til, da disse ydelser 
muligvis aldrig vil blive efterspurgt af Energinet. Fx stiller Energinet ikke krav til ydelser 
med reaktiv effekt, da Energinet pt. ikke påtænker at efterspørge disse. Alligevel findes 
der en lang række signaler på signallisten som relaterer sig til reaktiv effekt.  

Dansk Energi mener, at det er korrekt, at disse ydelser er mulige indenfor DCC’ens 
rammer, men Energinet har (i hvert fald i denne omgang) fravalgt disse ydelser. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør dele signallisten op i ydelser, som Energinet har 
anmeldt jf. DCC’en, og ydelser som Energinet ikke har anmeldt.  

Hele nettet eller nettilslutningspunkt? 
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Dansk Energi mener ikke, at det er klart, om kravene gælder for hele 30 kV – 60 kV-
nettet med alle stationer eller kun snitfladen mellem transmissions- og distributionsnet-
tet. Her mener Dansk Energi, at der kun er krav til snitfladen mellem transmissionsnet-
tet og distributionsnettet. Altså i den hovedstation hvor nettilslutningspunkterne er.  

Dansk Energi angiver, at årsagen til denne usikkerhed er, at der i tabellen under ”an-
lægselementer” ved ”transformatorer” står ”primærspænding på 30-50 kV”. Det virker 
som om, det er alle 30 kV – 50 kV/10 kV-stationerne, Energinet vil have målinger på. 
Derfor mener Dansk Energi, at der skal stå ”sekundærside” i stedet for. Dansk Energi 
mener ikke, at Energinet skal have målinger fra hele 30 kV – 60 kV-nettene.  

Kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer 

Dansk Energi mener, at teksten skal omformuleres, så det tydeligt fremgår, at der kun 
kræves målinger for kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer, som er tilsluttet i 
132 kV – 150 kV / 60 kV – 30 kV-stationer, ikke i hele 30 kV – 60 kV-nettet. 

Kommunikationsgrænseflade 

Dansk Energi spørger, hvor signalerne skal leveres. Dansk Energi bemærker, at for 
produktionsanlæg er der defineret en kommunikationsgrænseflade, og at dette mang-
ler her. Dansk Energi mener, at der skal være en grænseflade, så netselskaberne ved, 
hvor signalerne skal overensstemmelsesprøves.  

Måleunøjagtighed 

Dansk Energi påpeger, at der er en lille fejl i tabellen, hvor Un skal være UC (drifts-
spændingen). 

Energinet svarer, at Energinet fortolker artikel 18, stk. 3 som hjemmelsgrundlaget for 
at fastsætte kravene, idet der heraf fremgår ”shall specify the information exchange 
standards”. Artikel 18, stk. 1 og 2 henviser til ”the standards specified by the relevant 
TSO”. 

Energinet gør opmærksom på, at når der henvises til transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg, er der tale om Forbrugsanlæg - kategori 3, 4, 5 og 6, og når der henvises til 
transmissionstilsluttede distributionssystemer, er der tale om Distributionssystem - ka-
tegori 1 og 2. Dette fremgår også af Energinets forslag til krav for artikel 3, stk. 1. 

Signallistens krav for distributionssystemer gælder både for Distributionssystemer – 
kategori 1 og 2. 

Vedr. Signaler for ydelser, som ikke efterspørges: 

Energinet har på baggrund af de indkomne kommentarer gennemgået signallisterne 
for hhv. forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssystemer og har tilrettet 
disse lister. Der har i perioden også været aktørmøder, hvor listerne har været genbe-
søgt. Reviderede signallister er vedlagt som bilag til anmeldelsen. 

De generelle krav omkring informationsudveksling, herunder informationsmodel etc., 
vil blive fastlagt i forbindelse med gennemførelsen af SO GL. 
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Signallisten for elforbrugende anlæg 

Denne liste er tilrettet og listen med mulige signaler, der vil kunne kræves i forbindelse 
med levering af systemydelser er udgået. Denne liste kan medtages i en vejledning, 
herved sikres at det er tydeligt, at det, som er med i signallisten under DCC’en, er de 
relevante krav. Der er fortsat en note i listen omkring, at den enkelte anlægsejer bør 
orientere sig i krav vedrørende systemydelser, således at anlægsejer allerede her bli-
ver gjort opmærksom på muligheden for at blive mødt med yderligere krav til signaler. 

Der er tilføjet i felt E3, at ejerforholdene i det enkelte tilfælde kan have betydning, hvil-
ket der må tages hensyn til i den enkelte nettilslutningsaftale. Samtidig er det tydelig-
gjort i listen, at der kan være forhold, der gør, at visse signaler ikke er relevante. Hvis 
der for eksempel ikke er en aktiv styret viklingskobler, er dette signal ikke relevant 
(hvilket er tilfældet for forbrugsanlæg i kategori 6). 

Signallisten for transmissionstilsluttede distributionssystemer 

Listen er justeret således, at det er gjort tydeligere, at der er tale om signaler fra snitfla-
den mellem transmissionssystem og distributionssystem og ikke hele 30-60 kV-nettet. 
Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der kan være krav om signaler udover 
snitfladen jf. det observationsområde, som fastlægges efter artikel 75 i EU-forordning 
2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssyste-
mer (SO GL). Krav hertil vil således ikke blive fastsat i medfør af DCC, men vil fremgå i 
gennemførelsesforanstaltninger under SO GL. 

Vedr. Distributionssystem signalliste i bilag 1. – Kommunikationsgrænseflade 

Kommunikationsgrænsefladen aftales som et PCOM mellem TSO og DSO i en fysisk 
station i TSO-nettet. PCOM kan være fysisk analogt eller et digitalt it-netværkssnit. De 
detaljerede krav vil fremgå i gennemførelsesforanstaltninger under SO GL. 

Ad artikel 19, stk. 1, litra a - LFDD 

Transmissionsregion 

Energinet angiver for LFDD-kravet, at afkobling skal ske i 5 eller 6 trin (afhængig af 
synkronområdet), for både transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmis-
sionstilsluttede forbrugsanlæg. For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det angi-
vet, at forbrugsanlæg ved bilateral aftale med Energinet kan indgå i en ”transmissions-
region”. Dansk Energi påpeger, at der dog ikke er angivet en definition af hvad en 
”transmissionsregion” er. Danske Energi spørger om der menes ”aflastningsregion” jf. 
den i dag benyttede definition af dette, og de i dag benyttede aflastningsregioner. 

Distributionssystemer og aflastningsregioner 

Hvad angår LFDD og aflastningsregioner, har Energinet ved aktørmøder, arbejdsgrup-
pemøder og i materiale præsenteret for interesseparter under udarbejdelsen af LFDD-
kravene formidlet, at LFDD-kravene er gældende pr. aflastningsregion og ikke pr. til-
slutningspunkt.  

I Energinets anmeldte krav, bliver aflastningsregioner ikke omtalt, og kravet stilles pr. 
tilslutningspunkt. Dansk Energi finder dette problematisk. Hvis LFDD-kravet stillet pr. 
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tilslutningspunkt, vil transmissionstilsluttede distributionssystemer kunne komme i en 
situation, hvor det kan blive meget svært at opfylde kravene. Hvordan skal en netvirk-
somhed opfylde kravene om seks afkoblingstrin af 8 % for et transmissionstilsluttet di-
stributionssystem, som kun har én enkelt eller meget få kunder tilsluttet? Dansk Energi 
mener, at dette vil kræve, at de distributionstilsluttede forbrugsanlæg i disse distributi-
onssystemer pålægges samme krav til aflastning som transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg. 

Dansk Energi mener, at aflastningsregioner bør indgå i Energinets krav til transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer. Dermed kan de beskrevne udfordringer undgås. 
Samtidig vil det også give ens vilkår for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 
transmissionstilsluttede distributionssystemer.  

Bilag 1.C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4 

Dansk Energi vil gerne vide, hvorfor strukturen for udkoblingstrinene er forskellige for 
Kontinentaleuropa (DK1) og Nordeuropa (DK2). Strukturen i DK1 er ikke lineær med 
belastningen, mens strukturen i DK2 er lineær med belastningen. Fx skal et transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg i DK1 først koble ud på det første LFDD-trin når det bruger 
mere end 50 % af sin forbrugsrettighed, mens et forbrugsanlæg i DK2 skal koble ud på 
først LFDD-trin så snart det benytter mere end 0 % af sin forbrugsrettighed. 

Energinet svarer, at i forbindelse med fastsættelse af krav under DCC tages der ikke 
stilling til, hvorledes aflastning planlægges, men kun hvilken funktionalitet nye anlæg 
og anlæg, der gennemgår større om-bygninger, skal have.  

I forhold til transmissionsregioner er der tænkt på det, der også blev kaldt aflastnings-
regioner i forbindelse med aktørmøder under ER, dette præciseres i forbindelse med 
udarbejdelse af kravene under ER.  

Bilag 1C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4  

Bilag 1.C. udgår, og udkoblingstrin defineres under systemforsvarsplanen i ER.  

Det er korrekt set, at strukturen er skrevet forskelligt. Dette rettes til i forbindelse med 
den kommende anmeldelse under ER.  

Overordnet set er de specifikke grænser (som var informative) fjernet fra DCC-anmel-
delsen for at undgå, at samme krav anmeldes under to forordninger, og dermed skal 
vedligeholdes to steder fremadrettet. 

Ad artikel 19, stk. 4, litra a 

Dansk Energi mener, at artikel 19, stk. 4, litra a ikke giver hjemmel til at indkoble for-
brug igen. Artiklen giver kun hjemmel til, at TSO’en skal fastsætte de betingelser, der 
skal til, før et distributionssystem eller transmissionstilsluttet forbrugsindlæg må gen-
indkoble efter at have været afkoblet. Dansk Energi mener derfor, at ”forbrug” skal slet-
tes i den anmeldte kravtekst. 

Energinet svarer, at Energinet er enig i bemærkningen om, at artiklen ikke giver 
TSO’en hjemmel til at indkoble hverken forbrug, transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
eller transmissionstilsluttede distributionssystemer.  
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Energinet mener dog, at artiklen giver hjemme til, at det er TSO’en, der giver tilladelse 
til, at anlægsejer eller –operatør kan genoprette forbindelse til transmissionsnettet, for-
udsat anlægget er klar til det. Det vil sige, TSO’en kobler IKKE med anlæg. 

Energinet tilføjer, at i et balanceret elnet er der ikke behov for at styre ind- og udkob-
ling af forbrug, men artikel 19 angiver netop en funktionalitet, der finder anvendelse un-
der et elnet, der ikke er i balance, hvorfor det under genindkoblingsproceduren vil være 
nødvendigt at styre mængden af forbrug, der tillastes. Overblikket over, hvor meget 
forbrug der kan tillastes, ligger hos den relevante TSO, det er altså ikke en beslutning, 
der kan tages lokalt i et distributionssystem eller af en transmissionstilsluttet forbruger, 
og ”forbrug” slettes derfor ikke i den anmeldte kravtekst. 

Ad artikel 19, stk. 4, litra c 

Dansk Energi mener, at artikel 19, stk. 4, litra c, kun giver Energinet hjemmel til at fast-
sætte krav til aflastning og forberedelse til genetablering af systemet. Der står ikke no-
get om trinvis tillastning, hvorfor Dansk Energi ikke mener, at der er hjemme til at fast-
sætte kravet til trinvis tillastning efter denne artikel. Dansk Energi mener derfor, at kra-
vet bør slettes. Derudover er der ikke krav til distributionssystemer, men til distributi-
onsanlæg. Dette mener Dansk Energi bør rettes. 

Energinet svarer, at Energinet anerkender, at der er tale om enkeltdelene i et distribu-
tionssystem, altså distributionsanlæg, og formulering af kravet ændres derfor så ”distri-
butionssystem” ændres til ”distributionsanlæg”.  

Energinet tilføjer, at efter en afkobling fra transmissionsnettet, forbereder TSO’en sy-
stemet og dermed de transmissionskoblede aktører til genindkobling.  

Energinet uddyber, at baseret på transmissionssystemets stabilitet, forbereder TSO’en 
en plan for hvor og hvor meget forbrug, der kan tilkobles. Af hensyn til transmissions-
systemets integritet, vil denne genindkobling komme til at ske i trin af en passende 
størrelse, så gentagne udkoblinger i videst omfang kan undgås.  

Energinet fortolker artiklen således, at den giver hjemmel til, at TSO’en kan specifi-
cere, at systemet for aflastning ved lav frekvens skal anvendes til ”block loading”. 
Block loading er tillastning i blokke af en foruddefineret størrelse – altså trinvis tillast-
ning.  

Artikel 20 – Bilag 1.E - Spændingskvalitet 

Energinet har i forbindelse med Forsyningstilsynets høring indgivet et separat hørings-
svar til Energinets anmeldte bilag 1.E. Dokumentet indeholder en indledning, generelle 
kommentarer og specifikke kommentarer. 

Indledning 

Dansk Energi skriver: ”Det overordnede formål med at stille krav til emission af spæn-
dingsforstyrrelser er at sikre opretholdelse af en kvalitet af spændingen i elnettet, som 
ikke har en negativ indvirkning på netkomponenter og øvrige anlæg tilsluttet i elnettet. 
Spændingsforstyrrelser genereres af de anlæg, som er tilsluttet elnettet. Udbredelsen 
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af spændingsforstyrrelserne afhænger af elnettets karakteristika, herunder karakteri-
stika fra samtlige anlæg, der er tilsluttet elnettet. Derfor bør specifikke krav til spæn-
dingsforstyrrelser stilles til de anlæg, der tilsluttes elnettet under hensyntagen til elnet-
tets karakteristika, og krav til den samlede spændingskvalitet i transmissionstilsluttede 
distributionssystemer, uafhængigt af hvad der er tilsluttet distributionssystemerne.  

Generelle kommentarer 

Kommentar 1: 

Energinet har i deres krav til spændingskvalitet valgt at specificere krav til distributions-
systemer i form af to forskellige metoder: 

d. Det samlede niveau af spændingsforstyrrelser fra transmissions- og distributi-
onssystemer må ikke overstige det tilladelige niveau af spændingsforstyrrelser. 

e. Den samlede emission fra et distributionssystem skal være under et nærmere 
angivet niveau. 

Energinet har oplyst, at metode 2 er fastsat for at undgå utilladelige påvirkninger af 
transmissionsnettet ved tilslutning af store forbrugere eller producenter på distributi-
onsniveau.  

Dansk Energi påpeger, at alle distributionssystemers karakteristika ændrer sig i takt 
med de løbende ændringer, der sker i selve distributionsnettet og i antallet af tilsluttede 
anlæg. Det er således meget uhensigtsmæssigt at fastsætte krav til distributionssyste-
mer, som afhænger af, hvilke anlæg der er tilsluttet til distributionssystemet, hvilket ef-
ter Dansk Energis opfattelse ikke er intentionen i DCC’en. 

Dansk Energi mener, at Energinet er forpligtet til at stille ens krav til alle distributions-
systemer, enten som faste grænseværdier i tilslutningspunktet til transmissionsnettet, 
eller som en forpligtelse om at sikre den tekniske kvalitet i nettet – som er gældende 
praksis.  

Dansk Energi foreslår, at alle distributionssystemer kategoriseres som kategori 1 og 
dermed, at metode 1 anvendes for alle distributionssystemer. Energinets behov for at 
undgå utilladelige påvirkninger af transmissionsnettet fra store forbrugere og produ-
center på distributionsniveau bør håndteres i forbindelse med nettilslutning af disse, 
hvilket allerede er muligt efter netselskabernes anmeldte tekniske betingelser. Dansk 
Energi indgår gerne i en dialog om at få Energinets behov præciseret i netselskaber-
nes tekniske betingelser. 

Dansk Energi tilføjer, at fastsættelse af specifikke grænseværdier for hvert transmissi-
onstilsluttet distributionssystem i kategori 2 vil betyde, at netselskaberne skal over-
holde væsentligt strengere krav pr. tilslutningspunkt end de krav, der stilles i dag. Sam-
tidig mistes muligheden for at udligne emission af spændingsforstyrrelser mellem nær-
liggende distributionssystemer, som også er muligt i dag. Dette vil alt andet lige øge 
omkostninger til filtreringsudstyr betragteligt, og er samtidig en diskriminerende be-
handling af distributionssystemer, som falder under denne kategori. 

Kommentar 2: 
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Dansk Energi mener, at Energinet kræver eftervisning af overholdelse af krav.  

Dansk Energi mener, at intentionen i artikel 20 i forordningen DCC ikke er, at der skal 
foretages en eftervisning, men at der er en forpligtelse til at sikre den tekniske kvalitet i 
elnettet, som netselskaberne allerede er forpligtede til i henhold til Elforsyningsloves § 
22 stk. 1, litra 1.  

Dansk Energi vurderer, at dette langt hen ad vejen kan sikres ved at stille de rette krav 
til de anlæg, som tilsluttes distributionsnettet. 

Dansk Energi tilføjer, at eftervisning af kravene er ekstremt dyrt, da det kræver særligt 
måleudstyr, som ikke findes på eksisterende distributionssystemer. Eftervisning vil 
kræve, at der opsættes specielle måletransformere i de transmissionstilsluttede distri-
butionsanlæg. Eftervisning ved beregning er ikke muligt for distributionssystemer.  

Kommentar 3 

Energinet fastsætter krav til overensstemmelsesprøvning af spændingskvalitet ved 
nettilslutning af distributionssystemer. 

Dansk Energi er i tvivl om, hvorvidt DCC’ens artikel 36 giver Energinet hjemmel til at 
specificere overensstemmelsesprøvninger i relation til spændingskvalitet. Energinet 
har efter Dansk Energis opfattelse kun hjemmel i artikel 36, stk. 2, til at specificere: 

f. Alternative tests til de i artikel 37 – 41, såfremt de vurderes effektive og til-
strækkelige 

g. Yderligere og alternative tests til de i artikel 37 – 41, såfremt de ikke har mod-
taget tilstrækkelig dokumentation for at anlægget overholder DCC’en. 

Hvis DCC’ens artikel 36 ikke giver Energinet hjemmel til at specificere overensstem-
melsesprøvninger i relation til spændingskvalitet, kræver Dansk Energi dette fjernet.  

Under alle omstændigheder mener Dansk Energi, at den mest hensigtsmæssige måde 
at håndtere krav til spændingskvalitet på i forbindelse med tilslutning af store produ-
center og forbrugere er at adressere det ved tilslutning af disse og ikke ved tilslutning 
af distributionsnet.  

Kommentar 4 

2. Energinet er jf. artikel 20 forpligtet til at koordinere krav til spændingskvalitet med til-
stødende TSO’er.  

Dansk Energi er ikke bekendt med resultaterne af denne koordinering og mener, at 
dette bør fremgå af Energinets anmeldelse. Vi er bekendt med, at andre medlems-
lande, som fx Tyskland, ikke vil fastsætte specifikke grænseværdier for distributionssy-
stemer. De henholder sig til, at distributionssystemoperatørerne er forpligtede til at op-
retholde den tekniske kvalitet i nettet på samme måde, som danske netselskaber er i 
medfør af Elforsyningsloven.  

Kommentar 5 
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Energinet har jf. DCC’en to forskellige roller, som hhv. ”TSO” og ”relevant systemope-
ratør”. ”TSO” svarer til Energinets rolle som systemansvarlig virksomhed, og ”relevant 
systemoperatør” svarer til Energinets rolle som transmissionsvirksomhed efter bestem-
melserne i Elforsyningsloven. 

Dansk Energi mener, at det bør fremgå tydeligt, hvilken del af Energinet, der har hvilke 
beføjelser og pligter. 

Specifikke kommentarer 

Afsnit 1.1.4 

Dansk Energi mener ikke, at det fremgår tydeligt, om anlægskomponenter i forbrugs-
anlæg tilsluttet distributionsnettet er omfattet af kravene. Det mener Dansk Energi bør 
fremgår klart af kravene. 

Afsnit 1.1.6 

Definitionen for distributionssystemer kategori 1 er uklar. Alle distributionssystemer har 
ét eller flere tilslutningspunkter og leverer eller aftager elektricitet til kunder på alle 
spændingsniveauer. Vil alle distributionssystemer være omfatter af distributionssyste-
mer kategori 1? 

Dansk Energi mener, at sidste afsnit ikke bør være en del af definitionen.  

Afsnit 1.1.7 

Definitionen for distributionssystemer kategori 2 er uklar. Hvilke kriterier ligger til grund 
for, om et distributionssystem primært leverer eller aftager elektricitet fra kunder tilslut-
tet mellem- og højspændingsnettet.  

Dansk Energi mener, at de sidste to afsnit ikke bør være en del af definitionen. 

Afsnit 1.1.8 

Definitionen af distributionssystemoperatør er uklar. Definition fra Eldirektivet bør an-
vendes, alternativt bør det præciseres, at der er tale om det transmissionstilsluttede di-
stributionsanlæg. 

Afsnit 3.1 

Energinet ønsker at anvende planlægningsniveauer som defineret i TR IEC 61000-3-6. 

Dansk Energi bemærker, at den tekniske rapport er udarbejdet på baggrund af forud-
sætninger, som ikke længere er gældende, og tager ikke højde for, at en væsentlig del 
af produktionsanlæg tilsluttes i distributionsnettet.  

Dansk Energi foreslår, at første afsnit omformuleres, så Energinet kan anvende andre 
planlægningsværdier, da planlægningsværdierne i den tekniske rapport skal ses som 
vejledende. Netsamarbejdsudvalget har i 2017 besluttet at igangsætte et projekt om-
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kring definering af nye planlægningsniveauer, som dog er blevet udskudt pga. ressour-
cesituationen i Energinet. Dette projekt bør gennemføres, inden der fastsættes speci-
fikke planlægningsværdier. 

Energinets svar: 

Kommentar 1: 

I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte 
påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere yderligere herpå, da 
kategori 2 er fjernet fra kravsætningen. 

Kommentar 2: 

Kravene fastsættes af TSO’en, da alene denne har muligheden for overordnet koordi-
nering på transmissionsniveau. Da påvirkningen fra et givent anlæg tilsluttet et givent 
sted i nettet ikke vil være ens, hvis anlægget tilsluttes et andet sted, er en eftervisning 
nødvendig for at sikre, at anlægget opfylder de fastsatte krav. 

”Langt hen ad vejen” er ikke nok. En problematisk sag er anledning til store omkostnin-
ger for alle involverede parter. 

Kravet gælder kun nye anlæg, hvor dette udstyr kan tænkes ind fra begyndelsen. Mer-
prisen er minimal. 

Kommentar 3: 

Energinet har ret til at kræve yderligere eller alternative prøvninger, hvis artikel 37-41 
ikke er tilstrækkelige til at påvise, at kravene i DCC overholdes, jf. artikel 36, stk. 2, litra 
b. Artikel 37-41 påviser ikke spændingskvalitet, og Energinet kan således kræve påvis-
ning af, at kravene til spændingskvalitet efter artikel 20 overholdes. 

Kommentar 4: 

Dette er ikke relevant i forbindelse med fastsættelse af krav mod distributionsniveau. 
Det er ej heller relevant, hvordan krav mod distribution fastsættes i Tyskland. 

Kommentar 5: 

Det fremgår af bestemmelserne, hvilken rolle der fastsætter krav. 

I DCC anvendes definitionerne i RfG, jf. DCC artikel 2. RfG artikel 2, nr. 13 definerer 
”relevant systemoperatør” til enten TSO eller DSO. Energinet som relevant systemope-
ratør og TSO dækker således over samme rolle 

Afsnit 1.1.4: 

Anlægskomponenter i forbrugsanlæg tilsluttet distributionsnettet er ikke omfattet af kra-
vene, da forordningen gælder for forbrugsanlæg og distributionssystemer tilsluttet 
transmissionsnettet. Eneste afvigelse fra dette gælder demand response-enheder, 
hvor der er et særskilt kapitel med krav i forordningen. 

Afsnit 1.1.7: 
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I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte 
påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere yderligere herpå, da 
kategori 2 er fjernet fra kravsætningen. 

Afsnit 1.1.8: 

Definitionen på distributionssystemoperatør fremgår af forordningen, som relevant sy-
stemoperatør for distributionssystemet. 

Afsnit 3.1: 

Planlægningsniveauerne i IEC 61000-3-6 er vejledende, indtil de tages i anvendelse af 
en national TSO; i Danmark og flere andre europæiske lande. Transmissionsnettet 
(>100 kV) i Danmark designes netop efter disse værdier, og en overskridelse vil med-
føre problemer for eksisterende anlæg. 

Energinet er dog positiv overfor at ændre teksten og flytte angivelse af planlægningsni-
veauerne til selve DCC afsnittet, så det derved kan ændres, hvis resultatet af omtalte 
projekt skulle give anledning til revidering af planlægningsniveauer på 50 kV. Det er 
dog væsentligt, at niveauerne fastsættes og fastholdes, som de allerede er det i dag, 
indtil eventuelt nye er fastlagte. 

Ad artikel 21, stk. 2 – Bilag 1.D – Simuleringsmodeller 

Dansk Energi mener, at Energinet bør vente med at anmelde krav til simuleringsmo-
deller for distributionssystemer, til der har været gennemført en dybdegående analyse 
af behovet. I dag stilles ikke krav til simuleringsmodeller, så det er potentielt en meget 
stor arbejdsbyrde, der pålægges netvirksomhederne. 

Alternativt mener Dansk Energi, at dokumentet bør sendes i høring igen, da den nu-
værende udgave har for mange uklarheder til, at indholdet kan vurderes. Dermed er 
det heller ikke muligt at give et retvisende høringssvar, da et sådan svar vil være base-
ret på læserens gæt af, hvilke krav der er gældende for hvilke typer og kategorier af 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. 

Dansk Energi mener ikke, at der tages højde for de data, som Energinet allerede får i 
dag, fx data fra stamdataregistreret, og at Energinet modtager simuleringsmodeller for 
alle produktionsanlæg over 10 MW. Det er svært at gennemskue, hvad Energinet skal 
have hvornår og i hvilke tilfælde, da terminologien er meget uklar. 

Benyttet terminologi giver mange uklarheder 

Dansk Energi mener, at den benyttede terminologi giver anledning til mange uklarhe-
der med hensyn til kravene. Energinet bruger betegnelsen ”forbrugssystem” for både: 

a. Generel betegnelse for forbrugsanlæg og distributionssystemer 

b. Specifik betegnelse for forbrugsanlæg 

Dansk Energi mener, at det gør det svært at skelne mellem hvilke krav, der gælder for 
alle typer af transmissionstilsluttede anlæg/systemer, hvilke krav der kun gælder for 
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transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, og hvilke krav der kun gælder for transmissi-
onstilsluttede distributionsanlæg. Dansk Energi mener, at Energinet bør tilrette termi-
nologien i dokumentet, således at det er tydeligt, hvilke krav, der gælder for hvilke ty-
per af transmissionstilsluttede anlæg/systemer. 

Manglende brug af forbrugskategorier giver uklarheder 

Ud over problematikken med den benyttede terminologi, giver den manglende brug af 
de af Energinet definerede kategorier anledning til endnu mere uklarhed med hensyn 
til kravene. Energinet giver i Tabel 1 (side 4) en oversigt over, hvilke modelkrav, der 
skal opfyldes af de forskellige kategorier – men denne oversigt er ikke afstemt med 
kravteksterne i de efterfølgende afsnit, hvor kategorierne i store træk ikke benyttes. Da 
der mange steder ikke er overensstemmelse mellem tabellen og kravteksterne, er det 
svært for læseren at vide, om det er tabellens eller kravtekstens indhold, som er retvi-
sende i forhold til, hvilke kategorier kravene gælder for. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør tilrette dokumentet og kravteksterne, således at 
det er tydeligt, hvilke krav der er gælder, for hvilke kategorier af transmissionstilslut-
tede anlæg/systemer. 

Krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer 

Dansk Energi mener ikke, at Energinet har hjemmel i DCC’en til at kræve harmonisk 
simuleringsmodel for distributionssystemer, hvorfor dette bør udgå af anmeldelsen. 

Energinet stiller krav til harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer. Det er 
dog uklart, om kravet gælder for alle distributionssystemer eller kun for distributionssy-
stemer i kategori 2. Af Tabel 1 (side 4) fremgår det, at kravet kun gælder for distributi-
onssystemer i kategori 2, men af kravteksten i afsnit 3.2.3 fremgår det, at kravet gæl-
der for alle distributionssystemer.  

Overordnet set mener Dansk Energi, at kravet ikke giver mening for distributionssyste-
mer (både dem i kategori 1 og dem i kategori 2), da det ikke er teknisk muligt at op-
fylde kravet. Det er ikke teknisk muligt at lave en retvisende simuleringsmodel uden at 
kende den eksakte udledning fra alle forbrugs- og produktionsanlæg tilsluttet til distri-
butionssystemet – helt ned til den mindste kunde. Det er i praksis umuligt at fremskaffe 
den nødvendige information til at kunne opbygge en sådan model.  

Energinet tillader, at parametrene måles som alternativ til modellering – men heller 
ikke dette krav er muligt at opfylde uden anvendelse af specialfremstillet udstyr. Det 
måleudstyr, som er designet og produceret ud fra eksisterende internationale standar-
der på området, kan ikke opfylde Energinets krav. Endvidere kræves der skræddersy-
ede måleinstallationer i hvert målepunkt for at opnå en tilfredsstillende målesikkerhed 
ved de højere frekvenser, der stilles krav til.  

Derudover er distributionssystemer i konstant udvikling, hvor der dagligt tilsluttes nye 
kunder – både forbrug og produktion. Der vil derfor skulle leveres opdaterede simule-
ringsmodeller til Energinet med høj hyppighed, hvis modellerne skal være retvisende. 

Distributionssystemer i kategori 1 
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Distributionssystemer i kategori 1 indeholder mange kunder på mange forskellige 
spændingsniveauer. For at lave en retvisende harmonisk simuleringsmodel mener 
Dansk Energi, at det vil være nødvendigt at kende hver enkelt kundes eksakte udled-
ning af harmoniske4. Det vil derudover være nødvendigt at kende de nøjagtige egen-
skaber af alle netkomponenter i distributionsnettet – og særligt transformernes overfø-
ringsfaktorer for alle harmoniske.  

Dansk Energi mener, at alene omfanget af de nødvendige data i praksis gør det umu-
ligt at lave en sådan model, da den administrative byrde og omkostning i at fremskaffe 
de nødvendige data vil være uoverkommelig. Derudover er det i praksis ikke muligt at 
fremskaffe retvisende data for harmonisk udledning – særligt for mindre kunder og for-
brugsenheder, da producenterne af forbrugsenhederne ikke er juridisk forpligtet til at 
levere disse til hverken kunder eller netvirksomheder.  

En model ville evt. kunne laves baseret på statistiske betragtninger af kunders udled-
ning af harmoniske, men en sådan model ville i praksis ikke være retvisende, da den 
ville have meget store usikkerheder og derfor ikke vil kunne opfylde Energinets krav.  

Distributionssystemer i kategori 2 

Distributionssystemer i kategori 2 er ikke i samme omfang ramt af de udfordringer, der 
er for kategori 1, da de jf. Energinets definition af kategori 2 kun har et POC og pri-
mært leverer strøm til kunder tilsluttet til det kollektive højspændings- og mellemspæn-
dingsnet. Der vil derfor naturligt være tale om færre kunder og forbrugs- og produkti-
onsanlæg, hvor der er bedre mulighed for at fremskaffe de nødvendige data til at udar-
bejde en harmonisk simuleringsmodel. 

Disse distributionssystemer vil dog, ligesom distributionssystemer i kategori 1, være 
under konstant udvikling og få et stigende antal kunder tilsluttet. De vil derfor hurtigt få 
en kompleksitet og et omfang af kunder, som gør, at levering af en harmonisk simule-
ringsmodel vil være lige så svær som for distributionssystemer i kategori 1.  

Antages det, at Tabel 1 er retvisende, og kravet kun gælder distributionssystemer i ka-
tegori 2, så virker det som om Energinet har genbrugt kravene fra produktionsanlæg 
og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg direkte og pålagt de samme krav til distribu-
tionsanlæg i kategori 2 uden videre overvejelser eller med en forestilling om, at distri-
butionsanlæg i kategori 2 kun har én eller meget få kunder tilsluttet, og at kravet derfor 
ville være overkommeligt. Men med de anvendte definitioner for kategorierne kan di-
stributionsanlæg i kategori 2 meget hurtigt blive lige så store og komplekse, som distri-
butionsanlæg i kategori 1, hvorfor kravet hurtigt bliver umuligt at efterleve.  

Energinet svarer følgende: 

Energinet har anmeldt krav til simuleringsmodeller som beskrevet i EU-forordningen 
2016/1388, og ser ikke umiddelbart grund til at søge om undtagelse fra forordningens 
krav om anmeldelse i forhold til tidsfrist. 

 
4 Harmoniske svingninger, som er overtoner af frekvensen på 50 Hz. 
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Der gennemføres i dag detaljerede simuleringer af det samlede elsystem, hvori net-
virksomhedernes anlæg indgår i et vist omfang. Det anses for væsentligt at medtage 
disse anlæg for at give den nødvendige sikkerhed, også for netvirksomhedernes an-
læg, som blandt andet kan lide skade i revisionssituationer, hvor en netvirksomheds 
anlæg ligger parallelt med transmissionsanlægget.  

I det nuværende krav gives, med oversigten på side 2 og med overskrifter gennem 
kravet, anvisninger om, hvilke krav der er gældende for de enkelte kategorier. Det er 
korrekt, at kategorierne ikke er nævnt under de enkelte overskrifter, og dette rettes til 
for at gøre kravet mere læsevenligt. 

Eftersom Energinet ikke længere administrerer stamdataregisteret for produktionsan-
læg, kan det anmeldte krav ikke længere baseres på Energinets direkte adgang til 
disse data, hvilket er årsagen til kravet om netvirksomhedernes leverance af disse 
data. 

Vedr. krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer: 

I artikel 21, stk. 2 og 3 er det anvist, at der både kan kræves simuleringsmodeller og 
stationær samt dynamisk tilstand. Kravet om harmonisk tilstand anses for at være et 
krav til modellering under stationær tilstand. 

Efter gennemførelse af fælles afklaring mellem Dansk Energi, netselskaber og Energi-
net omkring krav til spændingskvalitet for transmissionstilsluttede distributionssystemer 
er benyttelse af kategori 2 ændret. Den indledende tabel 1 i notatet skal derfor revide-
res. I tabellen vil det blive ændret således, at kategori 1 både foreskriver krav om stati-
onær såvel som harmonisk simuleringsmodel, linjen med kategori 2 bortfalder. 

Kravet om harmonisk simuleringsmodel omformuleres således, at der skal leveres har-
monisk emissionsmodeller for ”distributionstilsluttede anlæg med betydende indfly-
delse på transmissionsnettet”. Disse anlæg identificeres jævnfør proces for håndtering 
af spændingskvalitet defineret i samarbejde mellem Energinet, Dansk Energi og re-
præsentanter for netselskaberne. Denne proces beskrives under anmeldte krav til 
spændingskvalitet, artikel 20. 

Kravet vil også blive revideret i forhold til netvirksomhedernes levering af data for elek-
triske anlæg, som benyttes til forbindelse af ”anlæg med betydende indvirkning på 
transmissionsnettet”. Her vil der være behov for data for netkomponenter og øvrige 
dele, som indgår i distributionssystemet, i et omfang og med detaljeringsniveauer, som 
muliggør opbygning af en komplet frekvensafhængig simuleringsmodel i frekvensom-
rådet 50 Hz til 2500 Hz. 

På denne baggrund mener Energinet, at det er teknisk muligt at levere en retvisende 
simuleringsmodel, samt data for relevante netkomponenter uden at kende den eksakte 
udledning fra alle forbrugs- og produktionsanlæg tilsluttet distributionssystemet.  

Da kravet om harmonisk simuleringsmodel kun gælder for ”anlæg med betydende ind-
flydelse på transmissionsnettet”, vil måleudstyret derfor kun skulle opsættes på denne 
specifikke type tilslutning. 

Vedr. distributionssystemer i kategori 1 og 2: 
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I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte 
påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere yderligere herpå, da 
kategori 2 er fjernet fra kravsætningen.  

Ad Artikel 21, stk. 5 

Dansk Energi mener ikke, at artikel 21, stk. 5 giver Energinet hjemmel til at stille krav 
om fejlskrivere. Artiklen giver udelukkende hjemmel til at stille krav til de målinger, der 
skal bruges til verificering af en simuleringsmodel og ikke til registrering af fejl.  

Kravet gælder også for distributionsanlæg, hvilket ikke giver meget mening, da Energi-
net har deres egne fejlskrivere i transmissionsnettet (PMU’er). Hvis der kom fejlskri-
vere, vil der blive registeret mere end 100 hændelser meget hurtigt. Når der bare ses 
på spændingsdyk, så forekommer de hyppigt i elnettet, fx ved omkoblinger og genind-
koblinger i nettet, samt ved kommuteringsfejl på HVDC-forbindelserne.  

3. Dansk Energi mener, at kravet måske kan give mening for transmissionstilsluttede 
forbrugsanlæg. Derudover giver det heller ikke mening, at der refereres til den nuvæ-
rende TF 5.8.1, som bliver ændret på baggrund af de anmeldte krav i denne høring 
vedr. Energinets anmeldte krav jf. DCC’en. – signalliste jf. bilag 1.B.  

Energinet svarer, at Energinet er bevidst om, at Energinet ikke har hjemmel til at fast-
sætte et krav om fejlskrivere, dette var alene tænkt som en vejledning. Energinet be-
mærker i denne sammenhæng, at fejlskrivere er slettet fra kravet.  

Ad artikel 28, stk. 2 

Dansk Energi mener, at Energinet bør overveje, om de dele af udbudsbetingelserne, 
som skal ændres jf. kravene i RfG, bør tilrettes i DCC-kravene med det samme, eller 
om man vil genanmelde DCC-kravene, når udbudsbetingelserne officielt er rettet. 

Energinet svarer, at Energinet imødeser en uddybende redegørelse vedrørende 
hvilke specifikke krav i RfG’en, der bør give anledning til ændring i udbudsbetingel-
serne, idet Energinet ikke ser sig i stand til at besvaret spørgsmålet på det forelig-
gende grundlag.  

Ad artikel 28, stk. 2, litra c  

Dansk Energi mener, at Energinet bør være opmærksom på, at ”relevant system ope-
rator” er den, i hvis net en enhed er tilsluttet. Altså kan Energinets krav kun være gæl-
dende for transmissionstilsluttede fleksible enheder og ikke for enheder tilsluttet i distri-
butionsnettet. Her er det DSO’en, der er RSO. 

Energinet svarer, at Energinet er opmærksom på dette. 

Ad artikel 28, stk. 2, litra e  

Dansk Energi mener, at ”krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales 
med Energinet” er i orden, hvis anlægget er tilsluttet til transmissionsnettet. Hvis enhe-
den er tilsluttet i distributionsnettet, skal informationsudveksling også aftales med net-
virksomheden. Årsagen til dette er, at netvirksomhederne derved får et bedre overblik i 
deres eget net over, hvem der beder hvem om at regulere. Det er ikke sikkert, at der til 
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enhver tid er kapacitet nok i distributionsnettet til at levere den fulde efterspørgselsre-
aktion fra et forbrugsanlæg. Se også Energinets høringsnotat vedr. ”Høring om efter-
spørgselsreaktion (fleksibelt forbrug) – DCC” af d. 7. september 2018, hvor vi kom-
menterede det samme. 

Energinet svarer, at Energinet kan redegøre som følger:  

Det er Energinets opfattelse, at Energinet kan stille krav til anlægs udveksling af mel-
dinger og målinger med Energinet. Det er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan 
stille krav om anlægs informationsudveksling med netvirksomheden, men Energinet 
mener, at net virksomheden kan specificere vilkår og betingelser om dette i deres til-
slutningsbestemmelser over for de enkelte anlæg. 
 
Ad artikel 28, stk. 2, litra l 

Samme kommentar som for artikel 28, stk. 2, litra e. Hvis enheden er tilsluttet i distribu-
tionsnettet, skal informationsudveksling også aftales med netvirksomheden. 
 
Energinet svarer, at Energinet kan redegøre som følger:  

Det er Energinets opfattelse, at Energinet kan stille krav til anlægs udveksling af mel-
dinger og målinger med Energinet. Det er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan 
stille krav om anlægs informationsudveksling med netvirksomheden, men Energinet 
mener, at netvirksomheden kan specificere vilkår og betingelser om dette i deres til-
slutningsbestemmelser over for de enkelte anlæg. 

Høring over udkast til afgørelse 
Forsyningstilsynet har foretaget offentlig høring via tilsynets hjemmeside over Udkast til 
afgørelse i perioden 8. april 2019 til 2. maj 2019. Forsyningstilsynet har modtaget hø-
ringssvar fra Energinet. 
 
Vedrørende artikel 13, stk. 7 
Energinet finder, at det anmeldte krav er specifikt ift. tilslutningspunktet og dermed ikke 
ift. anlægget. 
 
Vedrørende artikel 14, stk. 1 
Energinet har ikke anmeldt krav efter artikel 14, stk. 1 og undrer sig derfor over formu-
leringen i afgørelsen. 
 
Hvis Energinet skal fastsætte krav efter artikel 14, stk. 1, vil kravet være identisk med 
kravene i artikel 14, stk. 2. 
 
Vedrørende artikel 14, stk. 2 
Forsyningstilsynet har angivet en forudsætning for godkendelsen i forhold til emnet 
kortslutningsstrøm. Det forudsættes, at Energinet aktivt leverer en endelig skønnet 
værdi for den minimale og maksimale kortslutningsstrøm, der kan forventes i det re-
spektive tilslutningspunkt til ejerne. 
 
Energinet foretager altid en beregning af minimum og maksimum kortslutningsniveau i 
et nyt transmissionstilslutningspunkt, som leveres til den relevante part, der søger om 
tilslutning. 
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Ovenstående præcisering ønskes inkluderet i anmeldelsen under artikel 14, stk. 2. 
 
Når et nyt tilslutningspunkt til transmissionssystemet bliver etableret, inkluderes det 
nye tilslutningspunkt i kortslutningskataloget. Kortslutningsniveauets udvikling kan her-
efter følges i kortslutningskataloget, som typisk opdateres én gang årligt. 
 
Vedrørende artikel 28, stk. 2, litra d 
Forsyningstilsynet har angivet en forudsætning for godkendelsen, i forhold til emnet re-
gulering af forbrug i forbindelse med efterspørgselsreaktion. I afsnittet fremgår ”Det er 
tilsynets vurdering, at dette er et krav for tilslutning til det kollektive elnet.” Energinet 
finder ikke, at enheder er forpligtede til at kunne regulere deres forbrug og foreslår, at 
denne sætning slettes i de relevante afsnit. Den øvrige del af forudsætningen, som går 
på, at det pågældende krav ”vedrører adgangen til markedet” er Energinet enig i. 
 
Energinet forstår umiddelbart ikke, hvad forbeholdet vedrører og ønsker dette præcise-
ret. 
 
Øvrige bemærkninger til afgørelsen 

 
Måling af spændingskvalitet 
På side 70, 5. afsnit er angivet, ”at tilslutningspunktet for distributionssystemer er op-
lyst at være for komplekst til at der kan foretages målinger af spændingskvaliteten i til-
slutningspunktet”. Målingen af spændingskvalitet i et punkt kan lade sig gøre, det er 
derimod afgørelsen af, hvor kilderne til ”forureningen” af spændingskvaliteten kommer 
fra, der giver en udfordring. 
 
Betydende anlæg 
På side 74, sidste afsnit samt første afsnit side 75 er det anført, at ”… som vedrører 
betydende anlæg tilsluttet det enkelte distributionsnet. Betydende anlæg er en del af 
de anmeldte krav for spændingskvalitet i medfør af DCC artikel 20.” 
 
Det er Energinets opfattelse, at definitionen ’betydende anlæg’ ikke eksisterer i 
DCC’en. Forbrugsanlæg, der er tilsluttet på distributionsnettet, er ikke underlagt 
DCC’ens krav, med mindre de er leverandører af fleksibelt forbrug. Det er DSO’en, der 
stiller krav til distributionstilsluttede forbrugsanlæg. 
 
Vedrørende artikel 15, stk. 1, litra b, nr. i og ii 
Det er Energinets opfattelse, at den indsatte tekst i afsnit 2, side 51 ikke er i overens-
stemmelse med forordningens tekst. 
 
Det fremgår af forordningens tekst, at 
‘except in situations where either technical or financial system benefits are proved by 
the relevant TSO and the transmission-connected distribution system operator through 
joint analysis’ 
 
Energinet foreslår derfor afsnit 2, side 51 ændret, så det stemmer overens med den 
engelske tekst eller helt udeladt fra afgørelsen.  
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Retsgrundlag 
Afgørelsen er truffet i henhold til forordningen (EU) 2016/1388 ”Demand Connection 
Code”. 

BEGRUNDELSE 
I medfør af artikel 6, stk.1, i forordning 2016/1388 (DCC) skal Forsyningstilsynet god-
kende generelle krav fastsat af den relevante systemoperatør eller TSO. Ved vurdering 
og godkendelse af de generelle krav skal Forsyningstilsynet; 
 
a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  

 
b) sikre gennemsigtighed  
 
c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de 

laveste samlede omkostninger for alle involverede parter  
 

d) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at sikre 
systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 
e) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres syste-

mer  
 

f) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 
 

For visse krav fastsætter forordningen intervaller, som de fastsatte krav skal ligge in-
den for. 
 
Ad artikel 3, stk. 1, litra a + b + c + d 
Bestemmelsen vedrører krav fastsat i medfør af forordningens anvendelsesområde. I 
medfør af bestemmelsen finder forordningen 2016/1388 (DCC) anvendelse på 
 

a) nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
b) nye transmissionstilsluttede distributionsanlæg 
c) nye distributionssystemer, herunder nye lukkede distributionssystemer 
d) nye forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distri-

butionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion til rele-
vante systemoperatører og relevante TSO'er. 

 
Energinet har anmeldt en række underkategorier for transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg. 
 
Distributionssystem - kategori 1: 
Et distributionssystem, som er kendetegnet ved ét eller flere POC til transmissionssy-
stemet og som desuden, afhængigt af aktuelle driftsforhold, har elektrisk sammenkob-
ling - eller mulighed for elektrisk sammenkobling - med et eller flere distributionssyste-
mer. 
 
Distributionssystemet leverer transport af elektricitet for kunder tilsluttet på distributi-
onssystemets kollektive højspændings-, mellemspændings- og lavspændingsnet. 
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Hvis netvirksomheden ved ansøgning om nettilslutning vurderer, at der er risiko for 
væsentlige udfordringer med spændingskvaliteten, skal netvirksomheden rette hen-
vendelse til Energinet Elsystemansvar A/S, jf. processen i bilag 1.F. 
 
Forbrugsanlæg – kategori 3: 
Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, 
ION, FON) og tildeling af FON, kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte 
maksimale trækningsret. 
 
Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt 
der er forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrække-
lighed og/eller forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfæl-
det, vil de konkrete omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen. 
 
Forbrugsanlæg – kategori 4: 
Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, 
ION, FON) og tildeling af FON, ikke kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den til-
delte maksimale trækningsret. 
 
Forbrugsanlæggets forbrug kan, efter aftale med Energinet Elsystemansvar A/S, øges 
til den tildelte maksimale trækningsret ved en trinvis udbygning af det eksisterende for-
brugsanlæg.  
 
Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt 
der er forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrække-
lighed og/eller forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfæl-
det, vil de konkrete omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen. 
 
Forbrugsanlæg – kategori 5: 
Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, 
ION, FON) og tildeling af FON, kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte 
maksimale trækningsret. 
 
Forbrugsanlægget er anvendt i spidslastsituationer med maksimalt 500 fuldlastækviva-
lenstimer årligt. 
 
Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt 
der er forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrække-
lighed og/eller forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfæl-
det, vil de konkrete omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen. 
 
Forbrugsanlæg – kategori 6: 
Kørestrømsforsyning for elektrisk togdrift, hvor anlæggets forsynings- og fordelingssta-
tioner er tilsluttet transmissionsnettet. 
 
Forsynings- og fordelingsstationerne er sammenkoblet med Banedanmarks øvrige kø-
restrømssystem for elektrisk togdrift. 
 
Denne type af forbrugsanlæg kan adskille sig væsentligt fra de øvrige transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg med hensyn til tilslutnings- og forbrugskarakteristika. 
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Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget høringssvar fra Dansk Energi ved-
rørende nærværende bestemmelse. Dansk Energi har anført, at Energinet har indført 
6 forskellige kategorier i artikel 3, som de stiller forskellige krav til. Dansk Energi mener 
ikke, at Energinet har hjemmel til at skelne mellem distributionssystemer, og vurderer, 
at der ikke er behov for denne opdeling. 
 
Dansk Energi har anført, at det skaber forvirring, at Energinet ikke anvender kategori-
erne konsekvent gennem hele anmeldelsen. Der står fx mange steder distributionssy-
stem. Det er uklart, om det gælder for kategori 1 eller kategori 2 eller begge kategorier. 
 
Svært at skelne mellem distributionssystemer i kategori 1 og kategori 2 
Dansk Energi har svært ved at skelne mellem distributionsnet i kategori 1 og kategori 
2, og der er ikke nogen objektive kriterier til at skelne mellem disse to kategorier. 
Dansk Energi mener, at det er utilfredsstillende, at det er Energinet, der afgør, om det 
er den ene eller den anden kategori. Dette har stor betydning, fordi kravene til distribu-
tionssystemer i kategori 2 er meget strengere end til distributionssystemer i kategori 1. 
Mere specifikt handler det om kravene til spændingskvalitet og simuleringsmodeller, 
som er vidt forskellige for de to kategorier. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet den 15. januar 2019 har revideret opdelin-
gen af distributionssystemer, og har anmeldt en samlet kategori for distributionssyste-
mer. På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at Energinet har mødekommet 
høringssvaret fra Dansk Energi. 
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget yderligere høringssvar, der giver tilsynet grundlag 
for at kræve ændringer af de anmeldte kategorisering. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ved revisionen af 15. januar 2019 er sket en 
afklaring i forhold til hvilke distributionssystemer der er omfattet af de anmeldte krav. 
 
Forsyningstilsynet tager herefter den anmeldte kategorisering til efterretning. 
 
Ad artikel 12, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, transmissionstil-
sluttede distributionsanlæg og distributionssystemer skal kunne forblive tilkoblet nettet 
og være i drift inden for det frekvensinterval og de tidsperioder, der er fastsat i DCC bi-
lag I. 

I DCC bilag 1 fremgår: 
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Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1: 

47,5 Hz-48,5 Hz – 30 min 

48,5 Hz-49,0 Hz – 30 min 

DK2: 

48,5 Hz-49,0 Hz– 30 min 

Som begrundelse har Energinet angivet, at Energinet har valgt det mindst restriktive 
krav inden for forordningens muligheder. Da minimumskravet gælder i Europa gene-
relt, forventes det ikke, at der vil være udfordringer for opfyldelse i forbindelse med til-
slutning af nye anlæg. 

Endvidere er der inkluderet en teknisk præciserende tekst, som begrænser den maksi-
male driftstid under 49 Hz til 60 minutter. 

Kravet, som er kendt fra produktionsanlæg, har ikke tidligere været anvendt i de tekni-
ske forskrifter for forbrugsanlæg. Kravet blev heller ikke inkluderet under de seneste 
revisioner af den relevante tekniske forskrift, da det blev vurderet uforeneligt i forhold til 
forordningsgennemførsel og dennes proces med aktørinddragelse. 

Kravet vurderes yderst relevant, i særdeleshed i forhold til systemstabilitet og ro-
busthed, men også i forhold til at anvende forbrugsanlæg i reguleringsmarked på lige 
fod med produktionsanlæg. 
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Forsyningstilsynet har i forbindelse med offentlig høring modtaget høringssvar fra 
Dansk Energi vedrørende nærværende artikel. 

Dansk Energi har anført, at Energinet i Bilag 2 skriver, at ”Endvidere er der inkluderet 
en teknisk præciserende tekst, som begrænser den maksimale driftstid under 49 Hz til 
60 minutter.” 

Den præciserende tekst findes ikke i Energinets anmeldte krav. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør inkludere den præciserende tekst i deres an-
meldte krav, således at de anmeldte krav for driftstid ved forskellige frekvenser, bliver 
ens for forbrugsenheder, som leverer ydelser, produktionsanlæg, samt for transmissi-
onstilsluttede forbrugsanlæg, distributionsanlæg og distributionssystemer. 

Energinet har den 23. november 2018 svaret, at den anmeldte tekst præciseres til: 

DK1:  
47,5 Hz-48,5 Hz – 30 min  
48,5 Hz-49,0 Hz – 30 min  
 
DK2:  
48,5 Hz-49,0 Hz– 30 min  

Det betyder, minimum 30 minutter i frekvensområdet 48,5 Hz til 49 Hz samt 30 minut-
ter i frekvensområdet 47,5 Hz til 48,5 Hz. Den samlede drift under 49 Hz kan dog ikke 
overstige 60 minutter. 

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at Energinet fuldt ud har imødekommet hørings-
svaret fra Dansk Energi. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne tider ligger inden for rammerne af 
DCC bilag 1.  

Tilsynet har lagt vægt på, at der er tale om indførelse af et krav til forbrugsanlæg, der 
ikke er kendt fra de gældende tekniske forskrifter. Tilsynet lægger vægt på, at kravet 
udspringer af den bindende forordning DCC. 

Tilsynet lægger vægt på, at Energinet ved indførelsen af kravet har valgt de mindst re-
striktive tider, og tilsynet bemærker, at Energinet vurderer kravet om driftstid ved varie-
rende frekvenser for yderst relevant i forhold til systemstabilitet og robusthed samt i 
forhold til at anvende forbrugsanlæg i reguleringsmarked på lige fod med produktions-
anlæg. 

Det er tilsynets vurdering, at der ved benyttelsen af de mindst restriktive tider, er taget 
største mulig hensyn til det enkelte forbrugsanlægs tekniske sikkerhed.  

Det er Energinets vurdering, at de mindst restriktive tider er tilstrækkelig til at opret-
holde systemsikkerheden. Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget 
materiale, der giver tilsynet grundlag for en anden vurdering. 

Tilsynet vurderer herefter, at de angive tider er proportionale. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at lignende tider er angivet for produktionsanlæg, 
hvorved opnås en harmonisering mellem produktions- og forbrugsanlæg.  
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Forsyningstilsynet bemærker, at artikel 12, stk. 1 foreskriver, at TSO’en fastsætter en 
og samme tid for både transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilslut-
tede distributionssystemer. Tilsynet er ikke bekendt med forhold, der kan begrunde en 
differentiering mellem forbrugsanlæg og distributionsanlæg, eller en differentiering mel-
lem de forskellige kategorier af forbrugsanlæg.  Forsyningstilsynet vurderer på denne 
baggrund, at de angivne tider er udtryk for et ikke-diskriminerende krav. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de angivne tider er egnede til at sikre sy-
stem- og forsyningssikkerheden samt at de angivne tider er proportionale og ikke-dis-
kriminerende.  

Forsyningstilsynet godkender herefter de af Energinet angivne tider. 

Ad artikel 13, stk. 1. 

Bestemmelsen vedrører de spændingsintervaller, hvorved transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg, transmissionstilsluttede distributionsanlæg og transmissionstilsluttede di-
stributionssystemer skal kunne forblive tilkoblet nettet og være i drift. Spændingsinter-
vallerne og driftsperioderne skal ligge inden for de intervaller, der fremgår af DCC bilag 
2. 

I DCC bilag 2 fremgår: 
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Energinet har angivet følgende værdier: 

DK1: 

110 -300 kV/1,118 – 1,15 pu - 60 min 

300 – 400 kV/1,05 – 1,1 pu - 60 min 

DK2: 

300 – 400 kV/1,05 – 1,1 pu - 60 min 

Som begrundelse for de angivne værdier har Energinet angivet, at kravet omhandler 
systemdriftstiden uden for normaldriftsområdet og dermed et udtryk for den krævede 
robusthed af de transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, transmissionstilsluttede distri-
butionsanlæg og Energinets øvrige anlægskomponenter i forbindelse med unormal 
drift eller fejl. Kravet skal sikre, at der er den fornødne tid til at bringe elsystemet til-
bage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsaktivitet. Den specifice-
rede driftstid er i overensstemmelse med forordningens rammer. Kravene for spændin-
gen har været behandlet i arbejdsgrupperne. 

Det har ikke været den specificerede driftstid, som har været genstand for diskussion, 
men mere det normative krav fra forordningen, da denne udnytter de respektive trans-
missionsspændingsniveauers nominelle systemspændingsområde fuldt ud til normal-
driftsområdet, og områderne for skærpet drift ligger uden for det nominelle spændings-
område. Der har været megen dialog om, hvorvidt denne ændring ville medføre æn-
dring på anlægsdesign, men det er der ikke noget, som indikerer på nuværende tids-
punkt. 

Der er ikke i den gældende tekniske forskrift for elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV, 
fastsat driftsperioder for de angivne spændingsintervaller.    

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier ligger inden for DCC bilag 2. 
Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på det oplyste, hvorefter det ikke har været 
driftstiden der på arbejdsgruppemøderne har været genstand for en større diskussion. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at den angivne tid på 60 minutter er den længste tid, 
som et anlæg skal kunne drives i de respektive spændingsintervaller. Tilsynet vurderer 
herefter proportionaliteten af den angivne tid. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet som systemansvarlig virksomhed besidder 
væsentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Reguleringen af spændingen til 
normal tilstand er oplyst at være en manuel kontrolrumsaktivitet.  

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har en legitim interesse i 
at sikre sig, at der er fornødent tid til at foretage en manuel regulering.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, er 
modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at kræve en kortere tid end 60 mi-
nutter for den manuelle regulering. 

Som følge heraf vurderer tilsynet, at den angivne tid på 60 minutter er proportional i 
forhold til at foretage en manuel regulering af spændingen i det kollektive elnet. 

Tilsynet lægger vægt på, at de angivne driftstider er sammenfaldende med krav an-
meldt til produktionsanlæg i medfør af forordningen 2016/631 (RfG). Forsyningstilsynet 
har den 19. november 2018 godkendt de anmeldte krav for produktionsanlæg. Forsy-
ningstilsynet vurderer, at et sådant sammenfald er egnet til at sikre en ensartet ro-
busthed i det kollektive elnet, og herigennem understøtte systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet godkender herefter, at forbrugsanlæg, distributionsanlæg og distri-
butionssystemer tilsluttet transmissionsnettet, skal kunne forblive tilkoblet det kollektive 
elnet i 60 minutter i de angivne spændingsintervaller. 

Ad artikel 13, stk. 6 

Bestemmelsen vedrører krav om automatisk frakobling af transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg, distributionsanlæg eller distributionssystemer ved nærmere fastsatte 
spændingsniveauer. Omstændighederne og indstillingerne for automatisk afkobling af-
tales mellem den relevante TSO og ejeren af det transmissionstilsluttede forbrugsan-
læg eller DSO'en. 

Energinet har angivet, at der for forbrugsanlæg og distributionssystemer ikke stilles 
krav om automatisk frakobling ved en forud defineret spænding.  

Som begrundelse er anført, at Energinet ikke i dag benytter automatisk frakobling af 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer ved forud definerede spændinger til at understøtte det kollektive elsystem. Der for-
ventes ikke udvikling i systemets sammensætning i den nærmeste fremtid, som under-
støtter en udvidelse af krav til anlæg på dette område. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ikke i dag gælder krav om automatisk fra-
kobling ved forud fastsatte spændinger. Tilsynet lægger vægt på den danske forsy-
ningssikkerhed, og vurderer på denne baggrund, at det nugældende system, hvorefter 
der ikke er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer om 
automatisk frakobling ved forud definerede spændinger, har vist sin berettigelse gen-
nem driftserfaringer. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at en ændring i spænding til-
lige kan resultere i en ændring i frekvensen. I sådanne tilfælde og i medfør af artikel 
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12, stk. 1, og artikel 28, stk. 2, litra k er angivet kriterier for tilladt afkobling ved fre-
kvensændringer. 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at ændringer i spændingen kan medføre skader på 
forbrugsanlæg og distributionsanlæg. Tilsynet bemærker, at Energinet besidder væ-
sentlig kompetence og indsigt i det kollektive elnet. Tilsynet har ikke ved høring, eller 
på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsynet anledning til at ændre Energi-
nets vurdering om, ikke at angive særlige spændingsniveauer for afkobling. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at en videreførelse af det nugældende system 
er egnet til at opretholde forsyningssikkerheden, og er udtryk for en proportional afvej-
ning af omkostninger samt anlægs- og systemsikkerhed. 

Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund, at der ikke fastsættes krav til auto-
matisk frakobling ved nærmere fastsatte spændingsniveauer.  

Ad artikel 14, stk. 2 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO fremsender et skøn over den forven-
tede minimum- og maksimumkortslutningsstrøm ved tilslutningspunktet, udtrykt som 
netækvivalent, til ejeren af det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, henholdsvis 
operatøren af det transmissionstilsluttede distributionssystem. 

Energinet forventer at opfylde denne forpligtigelse ved kortslutningskataloget. 

Energinet har ved e-mail af 17. august 2018  i forbindelse med sagsbehandlingen af 
generelle tilslutningskrav for produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631(RfG) 
oplyst, at kortslutningskataloget og dokumentet med beregningsmetode og øvrige for-
udsætninger er forskellige dokumenter. 

Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne, som bliver offent-
lig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvireres ved 
henvendelse. 

Efter ordlyden af artikel 14, stk. 2, er det tilsynets vurdering, at Energinet skal levere et 
estimat afgivet som en endeligt værdi, der skal repræsentere den minimale- og maksi-
male kortslutningsstrøm. 

Energinet har den 29. april 2019 præciseret, at Energinet altid foretager en beregning 
af minimum og maksimum kortslutningsniveau i et nyt transmissionstilslutningspunkt, 
som leveres til den relevante part, der søger om tilslutning. 

Når et nyt tilslutningspunkt til transmissionssystemet bliver etableret, inkludere Energi-
net det nye tilslutningspunkt i kortslutningskataloget. Kortslutningsniveauets udvikling 
kan herefter følges i kortslutningskataloget, som typisk opdateres én gang årligt. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter Energinet leverer en bereg-
ning af den forventede minimums- og maksimumskortslutningsstrøm i forbindelse med 
etablering af nyt tilslutningspunkt.  
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Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at dokumentet med forudsætningerne 
planlægges at være offentlig tilgængelig, samt at kortslutningskataloget kan rekvireres 
ved henvendelse. 
 
Det er herefter tilsynets vurdering, at den af Energinet anmeldte proces, opfylder betin-
gelserne i artikel 14, stk. 2. 
 
Forsyningstilsynet godkender den af Energinet angivne procedure.  

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ikke har foretaget en anmelde af værdier i 
medfør af artikel 14, stk. 1.  

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelse anført, at Tilsynet agter at fremsende 
spørgsmål til Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), vedrørende 
fortolkning og identificering af forholdet mellem forordningens bestemmelser af generel 
karakter, og bestemmelser af anlægsspecifik karakter.  

Energinet har den 29. april 2019 anført, at hvis Energinet skal fastsætte krav efter arti-
kel 14, stk. 1, vil kravet være identisk med kravene i artikel 14, stk. 2. 

Efter en samlet vurdering af de anmeldte krav i medfør af artikel 14, stk. 2, Energinets 
svar af 29. april 2019 samt ordlyden af artikel 14, stk. 1 og stk. 2, tager Forsyningstilsy-
net bekræftende til genmæle, hvorefter Energinet ikke har anmeldt krav i medfør af ar-
tikel 14, stk. 1.  

Tilsynet vil herefter ikke rette henvendelse til ACER.  

Ad artikel 14, stk. 7 

Den relevante TSO anmoder om oplysninger fra ejeren af det transmissionstilsluttede 
forbrugsanlæg eller operatøren af det transmissionstilsluttede distributionssystem om 
kortslutningsstrømmen i det pågældende anlæg eller net. Som minimum skal de ækvi-
valente moduler for nettet leveres og demonstreres for nulsekvenser, positive sekven-
ser og negative sekvenser. 

Energinet har inkluderet krav om levering af kortslutningsstrøm i tilslutningspunktet i 
anmeldte krav om levering af simuleringsmodeller i medfør af DCC artikel 21, stk. 2. 

Af anmeldte bilag 1.D vedrørende krav til levering af simuleringsmodeller fremgår krav 
om levering af kortslutning i tilslutningspunktet leveret af ejeren af det transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at data om kortslutningsstrømme i det kollektive el-
net er væsentlig information for driften af det kollektive elnet. 

Tilsynet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, er modtaget ma-
teriale der giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav om levering af data for kort-
slutningsstrøm, som angivet i bilag 1.D. 

Ad artikel 15, stk. 1, litra a 
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Bestemmelen vedrører, at transmissionstilsluttede forbrugsanlæg skal kunne opret-
holde drift i statisk tilstand ved deres tilslutningspunkt inden for et interval for reaktiv ef-
fekt, der fastsættes af den relevante TSO i henhold til følgende betingelser: 

a) for så vidt angår transmissionstilsluttede forbrugsanlæg må det af den relevante 
TSO faktiske fastsatte interval for reaktiv effekt i forbindelse med import og eksport 
af reaktiv effekt, undtaget i situationer, hvor tekniske eller finansielle systemfordele 
påvises for det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg af ejeren og accepteres af 
den relevante TSO, ikke være bredere end 48 % af den maksimale forbrugsret-
tighed eller den maksimale produktionsrettighed, dvs. den af de to der er størst 
(0,9 effektfaktor import eller eksport af aktiv effekt) 
 

Energinet har angivet at cos phi > 0,99, dog maksimalt +/- 15 MVAr. 

Som begrundelse har Energinet angivet, at overordnet set har forbrugsanlæg, som ud-
gangspunkt, nemmere ved at etablere reaktiv effektreguleringsegenskaber enten di-
rekte via forbrugsenhedernes tekniske egenskaber herunder også forbrugsanlæggets 
tilslutningsmetode (et POC), der som oftest vil være baseret på effektelektronik, eller 
som en del af den samlede dimensionering af forbrugsanlægget. Distributionssystemet 
har derimod ikke disse muligheder. 

Det har historisk kun i begrænset omfang været muligt at aktivere forbrugsanlæg til-
sluttet i distributionssystemet med henblik på reaktiv regulering, men som udgangs-
punkt vil dedikeret reaktiv kompenseringsanlæg skulle anskaffes af netselskabet og til-
sluttes distributionsnettet via et felt i en station med dertilhørende omkostningstungt 
udstyr. Denne proces er ikke ukendt for netselskabet, da det har driftsteknisk interesse 
og betydning. Kravene afspejler den nuværende teknologi, og det forventes ikke, at 
der kræves udvikling for at imødegå de anmeldte krav. 

Kravene for forbrugsanlæg er ændret i forhold til kravet i den nuværende tekniske for-
skrift. Kravintervallet for det reaktive reguleringsområde er således blevet større end 
det nuværende. 

Grundet de føromtalte meget forskellige egenskaber for regulering af reaktiv effekt, er 
der valgt forskellige metoder til efterlevelse af krav: 

· For forbrugsanlæg benyttes absolutte maksimalværdier og kontinuert måling af ud-
veksling. 

I den gældende tekniske forskrift for forbrugsanlæg er fastsat, at et elforbrugsanlæg 
skal kompenseres, så elforbrugsanlæggets udveksling af reaktiv effekt med det kollek-
tive elforsyningsnet holdes inden for ± 5 MVAr. Tilsynet lægger i denne sammenhæng 
vægt på, at intervallet for maksimal udveksling af reaktiv effekt er væsentlig udvidet i 
forhold til det nugældende interval. 

Forsyningstilsynet bemærker, at artikel 15, stk. 1, litra a forudsætter en effektfaktor på 
mindst 0,9.  

Tilsynet lægger vægt på, at Energinet har angivet en effektfaktor på 0,99, og dermed 
inden for det tilladte interval. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet ved fast-
sættelsen af det angivne krav, har taget hensyn til den nuværende teknologi, hvorfor 
yderligere udvikling ikke er påkrævet.  
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Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre værdier for intervallet for reaktiv effekt for 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Efter en samlet vurdering godkender tilsynet det anmeldte krav for transmissionstilslut-
tede forbrugsenheder. 

Ad artikel 15, stk. 1, litra b, nr i + ii 

Bestemmelen vedrører, at transmissionstilsluttede distributionssystemer skal kunne 
opretholde drift i statisk tilstand ved deres tilslutningspunkt inden for et interval for re-
aktiv effekt, der fastsættes af den relevante TSO i henhold til følgende betingelser: 

b) for så vidt angår transmissionstilsluttede distributionssystemer må det af den rele-
vante TSO faktiske fastsatte interval for reaktiv effekt i forbindelse med import og 
eksport af reaktiv effekt ikke være bredere end:  

 
i) 48 % (dvs. 0,9 effektfaktor) af anlæggets maksimale forbrugsrettighed eller maksi-
male produktionsrettighed, dvs. den af de to, der er størst ved import af reaktiv effekt 
(forbrug)  

 
 ii) 48 % (dvs. 0,9 effektfaktor) af anlæggets maksimale forbrugsrettighed eller maksimale 
produktionsrettighed, dvs. den af de to, der er størst ved eksport af reaktiv effekt (produk-
tion)  
 
undtaget i situationer hvor den relevante TSO og operatøren af det transmissionstilsluttede 
distributionssystem ved fælles analyse påviser tekniske eller finansielle systemfordele  

 
Energinet har angivet, at årsvarighedskurvens 50 % fraktil skal ligge i båndet +/- 15 
MVAr samt krav jf. note 1. 

Som begrundelse er anført, at i forhold til princippet om optimering mellem højeste 
samlede effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter, er 
kravene til de to hovedkategorier for transmissionstilslutninger, distributionssystemer 
og forbrugsanlæg, forskellige, da de forskellige typer af tilslutninger grundlæggende 
har forskellige reguleringsegenskaber og forudsætninger. Overordnet set har forbrugs-
anlæg, som udgangspunkt, nemmere ved at etablere reaktiv effektreguleringsegenska-
ber enten direkte via forbrugsenhedernes tekniske egenskaber herunder også for-
brugsanlæggets tilslutningsmetode (et POC), der som oftest vil være baseret på effekt-
elektronik, eller som en del af den samlede dimensionering af forbrugsanlægget. Distri-
butionssystemet har derimod ikke disse muligheder. 

Det har historisk kun i begrænset omfang været muligt at aktivere forbrugsanlæg til-
sluttet i distributionssystemet med henblik på reaktiv regulering, men som udgangs-
punkt vil dedikeret reaktiv kompenseringsanlæg skulle anskaffes af netselskabet og til-
sluttes distributionsnettet via et felt i en station med dertilhørende omkostningstungt 
udstyr. Denne proces er ikke ukendt for netselskabet, da det har driftsteknisk interesse 
og betydning. Kravene afspejler den nuværende teknologi, og det forventes ikke, at 
der kræves udvikling for at imødegå de anmeldte krav. 
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Fastsættelse af krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for distributionssystemer 
er sket gennem dialog og afklaringer i en særlig arbejdsgruppe med en 2-dages work-
shop samt opfølgende beregninger for at konkludere kravet til reaktiv effekt. 

For distributionssystemer er udvekslingen af reaktiv effekt blevet reguleret af Teknisk 
forskrift 2.1.3. Af forskellige årsager er kravet og forskriften ikke længere tidssvarende.  

Grundet de føromtalte meget forskellige egenskaber for regulering af reaktiv effekt er 
der valgt forskellige metoder til efterlevelse af krav: 

· For distributionssystemer benyttes 50 % fraktilen af årsvarighedskurven for den tids-
mæssigt variable udveksling af reaktiv effekt i et nettilslutningspunkt mellem transmis-
sionssystemet og et distributionssystem. 

Af den gældende Mvar-ordning fra 1. februar 2019 gælder en grænseværdi for maksi-
mal udveksling af reaktiv effekt er på +/- 15 MVAr. 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med offentlig høring modtaget høringssvar fra 
Dansk Energi. 

Dansk Energi har anført, at Energinet i de anmeldte krav jf. DCC’ens artikel 15,1,b,i og 
15,1,b,ii, angiver at kravet til reaktiv effekt for distributionssystemer er ”15 MVAr samt 
krav jf. note 1”. 

Den anmeldte tekst indikerer, at der er et krav på 15 MVAr, og at der derudover også 
er krav jf. note 1. Dansk Energi mener, at kravet bør rettes til ”15 MVAr jf. note 1” for at 
være retvisende, da note 1 netop beskriver, hvordan de 15 MVAr skal forstås og vur-
deres og ikke er et yderligere eller supplerende krav. 

Energinet har den 23. november 2018 svaret, at det anmeldte krav præciseres, såle-
des at kravet er ”15 MVAr jf. note 1.” 

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at Energinet fuldt ud har imødekommet hørings-
svaret fra Dansk Energi. 

Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at Energinet har anmeldt et krav, hvorefter årsva-
righedskurvens 50 % fraktil skal ligge i båndet +/- 15 MVAr, og at kravet er nærmere 
beskrevet i note 1 til anmeldelsens bilag 2. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte 50 % fraktil i bedste fald ønskes 
at være 0 Mvar, med et tilladt interval på +/-15 Mvar. Det er tilsynets vurdering, at den 
gældende Mvar-ordning tillige sigter mod en 50 % fraktil på 0 Mvar. Det er på denne 
baggrund tilsynets vurdering, at det anmeldte krav på afgørende punkter udgør en vi-
dereførelse af den nugældende ordning.  

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder væsentlig kompetence og indsigt i 
det kollektive elnet.  

Tilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed, og vurderer på denne bag-
grund, at den gældende Mvar ordning har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer. 
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De af Dansk Energi afgivne bemærkninger til nærværende artikel, giver ikke tilsynet 
grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier. Tilsynet har ikke modtaget 
yderligere materiale, der kan begrunde en ændring af de anmeldte værdier. 

Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at de anmeldte værdier er egnede 
til at opretholde forsyningssikkerheden, er proportional og ikke-diskriminerende. Forsy-
ningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav.  

Ad artikel 15, stk. 1, litra d 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan fastlægge brugen af andre para-
metre end effektfaktor med henblik på at fastsætte ækvivalente intervaller for levering 
af reaktiv effekt. 

Energinet benytter: 

Distributionssystem: 
En absolut MVAr værdi anvendes. 
Årsvarighedskurvens 50 % fraktil anvendes i forbindelse med overholdelse af krav til ud-
veksling. 

 
Forbrugsanlæg: 
En absolut MVAr værdi anvendes sammen med cos phi. 

 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de af Energinet anmeldte parametre er i over-
ensstemmelse med det angivne i artikel 15, stk. 1, litra d. 

Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet anledning til at kræve ændringer af de af Energinet anvendte parametre. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de af Energinet anvendte parametre. 

Ad artikel 15, stk. 2 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan kræve, at transmissionstilsluttede 
distributionssystemer skal kunne undlade at eksportere reaktiv effekt (ved reference-
værdien 1 pu spænding) ved tilslutningspunktet, når strømmen af aktiv effekt er mindre 
end 25 % af den maksimale forbrugsrettighed.  

Energinet har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed, og har angivet, at i arbejds-
gruppen for udveksling af reaktiv effekt var der enighed om, at distributionssystemer 
skal kompensere deres reaktive effekt for de faste installationer, dvs. deres infrastruk-
tur, mens TSO’en regulerer i forhold til produktions- og forbrugsvariation.  

Det er Energinets vurdering, at en indførelse af et krav om egen-regulering af reaktiv 
effektudveksling til nul ved power flow mindre end 25 % vil ende med i praksis at stille 
krav om en større regulering i distributionssystemet. Dette vil være en samfundsøko-
nomisk uhensigtsmæssig løsning og er derfor ikke valgt. 

Af den gældende tekniske forskrift (Mvar ordning) fremgår grænser for udveksling af 
reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissionsnettet og distributionsnettene. Der er 
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ikke i Mvar-ordningen angivet begrænsninger i udvekslingen af reaktiv effekt, der knyt-
ter sig til, at flowet af aktiv effekt er mindre end 25 % af den maksimale forbrugsret-
tighed. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at distributionssystemerne skal være i stand til at 
kompensere for egen-installationer. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at det er Ener-
ginets vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt, at distributionssystemerne tillige 
skal kunne regulere den reaktive effekt i forhold til produktions- og forbrugsvariationer.  

Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at ændre den af Energinet foretagne vurdering. 

Tilsynet lægger vægt på den nugældende ordning, hvorefter der ikke gælder særlige 
forhold for udveksling af reaktiv effekt ved aktiv effekt-flow på mindre end 25 %. Under 
hensyn til den danske forsyningssikkerhed vurderer tilsynet, at den nugældende ord-
ning har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer. 

Endvidere lægger tilsynet vægt på ordlyden af artikel 15, stk. 2, og bemærker, at der 
ikke er pligt for den relevante TSO til at benytte sig af artikel 15, stk. 2. 

Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at Energinet ikke begrænser et trans-
missionstilsluttet distributionsnet fra at eksportere reaktiv effekt, når strømmen af aktiv 
effekt er mindre end 25 % af den maksimale forbrugsrettighed. 

Ad artikel 15, stk. 3 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan kræve, at det transmissionstilslut-
tede distributionssystem aktivt skal kunne regulere udvekslingen af reaktiv effekt ved 
tilslutningspunktet til gavn for hele systemet. Hvis dette vælges, skal der ses bort fra 
grænseværdierne i medfør af artikel 15, stk. 1, litra b. 

Energinet har valgt ikke at benytte sig af muligheden. Energinet har anført, at med val-
get af at distributionssystemer skal kompensere deres reaktive effekt for de faste in-
stallationer, dvs. deres infrastruktur, mens TSO’en regulerer i forhold til produktions- 
og forbrugsvariation, vil Energinet ikke introducere krav om, at transmissionstilsluttede 
distributionssystemer aktivt skal kunne regulere deres udveksling af reaktiv effekt. 
Dette sikrer den størst mulige effektivitet mod de lavest mulige omkostninger for alle 
involverede parter. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at distributionssystemerne skal være i stand til at 
kompensere for egen- installationer. Tilsynet bemærker i denne sammenhæng, at det 
er Energinets vurdering, at den størst mulige effekt mod de lavest mulige omkostninger 
for alle parter opnås, ved ikke at fastsætte krav til aktiv regulering af reaktiv effekt i til-
slutningspunktet. 

Energinet besidder en væsentlig indsigt og kompetence i forhold til driften af det kollek-
tive elnet, og Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget 
materiale, der giver tilsynet grundlag for at ændre den af Energinet foretagne vurde-
ring. 

Endvidere lægger tilsynet vægt på ordlyden af artikel 15, stk. 3, og bemærker, at der 
ikke er pligt for den relevante TSO til at benytte sig af artikel 15, stk. 3. 
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Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at Energinet ikke sætter krav til trans-
missionstilsluttede distributionssystemer om aktiv regulering af reaktiv effekt.  

Ad artikel 16, stk. 1 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO fastlægger de anordninger og indstillin-
ger, der er nødvendige for at beskytte transmissionsnettet under hensyntagen til det 
transmissionstilsluttede forbrugsanlægs eller det transmissionstilsluttede distributions-
systems karakteristika. Den relevante TSO og ejeren af det transmissionstilsluttede 
forbrugsanlæg, henholdsvis operatøren af det transmissionstilsluttede distributionssy-
stem, bliver enige om de beskyttelsesmekanismer og indstillinger, der er relevante for 
det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, henholdsvis det transmissionstilsluttede di-
stributionssystem. 

Energinet har angivet følgende: 

RSO anvender: 
 

Anlægsejer anvender som minimum: 
 

-Linjebeskyttelse 
-Transformerbeskyttelse 
-Reaktorbeskyttelse 
-Hjælpekrafttransformerbeskyttelse 
-Samleskinnebeskyttelse 
 

-Anlægget sikres mod skader fra fejl og 
hændelser i nettet 
-Anlægget sikres mod interne kortslut-
ninger 
-Anlægget sikres mod udkoblinger i ukri-
tiske situationer 
- Det kollektive elforsyningsnet sikres i 
videst muligt omfang mod uønskede på-
virkninger fra anlægget 
 

Energinet har anført, at den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til be-
skyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelsesme-
toderne sikrer både transmissionssystemet samt de i tilslutningspunktet relevante kom-
ponenter, forbrugsanlæg eller distributionssystemer. Aktuelle driftsindstillinger anføres 
i tilslutningsaftalen.  

Beskyttelsen af anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelseskoordineringsstudie, 
som forbrugsanlægsejer gennemfører. Dette er nødvendigt for at sikre korrekt valg af 
beskyttelse af anlæg og net, samt for at sikre selektivitet mellem system- og anlægs-
beskyttelse. Kravet anvendes allerede. 

Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget høringssvar fra Dansk Energi ved-
rørende nærværende bestemmelse. Dansk Energi har anført, at på baggrund af Ener-
ginets kategorier for distributionsnet og forbrugsanlæg, er det ikke klart, hvem kravet 
gælder for. Dansk Energi går ud fra, at RSO er DSO (distributionssystem kategori 1 og 
kategori 2)? Anlægsejer er så kategori 3, 4, 5 og 6? 

Energinet har den 28. januar 2019 svaret, at det anmeldte vedrører såvel kategori 3, 4, 
5 og 6. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anførte anordninger og beskyttelsesindstillin-
ger er udtryk for Energinets standardtilgang til beskyttelse. Under hensyn til den dan-
ske forsyningssikkerhed vurderer tilsynet, at de nuværende beskyttelsesindstillinger 
har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer. 
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Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at ændre den af Energinet foretagne vurdering. 

Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet de angivne beskyttelsesindstil-
linger. 

Ad artikel 18, stk. 3  

Bestemmelserne vedrører, at den relevante TSO fastsætter standarder for informati-
onsudvekslingen for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede 
distributionssystemer. Den relevante TSO gør den komplette liste over nødvendige op-
lysninger offentligt tilgængelig.  

Energinet har angivet en signalliste, der fremgår som bilag 1.B til anmeldelsen. 

Som begrundelse har Energinet anført, at i forhold til de signaler, som forbrugsanlæg 
skal være udstyret med, har Energinet fastsat krav til signaler fra forbrugsanlæg i 
transmissionsnettet. Samtidig har der været fokus på at etablere en minimumsliste, 
som er den, alle anlæg i transmissionsnettet skal kunne udveksle, såfremt de etable-
res efter de nye krav i DCC’en. Der er også ved udarbejdelsen taget højde for Energi-
nets praksis i forbindelse med udstedelse af nettilslutningsaftaler.  

Da der vil være behov for yderligere signaler fra et forbrugsanlæg, der leverer system-
ydelser, er der medtaget en liste over typiske signaler, der kan kræves i denne forbin-
delse. Intentionen er at gøre en anlægsejer opmærksom på dette, således at anlægs-
ejer har mulighed for at vurdere, hvilke signaler et anlæg etableres med. Det vil oftest 
være mere omkostningstungt at etablere disse signaler, efter anlægget er bygget. Det 
er således anlægsejers vurdering, om et anlæg allerede fra etableringen er udstyret 
med signaler til at levere systemydelser, eller om anlægsejer vil udskyde denne beslut-
ning til senere. 

I forhold til de signaler, som transmissionstilsluttede distributionssystemer skal være 
udstyret med, har der i arbejdsgruppen været taget udgangspunkt i den nugældende 
Teknisk Forskrift 5.8.1. Der er tilrettet lidt i terminologien, således at adskiller nu kaldes 
samleskinneadskiller for at være mere præcis. Der er tilføjet to nye signaler fra reaktive 
komponenter, MVAr og en statusindikering. Disse ekstra signaler skal ses i sammen-
hæng med den måde, som styringen af det reaktive flow nu også fastlægges efter arti-
kel 15, der betyder at transmissionssystemoperatøren har behov for at kunne styre det 
variable reaktive flow. 

Af den nugældende tekniske forskrift 5.8.1 fremgår krav til transmissionstilsluttet distri-
butionssystemer om at levere signal vedrørende linjer, transformere (både primær og 
sekundærside), Reaktorer og kondensatorer, Hjælpefelter (koblingsfelter m.fl.), samt 
samleskinner. 

Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget bemærkninger fra Dansk Energi. 

Dansk Energi har anført, at kravene bør stilles jf. Artikel 18,1 og Artikel 18,2, da Artikel 
18,3 ikke giver hjemmel til at stille kravene. Artikel 18.3 specificerer blot, at der som en 
del af kravene jf. A18.1 og A18.2 skal være en liste over signaler. 

Det er ikke klart, om signallisten gælder for alle kategorier. 
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Der er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. Dansk 
Energi finder, at det er uklar hvad transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributi-
onssystemer dækker over. 

Dansk Energi mener ikke, at det er klart hvilke af Energinets 6 kategorier, der gælder 
for de enkelte krav. Gælder signallisten kun kategori 1 og ikke kategori 2, når vi ser på 
distributionssystemer? 

Dansk Energi vil have, at Energinet gør det klart, hvilke krav der gælder for de forskel-
lige kategorier, og mener at det kan være misvisende, når Energinet har signaler på 
signallisten, som ikke er omfattet af de ydelser der stilles krav til, da disse ydelser mu-
ligvis aldrig vil blive efterspurgt af Energinet. Fx stiller Energinet ikke krav til ydelser 
med reaktiv effekt, da Energinet pt. ikke påtænker at efterspørge disse. Alligevel findes 
der en lang række signaler på signallisten, som relaterer sig til reaktiv effekt. 

Dansk Energi vurderer, at det er korrekt, at disse ydelser er mulige inden for DCC’ens 
rammer, men Energinet har (i hvert fald i denne omgang) fravalgt disse ydelser. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør dele signallisten op i ydelser, som Energinet har 
anmeldt jf. DCC’en, og ydelser som Energinet ikke har anmeldt. 

Hele nettet eller nettilslutningspunkt?  
Dansk Energi mener, at det er ikke klart, om kravene gælder for hele 30-60 kV-nettet 
med alle stationer eller kun snitfladen mellem transmissions- og distributionsnettet. Her 
mener Dansk Energi, at det kun er krav til snitfladen mellem transmissionsnettet og di-
stributionsnettet. - Altså i den hovedstation, hvor nettilslutningspunktet er.  
 
Årsagen til denne tvivl er, at der i tabellen under ”anlægselementer” ved ”Transforma-
torer” står ”primærspænding på 30-50 kV”. Det virker som om, at det er alle 30-50/10 
kV-stationerne, Energinet vil have målinger på. Derfor mener Dansk Energi, at der skal 
stå ”sekundærside” i stedet for. Dansk Energi mener ikke, at Energinet skal have må-
linger fra hele 30-60 kV-nettene.  
 
Kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer  
Dansk Energi mener, at teksten bør omformuleres, så det tydeligt fremgår, at der kun 
kræves målinger for kobbel-bare shuntreaktorer og kondensatorer, som er tilsluttet i 
132-150 / 60-30 kV-stationer, ikke i hele 30-60 kV-nettet.  
 
Kommunikationsgrænseflade  
Dansk Energi spørger hvor signalerne skal leveres? I en grænseflade i stationen eller 
hvordan? For produktionsanlæg er der defineret en kommunikationsgrænseflade. 
Dette mangler her.  
 
Dansk Energi mener, at der skal være en grænseflade, så netvirksomhederne ved, 
hvor signalerne skal overensstemmelsesprøves.  
 
Måleunøjagtighed  
Dansk Energi bemærker, at der er en lille fejl i tabellen, hvor Un, skal være Uc (drifts-
spændingen). 

Energinet har den 17. december 2018 svaret, at Energinet fortolker artikel 18, stk. 3 
som hjemmelsgrundlaget for at fastsætte kravene, idet der heraf fremgår ”shall specify 
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the information exchange standards”. Artikel 18, stk. 1 og 2 henviser til ”the standards 
specified by the relevant TSO”. 

Energinet gør opmærksom på, at når der henvises til transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg, er der tale om Forbrugsanlæg - kategori 3, 4, 5 og 6, og når der henvises til 
transmissionstilsluttede distributionssystemer, er der tale om Distributionssystem - ka-
tegori 1 og 2. Dette fremgår også af Energinets forslag til krav for artikel 3, stk. 1. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet den 15. januar 2019 har revideret kategori-
erne for distributionssystemer, således at der herefter kun findes kategori 1 for distribu-
tionssystemerne. Forsyningstilsynet lægger på denne baggrund til grund, at den an-
meldte signalliste vedrører samtlige transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

Energinet har endvidere svaret følgende. 

Vedr. Signaler for ydelser, som ikke efterspørges  
Energinet har på baggrund af de indkomne kommentarer gennemgået signallisterne 
for hhv. forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssystemer og har tilrettet 
disse lister. Der har i perioden også været aktørmøder, hvor listerne har været genbe-
søgt. Reviderede signallister er vedlagt som bilag til dette dokument. 

De generelle krav omkring informationsudveksling, herunder informationsmodel etc., 
vil blive fastlagt i forbindelse med gennemførelsen af SO GL. 

Signallisten for elforbrugende anlæg 
Energinet har tilrettet listen, således at mulige signaler, der vil kunne kræves i forbin-
delse med levering af systemydelser er udgået. Denne liste kan medtages i en vejled-
ning. Herved sikres, at det er tydeligt, at det, som er med i signallisten under DCC’en, 
er de relevante krav. Der er fortsat en note i listen omkring, at den enkelte anlægsejer 
bør orientere sig i krav vedrørende systemydelser, således at anlægsejer allerede her 
bliver gjort opmærksom på muligheden for at blive mødt med yderligere krav til signa-
ler. 

Der er tilføjet i felt E3, at ejerforholdene i det enkelte tilfælde kan have betydning, hvil-
ket der må tages hensyn til i den enkelte nettilslutningsaftale. Samtidig er det tydelig-
gjort i listen, at der kan være forhold, der gør, at visse signaler ikke er relevante. Hvis 
der for eksempel ikke er en aktiv styret viklingskobler, er dette signal ikke relevant 
(hvilket er tilfældet for forbrugsanlæg kategori 6). 

Signallisten for transmissionstilsluttede distributionssystemer 
Listen er justeret således, at det er gjort tydeligere, at der er tale om signaler fra snitfla-
den mellem transmissionssystem og distributionssystem og ikke hele 30-60 kV-nettet. 
Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der kan være krav om signaler ud over 
snitfladen jf. det observationsområde, som fastlægges efter artikel 75 i EU-forordning 
2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssyste-
mer (SO GL). Krav hertil vil således ikke blive fastsat i medfør af DCC, men vil fremgå i 
gennemførelsesforanstaltninger under SO GL. 

Vedr. Distributionssystem signalliste i bilag 1. – Kommunikationsgrænseflade 
Kommunikationsgrænsefladen aftales som et PCOM mellem TSO og DSO i en fysisk 
station i TSO-nettet. PCOM kan være fysisk analogt eller et digitalt it-netværkssnit. De 
detaljerede krav vil fremgå i gennemførelsesforanstaltninger under SO GL. 
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Forsyningstilsynets vurdering 
Det er forsyningstilsynets vurdering, at hjemlen til at fastsætte krav til transmissionstil-
sluttet forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssystemer findes i DCC ar-
tikel 18, stk. 3. Tilsynet lægger vægt på, at artikel 18, stk. 1 og stk. 2 fastslår pligtsub-
jektet for den fastsatte informationsstandard, mens stk. 3, forpligter den relevante TSO 
til at fastsætte den nødvendige informationsstandard.  

For så vidt angår hvilke anlæg og systemer, der er omfattet af kravet om levering af 
signaler, vurderer tilsynet, at Energinet har imødekommet og svaret fyldestgørende på 
det fremsatte høringssvar. 

Energinet har den 3. december 2018 revideret den anmeldte signalliste, hvorefter sig-
naler, der ikke efterspørges i medfør af forordning DCC, er udgået. Forsyningstilsynet 
vurderer på denne baggrund, at Energinet har imødekommet det af Dansk Energi 
fremførte vedrørende signaler, der ikke efterspørges. 

Tilsynet lægger vægt på, at Energinet i svar af 17. december 2018 har præciseret, at 
kravet til signaludveksling for transmissionstilsluttede distributionssystemer er anmeldt 
at skulle gælde i snitfladen mellem transmissionssystemer og distributionssystemet, 
samt at den nærmere fastsættelse indgår som en del af de nationale gennemførelses-
foranstaltninger i medfør af forordning 2017/1485 (System operation Guideline - SO 
GL) art. 40, stk. 5.  

Forsyningstilsynet skal godkende de nationale gennemførelsesforanstaltninger med 
hjemmel i SO GL artikel 40, stk. 5. 

For så vidt angår transmissionstilsluttede distributionssystemer lægger tilsynet vægt 
på, at de anmeldte krav af tilsynet vurderes at være en videreførelse af de gældende 
krav i tekniske forskrift 5.8.1. Tilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikker-
hed, og vurderer, at de gældende krav har vist deres berettigelse gennem driftserfarin-
ger. 

Tilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet i svar af 17. december 2018 samt ved 
revideret signalliste af 3. december 2018 vurderes at have imødekommet Dansk Ener-
gis høringssvar. Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav til leve-
ring af signaler for transmissionstilsluttede distributionssystemer er udtryk for et pro-
portionalt krav, der er egnet til at opretholde systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte signalliste for transmissionstilslut-
tede distributionssystemer. 

For så vidt angår transmissionstilsluttede forbrugsanlæg bemærker tilsynet, at der stil-
les krav om levering af signaler og målinger på primærsiden af transformeren. Forsy-
ningstilsynet har på denne baggrund adspurgt Energinet om ejerforholdene for de 
transmissionstilsluttede transformere. 

Energinet har den 14. marts 2019 oplyst, at der ikke findes tilslutninger af forbrugsan-
læg til transmissionsnettet, hvor forbrugsanlægsejeren ikke også ejer den transmissi-
onstilsluttede transformer.  

Under disse forudsætninger skal ejeren af et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg kun 
foretage målinger og udveksle signaler, som relaterer sig til den del af transformeren, 
som denne er ejer af.  
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte signaler vedrører signaler for tilslut-
ning af forbrugsanlægget, herunder jordtilslutning, samt målinger af spænding, strøm, 
reaktiv effekt, aktiv effekt og angivelse af setpunkt for effektfaktor. 

Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte signaler og målinger er nødvendige og eg-
nede til at informere om det enkelte anlægs tilstand. Tilsynet vurderer, at de anmeldte 
krav er egnede til at understøtte systemsikkerheden ved angivelse af det enkelte an-
lægs tilstand. Tilsynet vurderer, at de anmeldte krav er proportionale og ikke-diskrimi-
nerende. 

Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte signalliste for transmissionstilslut-
tede forbrugsanlæg. 

Ad artikel 19, stk. 1, litra a 

Bestemmelsen vedrører, at alle transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer skal opfylde krav til forbrugsaflastning ved lav fre-
kvens. Operatører af transmissionstilsluttede distributionssystemer og, hvis TSO'en 
fastsætter det, ejere af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg skal kunne levere ydel-
ser, der gør det muligt automatisk at afkoble en fastsat andel af deres forbrug ved »lav 
frekvens«. Den relevante TSO kan fastsætte en afkoblingsudløser på baggrund af en 
kombination af lav frekvens og frekvensændring. 

Energinet har angivet følgende værdier for forbrugsaflastning: 

Synkronområde CE Norden 
Distributionssystemer 6 automatiske trin a 8 %. 

Trin 1: f < 49,0 Hz 
Trin 2: f < 48,8 Hz 
Trin 3: f < 48,6 Hz 
Trin 4: f < 48,4 Hz 
Trin 5: f < 48,2 Hz 
Trin 6: f < 48,0 Hz 

5 automatiske trin a 10 % 
Trin 1: f < 48,5 Hz 
Trin 2: f < 48,3 Hz 
Trin 3: f < 48,1 Hz 
Trin 4: f < 47,9 Hz 
Trin 5: f < 47,7 Hz 
 

Forbrugsanlæg i katego-
rien Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: Jf. bilag 
1.C. 
Forbrug – kat.5: 

6 automatiske trin a 8 %. 
Trin 1: f < 49,0 Hz 
Trin 2: f < 48,8 Hz 
Trin 3: f < 48,6 Hz 
Trin 4: f < 48,4 Hz 
Trin 5: f < 48,2 Hz 
Trin 6: f < 48,0 Hz 

5 automatiske trin a 10 %. 
Trin 1: f < 48,5 Hz 
Trin 2: f < 48,3 Hz 
Trin 3: f < 48,1 Hz 
Trin 4: f < 47,9 Hz 
Trin 5: f < 47,7 Hz 

Forbrugsanlæg – kat. 6 Indgået aftale om manuel 
aflastning ved 
aftalt frekvensværdi. 
Værdi indgår i vilkår og 
betingelser. 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved 
aftalt frekvensværdi. 
Værdi indgår i vilkår og 
betingelser. 

 

Som begrundelse er anført, at funktionaliteten automatisk LFDD er sidste planlagte re-
spons/systemforsvar i det tilfælde, at synkronfrekvensen reduceres til hhv. 48 Hz for 
Kontinental Europa og 48,7 – 48,8 Hz i det Nordiske synkronområde. Derefter skal 
planlagte udkoblingstrin udkoble forbrug i distributionssystemet og transmissionssyste-
met. 
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Funktionaliteten for LFDD, frekvensaflastning ved lav frekvens, bliver i denne artikel 
fastsat for transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg. Krav omkring funktionalitet er hjemlet i EU forordning 2016/1388 DCC, 
men aktuelle værdier fastsættes med udgangspunkt i EU forordning 2017/2196 om 
fastsættelse af netregler for nødsituationer og systemgenoprettelse – E & R. 

Funktionaliteten vil for synkronområdet CE være 6 trin af 8 % i modsætning til nuvæ-
rende 5 trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsan-
læg og transmissionstilsluttede distributionssystemer. Kravet om 6 trin er et minimums-
krav. Funktionaliteten vil for synkronområdet N fortsat være 5 trin af 10 % i modsæt-
ning til forordningens minimumskrav på 2 trin af 10 %. Kravet er gældende for nye 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer. 

I forhold til forbrugsanlæg i kategori 6 er disse fritaget fra automatisk aflastning, men 
indgår derimod med manuel aflastning. Dette sker for at åbne mulighed for, at togene 
kan køre til nærmeste station, og så standse driften der, i stedet for at indstille driften 
mellem to stationer, i tunnel eller på en bro i uvist tidsrum, og hvor evakuering kan 
blive en udfordring. Afklaring i forhold til manuel aflastning vil ske under rammerne af 
EU-forordning 2017/2196 E&R med deadline i december 20185. Ved manuel aflastning 
for denne kategori vil anlæggene fortsat bidrage med en del af det fælles ansvar for 
opretholdelse af forsyningssikkerheden i det kollektive elsystem. 

En aflastningsregion i transmissionssystemet som muligt alternativ til automatisk LFDD 
kan eventuel etableres ved indgåelse af bilateral aftale mellem en eller flere forbrugs-
anlægsoperatører og Energinet Elsystemansvar A/S, hvis det er hensigtsmæssigt for 
transmissionssystemets drift. 

Af den gældende tekniske forskrifter 5.3.4.1 vedrørende Nettelegrafen, fremgår krav til 
implementering af af- og tillastning af produktion og forbrug, herunder krav til automa-
tisk aflastning. 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med offentlig høring modtaget høringssvar fra 
Dansk Energi vedrørende nærværende bestemmelse. 

Dansk Energi har anført følgende forhold: 

Transmissionsregion  
Dansk Energi henser til det af Energinet angivne for LFDD-kravet, hvorefter afkobling 
skal ske i 5 eller 6 trin (afhængig af synkronområdet), for både transmissionstilsluttede 

 
5 Energinet anmeldte den 18. december 2018 regler for suspendering og genoptagelse af markedsakti-

viteter i overensstemmelse med ER art. 36, stk. 1, jf. art. 4, stk. 2, litra e, specifikke regler for afreg-
ning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i overensstemmelse med ER art. 39, stk. 1, jf. 
art. 4, stk. 2, litra f, og en listen over BNB’er, der er ansvarlig for gennemførelse af foranstaltninger 
og den liste af foranstaltninger, der skal gennemføres af de BNB’er. Der er udpeget af TSO’erne, jf. 
ER art. 4, stk. 2, litra c. 
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distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. For transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg er det angivet, at forbrugsanlæg ved bilateral aftale med Ener-
ginet kan indgå i en ”transmissionsregion”.  

Dansk Energi mener, at der mangler en definition af, hvad en ”transmissionsregion” er. 
Menes der ”aflastningsregion” jf. den i dag benyttede definition af dette og de i dag be-
nyttede aflastningsregioner? 

Distributionssystemer og aflastningsregioner  
Dansk Energi spørger til LFDD og aflastningsregioner. Energinet har ved aktørmøder, 
arbejdsgruppemøder og i materiale præsenteret for interesseparter under udarbejdel-
sen af LFDD-kravene formidlet, at LFDD-kravene er gældende pr. aflastningsregion og 
ikke pr. tilslutningspunkt. 

I Energinets anmeldte krav bliver aflastningsregioner ikke omtalt, og kravet stilles pr. 
tilslutningspunkt. Dansk Energi finder dette problematisk. Hvis LFDD-kravet stilles pr. 
tilslutningspunkt, vil transmissionstilsluttede distributionssystemer kunne komme i en 
situation, hvor det kan blive meget svært at opfylde kravene. Hvordan skal en netvirk-
somhed opfylde kravene om 6 afkoblingstrin af 8 % for et transmissionstilsluttet distri-
butionssystem, som kun har én enkelt eller meget få kunder tilsluttet? Dette ville 
kræve, at de distributionstilsluttede forbrugsanlæg i disse distributionssystemer pålæg-
ges samme krav til aflastning, som transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Dansk Energi mener, at aflastningsregioner bør indgå i Energinets krav til transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer. Dermed kan de beskrevne udfordringer undgås. 
Samtidig vil det også give ens vilkår for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 
transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

Bilag 1C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4  
Dansk Energi spørger, hvorfor strukturen af udkoblingstrinene er forskellig for Konti-
nentaleuropa (CE) og Nordeuropa (N)?  

Strukturen i Kontinentaleuropa (CE) er ikke lineær med belastningen, mens strukturen 
i Nordeuropa (N) er lineær med belastningen. Fx skal et transmissionstilsluttet for-
brugsanlæg i Kontinentaleuropa (CE) først koble ud på det første LFDD-trin, når det 
bruger mere end 50% af sin forbrugsrettighed, mens et forbrugsanlæg i Nordeuropa 
(N) skal koble ud på første LFDD-trin, så snart det benytter mere end 0% af sin for-
brugsrettighed. 

Energinet har den 10. december 2018 revideret de anmeldte værdier. De anmeldte 
værdier er herefter følgende: 

Synkronområde Kontinentaleuropa Norden 
For anlægskategorierne 1 
– 5 gælder: 

Anlæg skal kunne aflaste i 
6 automatiske trin i CE 

Anlæg skal kunne aflaste i 
5 automatiske trin i Nor-
den 

For anlægskategori 6 
gælder: 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt fre-
kvensværdi. 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt fre-
kvensværdi. 
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Som begrundelse for revisionen er angivet, at i forbindelse med fastsættelse af krav 
under DCC tages der ikke stilling til, hvorledes aflastning planlægges, men kun hvilken 
funktionalitet nye anlæg og anlæg, der gennemgår større om-bygninger, skal have. 

I forhold til transmissionsregioner er der tænkt på det, der også blev kaldt aflastnings-
regioner i forbindelse med aktørmøder under ER, dette præciseres i forbindelse med 
udarbejdelse af kravene under ER. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at angivelsen af egenskaberne for genindkobling, 
herunder benyttelsen af genindkobling til det kollektive elnet, er omfattet af forordning 
2017/2196 (ER). De af Dansk Energi fremsatte spørgsmål vedrører egenskaber og be-
nyttelsen af ordningen for LFDD, og det er tilsynets vurdering, at spørgsmålene i deres 
substans derfor vedrører krav anmeldt i medfør af forordning ER. 

Forsyningstilsynet behandler herefter de indkomne høringssvar i forbindelse med 
sagsbehandlingen af de anmeldte krav i medfør af forordning 2017/2196 (ER). 

Forsyningstilsynet lægger vægt på den gældende tekniske forskrift 5.3.4.1 vedrørende 
Nettelegrafen, hvoraf fremgår krav til implementering af af- og tillastning af produktion 
og forbrug, herunder krav til automatisk aflastning. Forsyningstilsynet har ikke ved hø-
ring, eller på anden måde, modtaget materiale vedrørende det overordnede krav om, 
at transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttet forbrug skal 
være i stand til automatisk afkobling. 

Tilsynet lægger vægt på, at antallet af angivne trin er i overensstemmelse med bilag 1 
til forordning ER, hvorefter der er krav om, at der for forbrugsaflastning etableres 
mindst 6 trin af 8 % i synkronområdet Kontinentaleuropa (CE), og mindst 2 trin af 10 % 
i synkronområdet Norden. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav om automatisk aflastning 
ved lav frekvens er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden i det kollektive elnet. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav om automatisk afkobling af 
transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttet forbrug, ved lav 
frekvens. 

Ad artikel 19, stk. 2, litra a og b 

Artikel 19, stk. 2 vedrører den funktionelle kapacitet for forbrugsaflastning ved lav 
spænding. I medfør af litra a gælder, at den relevante TSO i samarbejde med operatø-
rerne af transmissionstilsluttede distributionssystemer kan fastsætte den funktionelle 
kapacitet for forbrugsaflastning ved lav spænding for transmissionstilsluttede distributi-
onsanlæg. 

I medfør af litra b kan den relevante TSO i samarbejde med ejerne af transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg fastsætte forbrugsaflastning ved lav spænding for de transmis-
sionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Energinet har angivet, at der ikke fastsættes krav om hverken afkobling af transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer på baggrund af lav spænding, eller afkobling af for-
brugsanlæg ved lav spænding. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER DCC 

Side 65/95 

Som begrundelse er anført, at LVDD, forbrugsaflastning ved lav systemspænding for 
transmissionstilsluttede distributionssystemer, ikke er vurderet som et behov for trans-
missionssystemets drift på nuværende tidspunkt. Der er derfor ikke specificeret krav 
for denne specifikke funktionalitet. 

Der er ikke i dag fastsat krav om afkobling af distributionssystemer ved lav system-
spænding.  

Tilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig kompetence og indsigt i det 
kollektive elnet. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav er en videreførelse af det nu-
gældende system. På baggrund af den danske forsyningssikkerhed er det tilsynets 
vurdering, at den i dag fulgte fremgangsmåde har vist sin berettigelse gennem driftser-
faringer.  

Tilsynet lægger endvidere vægt på, at der ikke ved høring eller på anden måde er 
modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer i det anmeldte. 
Ved at fastholde det nugældende system er det tilsynets vurdering, at det anmeldte er 
udtryk for en proportional afvejning af fordele og omkostninger forbundet med etable-
ring af et system hvorefter distributionssystemer kan afkoble ved lav systemspænding. 

Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at der ikke fastsættes krav til transmis-
sionstilsluttede distributionssystemerne om afkobling ved lav systemspænding. 

Ad artikel 19, stk. 2, litra c 

Bestemmelsen vedrører, at TSO’en foretager en vurdering af, om implementeringen af 
blokering af viklingskobler for omkobling under belastning samt forbrugsaflastning ved 
lav spænding skal være bindende for operatører af transmissionstilsluttede distributi-
onssystemer. Vurderingen foretages på baggrund af en vurdering af systemsikkerhe-
den. 

Energinet har angivet, at der for transmissionstilsluttede distributionssystemer i både 
DK1 og DK2 skal gælde, at ved kritisk spænding i transmissionsnettet, skal viklings-
kobler sættes i ”manuel”.  

Som begrundelse har Energinet anført, at LTCB, Load tab changer blocking, blokering 
af viklingskobler, blandt andet anvendes i forskellige driftssituationer, hvor det ikke er 
ønsket, at viklingskobleren på transformeren skal indregulere sekundærspændingen. 
Kravet er allerede eksisterende i dag og er desuden defineret i TF 5.3.4.1 – Nettele-
grafen som NTO pkt.9 (nettelegrafordre) – kritisk spænding i transmissionsnettet. 

Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår, at netselskabets kontrolcenter ved lav 
spænding i transmissionsnettet anmodes om at hjælpe med at normalisere spændin-
gen ved at aktivere tiltag, så netspændingen øges/stabiliseres, fx ved brug af reaktive 
komponenter i underliggende net og ved viklingskoblerregulering sat i manuel. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at blokering af viklingskoblere har til formål at blo-
kere for indregulering på sekundærsiden af transformeren i snitfladen mellem trans-
missionsnettet og transmissionstilsluttede distributionsnet. På denne baggrund vurde-
rer tilsynet, at den angivne ordning, hvorefter viklingskobler sættes i ”manuel”, er egnet 
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til at opfyldet dette formål, ligesom Forsyningstilsynet lægger til grund, at ordningen er 
nødvendig for understøttelse af systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte ordning er egnet til på en proportional og 
ikke-diskriminerende måde, at understøtte systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for en anden vurdering. 

Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte ordning.  

Ad artikel 19, stk. 3, litra a 

Bestemmelsen vedrører, at blokering af viklingskobler for omkobling under belastning 
skal ske enten automatisk eller manuelt. Herefter kan den relevante TSO kræve, at 
transformeren ved det transmissionstilsluttede distributionsanlæg skal kunne blokere 
viklingskobleren for omkobling under belastning, enten automatisk eller manuelt. 

Energinet har den 23. november 2018 præciseret deres anmeldelse, hvorefter Energi-
net har anmeldt, at distributionsanlæg skal kunne blokere viklingskobler manuelt. Der 
angives således ikke krav om automatisk blokering.  

Forsyningstilsynet bemærker, at der er overensstemmelse mellem anmeldelsen i med-
før af artikel 19, stk. 2, litra c, og det til nærværende bestemmelse anmeldte. 

Forsyningstilsynet henviser derfor til behandlingen af kravet om manuel blokering af 
viklingskobler i medfør af artikel 19, stk. 2, litra c. 

Forsyningstilsynet godkender, at viklingskobler skal kunne blokeres som en manuel 
handling. 

Ad artikel 19, stk. 3, litra b 

Energinet har valgt ikke at benytte automatisk blokering af viklingskobler.  

Energinet har anført, at baggrunden for det anmeldte er, at det fremgår af artikel 19, 
stk. 3, litra a, at angivelsen enten skal være manuel eller automatisk og ikke begge 
dele. Dette medfører, at der ikke skal specificeres krav til automatisk blokering af vik-
lingskobler i henhold til artikel 19, stk. 3, litra b.  

Tilsynet lægger vægt på, at det angivne er i overensstemmelse med det anmeldte i 
medfør af artikel 19, stk. 2, litra c. 

Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at Energinet ikke har fastsat krav til au-
tomatisk blokering af viklingskobler. 

Ad artikel 19, stk. 4 litra a 

Bestemmelsen vedrører, at alle transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer skal opfylde følgende krav til afkobling og genind-
kobling af et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg eller et transmissionstilsluttet distri-
butionsanlæg: 
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a) hvad angår evnen til genindkobling efter en afkobling, fastsætter den rele-
vante TSO de betingelser, under hvilke et transmissionstilsluttet forbrugsan-
læg eller transmissionstilsluttet distributionssystem har ret til at genindkoble 
på transmissionssystemet. Installationen af automatiske genindkoblingssyste-
mer forhåndsgodkendes af den relevante TSO. 
 

Energinet har angivet, at: 

Forbrugsanlæg - reconnection:  
Reconnection/synkronisering og forbrug må ikke genoptages inden tilladelse er givet 
fra EL-Kontrolcenter: 
(Information: Der kan dog kobles med eget materiel i normaldrift). 
 
Distributionssystem - reconnection: 
Reconnection og forbrug må ikke genoptages inden tilladelse er givet fra EL-Kontrol-
center. 
 
Som begrundelse er anført, at situationen tager udgangspunkt i scenariet, hvor et di-
stributionssystem eller et forbrugsanlæg er blevet bortkoblet fra transmissionssystemet 
enten på ordre fra Kontrol Center EL eller ved automatisk relæudkobling. Distributions-
systemet eller forbrugsanlægget må ikke genindkoble til transmissionssystemet, inden 
tilladelse er givet fra Kontrol Center EL. 

Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke er angivet forhold vedrørende automatisk 
genindkobling, men specifikt anført, at genindkobling forudsætter en (manuel) tilla-
delse. Det er herefter tilsynets opfattelse, at der ikke er anmeldt forhold omkring auto-
matisk genindkobling af transmissionstilsluttet forbrug eller transmissionstilsluttede di-
stributionssystemer. 

I medfør af den gældende tekniske forskrift 5.3.4.1 gælder, at forbrug må genindkobles 
ved manuel meddelelse herom. Meddelelse gives, når stabiliteten i elsystemet igen er 
oprettet, og driftssituationen tillader, at afkoblede forbrugere i aflastningsregionen igen 
kan indkobles i trin, når aflastningsregionskontrolcenter er klar til det. Genindkobling af 
forbrug skal ske inden for 15 minutter. 

Forsyningstilsynet har ved offentlig høring modtaget høringssvar fra Dansk Energi ved-
rørende nærværende artikel. Dansk Energi har anført, at artikel 19, stk. 4, litra a kun 
giver hjemmel til, at TSO’en skal fastsætte de betingelser, der skal til, før et distributi-
onssystem eller transmissionstilsluttet forbrugsanlæg må genindkoble efter at have 
været afkoblet. Derfor skal ”forbrug” slettes i den anmeldte kravtekst. 

Energinet har den 23. november 2018 svaret, at i et balanceret el-net er der ikke be-
hov for at styre ind- og udkobling af forbrug, men artikel 19 angiver netop en funktiona-
litet, der finder anvendelse under et el-net, der ikke er i balance, hvorfor det under gen-
indkoblingsproceduren vil være nødvendigt at styre mængden af forbrug, der tillastes.  

Overblikket over, hvor meget forbrug der kan tillastes, ligger hos den relevante TSO, 
det er altså ikke en beslutning, der kan tages lokalt i et distributionssystem eller af en 
transmissionstilsluttet forbruger, og ”forbrug” slettes derfor ikke i den anmeldte krav-
tekst. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at artikel 19, stk. 4, litra c vedrører genindkobling i 
lastblokke. Forsyningstilsynet vurderer på bagrund af ordlyden af artikel 19, stk. 4, litra 
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a og litra c, at nærværende bestemmelse ikke vedrører indkobling i lastblokke. Det er 
Forsyningstilsynets vurdering, at Energinet ikke i medfør af artikel 19, stk. 4, litra a har 
anmeldt krav til genindkobling af forbrug i lastblokke.  

Forsyningstilsynet bemærker, at forbrug under alle omstændigheder ikke kan genopta-
ges, før et forbrugsanlæg eller distributionssystem er genindkoblet.  

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at ordet ”forbrug” i det anmeldte krav, 
udgør en sproglig præcisering, mens det materielle indhold af trinvis tillastning af for-
brug er anmeldt i medfør af artikel 19, stk. 4, litra c.  

Forsyningstilsynet bemærker, at artikel 19, stk. 4, litra a, vedrører transmissionstilslut-
tet forbrug og transmissionstilsluttet distributionssystem.  

Forsyningstilsynet tager herefter stilling til genindkoblingsbetingelserne for disse an-
læg.  

Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte krav er et udtryk for en manuel vurdering 
af den tilstedeværende spænding i tilslutningspunktet, den tilstedeværende produkti-
onskapacitet og systemfrekvens samt en vurdering af, om den nødvendige nettopologi 
er på plads for genindkobling. Såfremt disse forhold er opfyldt, kan transmissionstilslut-
tede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssystemer genindkobles ef-
ter tilladelse.  

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder væsentlig kompetence og indsigt i 
det kollektive elnet. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte krav udgør en videreførelse af 
det nugældende system. Tilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed, og 
finder, at det nugældende system for genindkobling har vist sin berettigelse gennem 
driftserfaringer. 

Det af Dansk Energi anførte giver ikke tilsynet grundlag for at kræve ændringer af det 
bestående system for genindkobling.  

Tilsynet har ikke grundlag for at kræve, at det tillige skal være muligt at genindkoble 
ved automatisk genindkobling. Tilsynet lægger vægt på, at artikel 19, stk. 4, litra a 
overlader et sikkerheds- og driftsmæssigt skøn til TSOen. Forsyningstilsynet er ikke 
gjort bekendt med forhold, der kan begrunde en tilsidesætte af det foretagne skøn, 
hvorefter sikkerheds og driftsmæssige vurderinger medfører behov for manuel kontrol 
med genindkobling af forbrug.  

Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at det anmeldte krav er udtryk for en 
proportional og ikke-diskriminerende afvejning af anlægsejers interesse i genindkob-
ling over for den overordnede systemsikkerhed. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav, hvorefter genindkobling af 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionssyste-
mer ikke må ske, før tilladelse fra El-kontrolcenter er givet. 

Ad artikel 19, stk. 4, litra c 
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Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan kræve, at afkoblingen af et trans-
missionstilsluttet forbrugsanlæg eller transmissionstilsluttet distributionsanlæg skal 
kunne fjernstyres. Det automatiske afkoblingsudstyr til rekonfigurering af systemet som 
forberedelse til gennemførelse af lastblokke, fastsættes om nødvendigt af den rele-
vante TSO. Den relevante TSO fastsætter den tid, der kræves til den fjernstyrede af-
kobling. 

Energinet har anmeldt følgende: 

Aflastning Reconfiguration 
Forbrugsanlæg Distributionsan-

læg 
Forbrugsanlæg Distributionsanlæg 

Der er krav om ud-
styr til automatisk 
fjernbetjent frakob-
ling. 

Der er krav om 
udstyr til automa-
tisk fjernbetjent 
frakobling. 

Med udgangspunkt 
i anlægsegenska-
ber indgår ”Block 
loading” som bila-
teral aftale i forbin-
delse med betin-
gelser og vilkår 

Tillastning skal 
kunne ske trinvis, 
på samme måde 
som gælder for 
manuel aflastning 

 

Som begrundelse er anført, at som transmissionstilslutningerne er konfigureret med 
anlægskomponenter, er det muligt for Kontrol center EL at afkoble det transmissionstil-
sluttede forbrugsanlæg eller det transmissionstilsluttede distributionssystem. Funktio-
naliteten er fjernbetjent, men kan også manuelt udløses i de enkelte stationer. 

I forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges egenskaberne an-
vendt til aflastning også til ”block loading”. Egenskaber og funktionalitet er nærmere 
beskrevet i betingelser og vilkår. 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi vedrørende nærvæ-
rende artikel. Dansk Energi har anført, at artikel 19, 4, c kun giver Energinet hjemmel 
til at fastsætte krav til aflastning og forberedelse til genetablering af systemet. Der står 
ikke noget om trinvis til-lastning, hvorfor der ikke er hjemmel til at fastsætte kravet til 
trinvis tillastning efter denne artikel. Derfor bør kravet slettes. 

Derudover er der ikke krav til distributionssystemer, men til distributionsanlæg. Dette 
bør rettes. 

Energinet har den 5. februar 2019 revideret de anmeldte krav i medfør af nærværende 
artikel. Der er herefter anmeldt følgende: 

Aflastning Reconfiguration 
Forbrugsanlæg Distributionsan-

læg 
Forbrugsanlæg Distributionsanlæg 

Der er krav om ud-
styr til fjernbetjent 
frakobling. 

Der er krav om 
udstyr til fjernbe-
tjent frakobling. 

Med udgangspunkt 
i anlægsegenska-
ber indgår ”Block 
loading” som bila-
teral aftale i forbin-
delse med betin-
gelser og vilkår 

Tillastning skal 
kunne ske trinvis, 
på samme måde 
som gælder for 
manuel aflastning 
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Energinet har den 5. februar 2019 præciseret, at den fjernbetjente frakobling ikke skal 
ske automatisk.  

Forsyningstilsynet bemærker herefter, at de anmeldte krav om reconfiguration knytter 
sig til kravet om brug af automatisk frakobling. Det er på baggrund af revision af 5. fe-
bruar 2019 tilsynets opfattelse, at der ikke er anmeldt krav om automatisk frakobling, 
og der derfor ikke kan fastsættes krav til selvsamme automatiske frakoblingssystem, 
om indstillinger for genindkobling.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der i dag anvendes krav om fjernbetjent frakob-
ling, og vurderer på baggrund af den danske systemsikkerhed, at fjernbetjent frakob-
ling har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer. 

Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-diskrimine-
rende, og egnet til understøtte systemsikkerheden. Tilsynet har ikke ved høring, eller 
på anden måde, modtaget materiale, der kan begrunde, at tilsynet kræver ændringer 
af de anmeldte krav om fjernbetjent frakobling. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav om fjernbetjent frakobling for 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede distributionsanlæg.  

Ad artikel 20 

Bestemmelsen vedrører spændingskvalitet. Ejere af transmissionstilsluttede forbrugs-
anlæg og operatører af transmissionstilsluttede distributionssystemer sikrer, at deres 
tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spændingsforsyningen 
på nettet ved tilslutningspunktet. Niveauet for skævvridning må ikke overstige det ni-
veau, der er tildelt dem af den relevante TSO. TSO'erne koordinerer deres krav til 
spændingskvalitet med de tilstødende TSO'ers krav. 

Energinet har anmeldt krav til spændingskvalitet, til transmissionstilsluttede distributi-
onssystemer samt transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 3,4,5 og 6. De an-
meldte krav fremgår som bilag 1.E til anmeldelsen.  

Energinet har den 18. januar 2019 revideret de anmeldte krav for spændingskvalitet for 
transmissionstilsluttede distributionssystemer, og alle kategorier af transmissionstilslut-
tede forbrugsanlæg.  

Distributionssystemer 
For så vidt angår de transmissionstilsluttede distributionssystemer er anmeldt: 

Der påhviler netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar A/S et fælles ansvar for at 
sikre, at spændingskvaliteten i nettilslutningspunktet opfylder planlægningsniveauerne 
specificeret af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette gælder særligt for harmonisk 
spændingsforvrængning, interharmonisk spændingsforvrængning, spændingsubalance 
samt flicker. Hver af parterne har på ethvert tidspunkt ret til at foretage målinger af 
spændingskvaliteten i nettilslutningspunktet. 

Det stilles som krav, at netvirksomheden følger tilslutningsprocessen for distributionstil-
sluttede anlæg jf. bilag 1.F, hvorved netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar 
A/S indgår samarbejde om håndtering af kravsætning for spændingskvalitet ved tilslut-
ning af distributionstilsluttede anlæg med betydende indflydelse på transmissionsnet-
tet. 
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I tilfælde af, at en part identificerer, at niveauer nærmer sig - eller overskrider - plan-
lægningsniveauerne, skal den anden part underrettes. Herefter skal parterne inden 30 
dage indgå et gensidigt forpligtende samarbejde for at identificere kilden til forstyrrel-
sen samt udarbejde en plan for udbedringen. Hvis kilden til forstyrrelsen med overve-
jende sandsynlighed kan identificeres, afholdes omkostningerne til udbedring af den 
part, som ejer det pågældende net. 

Energinet har den 11. marts 2019 yderligere anført, at der er ikke tale om et specifikt 
krav til et spændingskvalitetsniveau i tilslutningspunktet for distributionssystemet i 
modsætning til kravene for forbrugssystemer. I stedet for det specifikke krav, er der en 
fælles forpligtelse til at følge niveauerne for spændingskvalitet og indgå i et samar-
bejde ved overskridelse af det samlede planlægningsniveau. 

Årsagen til, at der ikke tildeles en specifik andel af planlægningsniveauet til distribution 
er den komplekse tilslutningsstruktur, hvor et bidrag til forringet spændingskvalitet ikke 
kan isoleres til enten distribution eller transmission og heller ikke måles særskilt. 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med offentlig høring over de anmeldte krav i med-
før af DCC, modtaget høringssvar vedrørende nærværende artikel. 

Dansk Energi har anført, at Energinet ønsker at anvende planlægningsniveauer som 
defineret i TR IEC 61000-3-6. Den tekniske rapport er udarbejdet pba. forudsætninger, 
som ikke længere er gældende, og tager ikke højde for, at en væsentlig del af produk-
tionsanlæg tilsluttes i distributionsnettet. 

Dansk Energi foreslår, at første afsnit omformuleres, så Energinet kan anvende andre 
plan-lægningsværdier, da planlægningsværdierne i den tekniske rapport skal ses som 
vejledende. Netsamarbejdsudvalget har i 2017 besluttet at igangsætte et projekt om-
kring definering af nye planlægningsniveauer, som dog er blevet udskudt pga. ressour-
cesituationen i Energinet. Dette projekt bør gennemføres inden der fastsættes speci-
fikke planlægningsværdier. 

Energinet har den 14. januar 2019 svaret, at planlægningsniveauerne i IEC 61000-3-6 
er vejledende, indtil de tages i anvendelse af en national TSO; i Danmark og flere an-
dre europæiske lande. Transmissionsnettet (>100 kV) i Danmark designes netop efter 
disse værdier, og en overskridelse vil medføre problemer for eksisterende anlæg. 

Energinet er dog positiv overfor at ændre teksten og flytte angivelsen af planlægnings-
niveauerne til selve DCC afsnittet, så det derved kan ændres, hvis resultatet af omtalte 
projekt skulle give anledning til revidering af planlægningsniveauer på 60 kV. Det er 
dog væsentligt, at niveauerne fastsættes og fastholdes, som de allerede er det i dag, 
indtil eventuelt nye er fastlagte. 

For så vidt angår fastsættelsen af planlægningsniveauet for distributionssystemer har 
Energinet den 11. marts 2019 anført, at der ikke umiddelbart forventes afvigelser fra 
IEC 61000-3-6 i forbindelse med fastsættelse af planlægningsniveau. I den seneste re-
vision af Dansk Energis krav har Energinet forstået, at IEC-61000-3-6 benyttes som 
grundlag for fastsættelse af planlægningsniveauer på deres spændingsniveau. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at tilslutningspunktet for distributionssystemer er 
oplyst at være for komplekst til at der kan foretages analyser af spændingskvaliteten i 
forbindelse med at lokalisere kilden til den forringede spændingskvalitet. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER DCC 

Side 72/95 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at fastsættelsen af planlægningsniveauerne sker 
efter aftale med den enkelte netvirksomhed, samt at der ikke herved fastsætte speci-
fikke krav, men at der er mulighed for at overholde planlægningsniveauerne ved et 
samarbejde. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav gi-
ver adgang til fastsætte andre planlægningsværdier end fastsat i medfør af IEC-61000-
3-6, hvis dette vurderes nødvendigt. Tilsynet lægger i denne sammenhæng vægt på 
det oplyste, hvorefter transmissionsnettet er opbygget omkring værdierne i IEC 61000-
3-6. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Netsamarbejdsudvalget i 2017 har besluttet, at 
igangsætte projekt vedrørende nye grænseværdier for forvrængning af spændingen, 
men at dette projekt ikke er tilendebragt. I denne sammenhæng vurderer tilsynet, at 
den anmeldte fremgangsmåde, med samarbejde mellem Energinet og den enkelte net-
virksomhed, på en proportional og ikke-diskriminerende måde varetager manglen af en 
opdatering af planlægsniveauerne. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne bagrund, at de anmeldte krav efterlader en rime-
lig fleksibilitet i forbindelse med at fastsætte de nødvendige planlægningsniveauer. Til-
synet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav imødekommer høringssvaret 
fra Dansk Energi. 

Forsyningstilsynet bemærker, at det i medfør af DCC artikel 20 påhviler ejeren af distri-
butionssystemet at sikre, at deres tillslutning til transmissionsnettet ikke medfører en 
forvrængning af spændingen i tilslutningspunktet, der overskrider den grænse ejeren 
af distributionssystemet er tildelt af den relevante TSO. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på det anmeldte krav, hvorefter Energinet i samar-
bejde med netvirksomheden for det enkelte tilslutningspunkt, fastsætter den tilladte for-
vrængning af spændingen i tilslutningspunktet. Forsyningstilsynet bemærker i denne 
sammenhæng, at Energinet i bilag 1.F har nedskrevet og anmeldt en nærmere be-
stemt proces for dette samarbejde. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav indeholder en proces ved 
identifikation af snarlig og mulig overskridelser af de tildelte værdier for forvrængning. 

Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte krav er i overensstemmelse med ordlyden 
af DCC artikel 20, hvorefter den enkelte netvirksomhed er pligtsubjekt i forhold til at 
overholde tildelte grænser for forvrængning. Ligeledes pålægger det anmeldte krav 
Energinet at levere en tildelt grænseværdi for forvrængning af spændingen i det en-
kelte tilslutningspunkt. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at det anmeldte krav er proportionalt, ikke-dis-
kriminerende, og er egnet til at understøtte forsyningssikkerheden. 

Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte krav for fastsættelse af spæn-
dingskvalitet for transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

Forbrugsanlæg 
For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategorierne 3,4,5 og 6 har Energinet an-
meldt krav om spændingskvalitet. Kravene fremgår i deres helhed af Bilag 1.E til an-
meldelsen. 
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Af de anmeldte krav fremgår, at der fastsættes grænseværdier for harmonisk spæn-
dingsforvrængning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag, spændingsuba-
lance, flicker og DC-indhold. 

Som begrundelse er anført, at der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutnings-
punktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af forbrugsanlæg kategori 3 - 5. Dette er 
nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsiden af transmissionstransformeren 
(lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe spændingskvaliteten i trans-
missionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at 
det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 

For så vidt angår forbrugsanlæg i kategori 6 har Energinet anført, at der fastsættes 
krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af 
kategori 6. Denne type forbrugsanlæg er dog så specielle i tilslutning, opbygning og 
drift, at specielle krav specifikt til denne kategori er udarbejdet. Fastsættelse af krav i 
tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordi-
nere spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 

Energinet har den 11. marts 2019 yderligere anført, at planlægningsniveauet i et tilslut-
ningspunkt viser det samlede rum, der er til rådighed til forskellige bidrag til harmonisk 
spændingsforvrængning. I forbindelse med en tilslutning af en specifik enhed, hvor det 
er muligt at beregne, henholdsvis måle påvirkningen (kategori 3-6), vil der blive fastsat 
emissionsgrænser, som tager hensyn til den eksisterende belastning i punktet og som 
efterlader en rimelig planlægningsmargen til kommende anlæg. 

Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte krav vedrørende spændingskvalitet inde-
holder særlige krav for forbrug i kategori 6.  

Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår krav til harmoniske forstyrrelser (harmo-
nisk spændingsforvrængning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag), spæn-
dingsubalance, flicker og DC-indhold. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der i dag er opstillet krav til spændingskvalite-
ten. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at krav til spændingskvalitet er nødvendig for at 
kontrollere, at anlæg tilsluttet transmissionsnettet ikke forårsager for store spændings-
forvrængninger. Tilsynet lægger vægt på, at det af de anmeldte krav fremgår, at fast-
sættelsen af grænseværdier for harmonisk forvrængning tager udgangspunkt i stan-
darden IEC 61000-3-6 samt at Energinet den 11. marts 2019 har oplyst, at der ikke for-
ventes afvigelser herfra. Tilsynet lægger i denne sammenhæng vægt på det af Energi-
net oplyste, hvorefter transmissionsnettet (>100 kV) i Danmark er designet efter værdi-
erne i IEC 61000-3-6, og en overskridelse vil medføre problemer for eksisterende an-
læg. 

På denne baggrund vurderer tilsynet, at en videreførelse af IEC 61000-3-6 er nødven-
dig og proportional. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at tilsynet ikke ved høring eller 
på anden måde er bekendt med forhold, der kan medføre en anden vurdering. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav vedrørende spændings-
kvalitet for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er proportionale, ikke-diskrimine-
rende og egnet til at understøtte systemsikkerheden.  
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Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav til spændingskvalitet for trans-
missionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Ad artikel 21, stk. 2, stk. 3 og stk. 4. 

2. Bestemmelsen vedrører levering af simuleringsmodeller. Hver TSO kan kræve leve-
ring af en simuleringsmodel eller tilsvarende information, der demonstrerer det trans-
missionstilsluttede forbrugsanlægs, det transmissionstilsluttede distributionssystems 
eller begges adfærd i både statisk og dynamisk tilstand. 

3. Hver TSO fastsætter indholdet og udformningen af simuleringsmodeller eller ækvi-
valente oplysninger. Indholdet og udformningen skal omfatte: 

 a) statisk og dynamisk tilstand, herunder 50 Hz-komponenten  

b) transiente elektromagnetiske simuleringer ved tilslutningspunktet  

c) struktur og blokdiagrammer. 

4. Med henblik på dynamiske simuleringer skal simuleringsmodellen eller de ækviva-
lente oplysninger som omhandlet i stk. 3, litra a), omfatte følgende delmodeller eller 
ækvivalente oplysninger:  

a) effektregulering  

b) spændingsregulering  

c) modeller af beskyttelsen af det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og det trans-
missionstilsluttede distributionssystem  

d) de forskellige efterspørgselstyper, dvs. efterspørgslens elektrotekniske karakteri-
stika, og  

e) modeller vedrørende vekselrettere. 

Energinet har i medfør af artikel 21, stk. 2 anmeldt krav for levering af simuleringsmo-
deller for transmissionstilsluttet forbrug og transmissionstilsluttede distributionsnet. De 
samlede krav fremgår af bilag 1.D til Energinets anmeldelse. 

Som begrundelse har Energinet anført, at Danmark udgør et brohoved mellem det 
skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. Forskelle i produktionsmiks (vand i 
nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor energiudveksling til og fra det 
danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samtidigt gjort det muligt 
at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsportefølje. 

Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilslut-
tede enheder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre 
enheder tilsluttet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af 
systemet i simuleringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret sy-
stemmodel, hvilket betyder, at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end 
man gør i nabolandenes simuleringsmodeller. 

En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem HVDC-forbindel-
ser. Der er risiko for, at HVDC-anlæg midlertidigt blokerer, hvis der forekommer større 
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højspændingsfejl. Risikoen forstærkes af den forholdsvis store andel af asynkrone ge-
neratorer på ældre vindmøller, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at 
det er nødvendigt at sikre detaljerede simuleringsmodeller fra alle større enheder i net-
tet, da sådanne fejl ville kunne skabe en dominoeffekt, der kunne få systemet til at gå 
ned. 

Energinet køber reserver til at dække udfald af største enhed – typisk 700 MW. Gen-
nem dynamiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er 
mindre end denne opreguleringsreserve.  

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk til-
stand, mens der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg læg-
ger sig tæt op af den nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuvæ-
rende tidspunkt anser for tilstrækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræ-
sentation af det danske net. Bemærk dog krav om dynamisk model for alle større pro-
duktionsanlæg i forordning 2016/631 om fastsættelse af netregler om tilslutning for 
produktionsanlæg – RfG. 

For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det nødvendigt at have kendskab til de 
specifikke dynamiske egenskaber, da der på grund af store forbrugstræk kan være 
væsentlige direkte påvirkninger af transmissionssystemet ved fra- og genindkobling. 
Dette gælder særligt transmissionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapaci-
tet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

Transmissionstilsluttede distributionssystemer 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med offentlig høring modtaget høringssvar fra Dan-
ske Energi. Dansk Energi har anført, at Energinet ikke har hjemmel i DCC’en til at 
kræve harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer, hvorfor dette krav bør 
udgå af anmeldelsen. 

Dansk Energi har endvidere anført, at Energinet stiller krav til harmonisk simulerings-
model for distributionssystemer. Det er dog uklart, om kravet gælder for alle distributi-
onssystemer eller kun for distributionssystemer i kategori 2. Af Tabel 1 (side 4) fremgår 
det, at kravet kun gælder for distributionssystemer i kategori 2, men af kravteksten i af-
snit 3.2.3 fremgår det, at kravet gælder for alle distributionssystemer. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet den 15. januar 2019 har revideret kategori-
erne for distributionssystemer, således at der er anmeldt en kategori for distributions-
systemer. 

Dansk Energi har anført, at kravet vedrørende harmonisk simuleringsmodel for distri-
butionssystemer ikke giver mening, da det ikke er teknisk muligt at opfylde kravet. Det 
er ikke teknisk muligt at lave en retvisende simuleringsmodel uden at kende den ek-
sakte udledning fra alle forbrugs- og produktionsanlæg tilsluttet til distributionssystemet 
– helt ned til den mindste kunde. Det er i praksis umuligt at fremskaffe den nødvendige 
information til at kunne opbygge en sådan model. 

Energinet tillader, at parametrene måles som alternativ til modellering – men heller 
ikke dette krav er muligt at opfylde uden anvendelse af specialfremstillet udstyr. Det 
måleudstyr, som er designet og produceret ud fra eksisterende internationale standar-
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der på området, kan ikke opfylde Energinets krav. Endvidere kræves der skræddersy-
ede måleinstallationer i hvert målepunkt for at opnå en tilfredsstillende målesikkerhed 
ved de højere frekvenser, der stilles krav til. 

Derudover er distributionssystemer i konstant udvikling, hvor der dagligt tilsluttes nye 
kunder – både forbrug og produktion. Der vil derfor skulle leveres opdaterede simule-
ringsmodeller til Energinet med høj hyppighed, hvis modellerne skal være retvisende. 

Energinet har den 18. januar 2019 revideres krav til simuleringsmodellerne. De revide-
rede krav fremgår som bilag 1.D til anmeldelsen. 

Af den reviderede anmeldelse for simuleringsmodeller afsnit 3.1.3 fremgår, at der kun 
kræves harmonisk modellering af transmissionstilsluttede distributionssystemer, så-
fremt der i distributionsnettet er tilsluttet anlæg med betydende indflydelse på transmis-
sionsnettet. Simuleringsmodellen skal repræsentere det distributionstilsluttede anlægs 
emission af harmoniske overtoner og passive harmoniske respons (harmonisk impe-
dans) i frekvensområdet 50-2500 Hz. Det fremgår endvidere af de reviderede krav til 
simuleringsmodeller, at kravet om harmoniske simuleringsmodeller kun medfører be-
hov for opsætning af måleudstyr i tilslutningspunktet for de betydende anlæg. 

Det er på ovenstående baggrund tilsynets vurdering, at Energinet har imødekommet 
høringssvaret fra Dansk Energi, således at der alene skal leveres harmonisk simule-
ringsmodeller for den del af emissionen, som vedrører anlæg med betydende indfly-
delse tilsluttet det enkelte transmissionstilsluttede distributionsnet. Anlæg med bety-
dende indflydelse er også omtalt som en del af de anmeldte krav for spændingskvalitet 
i bilag 1.E til anmeldelsen. Som en del af de anmeldte krav for spændingskvalitet er 
skitseret, at anlæg med betydende indflydelse indleverer data til den respektive net-
virksomhed, om emission af harmoniske overtoner og passiv harmonisk respons.  

Det er herefter tilsynets vurdering, at de nødvendige data til opbygning af harmoniske 
simuleringsmodeller tilgår de respektive netvirksomheder.  

Tilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig kompetence og indsigt i driften 
af transmissionsnettet samt opretholdelsen af den overordnede systemsikkerhed. Til-
synet lægger vægt på, at der ikke ved høring, eller på anden måde, er fremkommet 
materiale, der kan begrunde, at kravet om levering af harmoniske simuleringsmodeller 
er uproportionalt eller uegnet til at opretholde systemsikkerheden. 

Tilsynet lægger vægt på, at simuleringsmodellerne for distributionssystemer skal inde-
holde kategoriseret data om følgende forhold: 

Det maksimalt tilsluttede forbrug (aggregeret niveau): 

o Konventionelt forbrug – aktiv effekt [MW]. 

o Centrale varmepumper – aktiv effekt [MW]. 

o Centrale elkedler – aktiv effekt [MW]. 

Installeret produktionskapacitet (aggregeret niveau): 

o Ældre vindmøller (idriftsat før 2004) – aktiv effekt [MW]. 
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o Nye vindmøller (idriftsat efter 2004) – aktiv effekt [MW]. 

o Decentrale kraftvarmeværker (aggeregering af mindre anlæg) – aktiv effekt 

[MW]. 

o Decentrale kraftvarmeværker (individuelle anlæg 10 MW) – aktiv effekt 

[MW]. 

o Solcelleanlæg (aggregering af mindre anlæg) – aktiv effekt [MW] 

o Solcelleanlæg (individuelle anlæg 10 MW) – aktiv effekt [MW]. 

• Ækvivalent for egengenerering af reaktiv effekt, hidrørende fra gennemført kabellæg-
ning af distributionssystemet – reaktiv effekt [Mvar]. 

Endvidere skal de dynamiske simuleringsmodeller for distributionssystemer indeholde 
data om frekvensaflastning og systemværn. 

Tilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter de anmeldte krav til distributionssyste-
mer har et væsentlig sammenfald med de krav, der i dag stilles til udveksling af data 
fra distributionssystemerne. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav til simulering af transmis-
sionstilsluttede distributionssystemer opfylder kravene i artikel 21, stk. 2, 3 og 4, samt 
er udtryk for proportionale krav der er egnet til at opretholde systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav for levering af simuleringsmo-
deller for transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

Transmissionstilsluttet forbrugsanlæg 
Af de nugældende tekniske forskrifter for transmissionstilsluttet forbrug fremgår krav 
om levering af simuleringsmodeller.  

Af de reviderede krav til levering af simuleringsmodellen fremgår, at der for elforbrugs-
anlæg i kategori 3, 4 og 5 skal beskrives anlæggets stationære og dynamiske elektri-
ske egenskaber. Hvis elforbrugsanlægget indeholder elproducerende enheder eller 
skal levere systemydelser, kræves RMS- og EMT-modeller. Indhold og omfang af mo-
deller aftales med den systemansvarlige virksomhed. 

For så vidt angår forbrugsanlæg i kategori 6 er anmeldt:  

Til modellering af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 6 skal anlægseje-
ren levere belastningsprofiler for samtlige nettilslutningspunkter, hvor et sådant for-
brugsanlæg er tilsluttet transmissionssystemet. 

Ved ændring i køreplaner, eller ved udbygning af køreledningsanlæg, kan Energinet 
Elsystemansvar A/S kræve opdaterede belastningsprofiler for relevante transmissions-
tilsluttede forbrugsanlæg af den pågældende kategori. 

Belastningsprofilerne leveres med angivelse af det transmissionstilsluttede forbrugsan-
lægs optag af aktiv og reaktiv effekt med en tidsopløsning på et sekund. Det aftales 
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mellem Energinet Elsystemansvar A/S og anlægsejeren, hvilket tidsrum belastnings-
profilerne skal dække. Belastningsprofilerne for samtlige nettilslutningspunkter skal 
være tidssynkroniserede, således at effektforbrugets samtidighed er korrekt repræsen-
teret. 

For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 6 kan modeldata leveres i et defi-
neret regnearksformat. 

Forbrugsanlæg kategori 3-5 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav indeholder bestemmelser om 
levering af såvel statiske som dynamiske modeller, herunder levering af modeller for 
50 Hz-komponenten. 

Tilsynet lægger vægt på, at simuleringsmodellerne skal indeholde oplysninger om ef-
fektforbrugets sammensætning opdelt på væsentlige hovedkategorier (UPS-tilsluttet 
forbrug, motorlast og invertertilsluttet forbrug). En væsentlig hovedkategori udgør mere 
end 20 % af det nominelle aktive effektforbrug. Simuleringsmodellerne skal endvidere 
indeholde oplysninger om aktiv effekt som funktion af enten spænding eller frekvens i 
tilslutningspunktet, samt tilhørende værdier for reaktiv effekt. 

Modellerne skal endvidere indeholde relevante beskyttelsesfunktioner, relevant interne 
reguleringsfunktioner og genindkoblingskriterier. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig indsigt og kompe-
tence i forhold til at drive det kollektive elnet og sikre forsyningssikkerheden. Tilsynet 
lægger vægt på, at der i dag stilles krav om levering af simuleringsmodeller for trans-
missionstilsluttet forbrug.  

Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at ændre eller tilsidesætte de anmeldte krav.  

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav for forbrugsanlæg i kate-
gori 3, 4 og 5 er udtryk for proportionale krav, der er ikke-diskriminerende, og som er 
egnede til at understøtte systemsikkerheden i det kollektive elnet. 

Forsyningstilsynet godkender de anmeldte krav for levering af simuleringsmodeller for 
transmissionstilslutte forbrug i kategori 3, 4 og 5. 

Forbrugsanlæg kategori 6 
Energinet har anmeldt, at til modellering af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i ka-
tegori 6 skal anlægsejeren levere belastningsprofiler for samtlige nettilslutningspunk-
ter, hvor et sådant forbrugsanlæg er tilsluttet transmissionssystemet. 
 
Ved ændring i køreplaner, eller ved udbygning af køreledningsanlæg, kan Energinet 
Elsystemansvar A/S kræve opdaterede belastningsprofiler for relevante transmissions-
tilsluttede forbrugsanlæg af den pågældende kategori. 

Energinet har den 11. marts 2019 præciseret, at der med ordlyden ”samtlige nettilslut-
ningspunkter” alene sigtes til tilslutninger for anlæg, der er omfattet af forordning 
2016/1388 (DCC). Af forordningens artikel 3 og 4 fremgår betingelserne for at være 
omfattet af forordningen. 
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Det er herefter tilsynets opfattelse, at det anmeldte krav kun vedrører anlæg omfattet 
af forordning 2016/1388 (DCC). 

Forsyningstilsynet vurderer, at det er af betydning for balanceringen af det kollektive 
elnet, at Energinet modtager belastningsprofiler, herunder ændringer i disse.  

Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte krav er proportionalt, ikke-diskriminerende 
og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 

Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der giver tilsy-
net grundlag for en anden vurdering. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav for simuleringsmodeller for ka-
tegori 6.  

Særligt vedrørende formatet for indlevering af simuleringsmodeller 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med sagsbehandlingen af de generelle krav i med-
før af forordning 2016/631 (RfG), modtaget en række høringssvar der relaterer sig til 
formatet for indlevering af simuleringsmodeller for produktionsanlæg. Forsyningstilsy-
net vurderer, at de afgivne høringssvar tillige har relevans i forhold til kravet om indle-
vering af simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-
onstilsluttede distributionssystemer.  

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar vedrørende følgende forhold: 

1 Simuleringsmodeller skal afleveres i seneste udgave af programmet DigSilent Po-
werFactory.  

2 Ved simuleringerne skal bruges standardindstillingerne i DigSilent PowerFactory.   

3 Behov for hemmeligholdelse af forretningsfølsomme informationer 

Ad høringspunkt 1 
Siemens har anført, at det vil være et problem, at der skal benyttes seneste udgave af 
programmet. Dette krav vil medføre, at såfremt DigSilent PowerFactory opdateres, vil 
tidligere simuleringer ikke længere leve op til Energinets krav. Siemens foreslår derfor, 
at simuleringsmodellerne skal genereres, i den til projektet aftalte version af DigSilent 
PowerFactory. 

Energinet har den 3. september 2018 svaret, at hvis der er et særligt ønske om, at stu-
dier og modeller låses inden for den sidste periode op til en aflevering, kan Energinet 
kontaktes for en aftale om en specifik udgave. 

Ad høringspunkt 2 
Energinet har angivet, at simuleringsmodeller skal afleveres ved brug af standardind-
stillinger i DigSilent PowerFactory. 

Siemens har for produktionsanlæg anført, at DigSilent PowerFactorys standardmodel-
ler ikke nødvendigvis kan bringes til at repræsentere specielle features, der udvider 
vindmøllers operationsområde, hvilket medfører, at der vil kunne forekomme opera-
tion-modes, som ikke vil kunne repræsenteres af standard modeller. Siemens ser 
gerne, at det er muligt at indlevere en prækompileret DLL-baseret model for både det 
samlede produktionsanlæg og for delanlæg, for at opnå en bedre repræsentation af de 
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stationære og dynamiske egenskaber. Siemens påpeger, at DigSilent PowerFactory 
tilbyder muligheden for at benytte en DLL-baseret fremgangsmåde. 

Energinet har den 3. september 2018 svaret, at Energinet finder, at det er nødvendigt 
at kende alle detaljer i modelleringen, da det ved flere tidligere tilfælde har vist sig, at 
marginalændringer af rand-betingelser giver markant ændrede resultater, hvis man 
ikke har den fulde forståelse for modellens opbygning. Energinet ønsker derfor at fast-
holde kravet om, at modeller ikke indeholder krypterede eller kompilerede dele. 

Pon Powers har anført, at ved brug af standardmodeller kan den nødvendige præci-
sion af modellerne være svær at garantere. Pon Powers udtrykker bekymring for, hvor-
dan en anlægsejer skal forholde sig, dersom benyttelse af standardindstillingerne ikke 
medfører den krævede præcision af simuleringsmodellerne. 

Til dette har Energinet den 3. september 2018 svaret, at det vil være genstand for en 
specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og modellernes kom-
pleksitet, om en producentspecifik model kan benyttes i stedet. 

Ad høringspunkt 3 
GE Power har ved den af tilsynet foretagne høring udtrykt bekymring for, hvordan føl-
somme forretningsinformationer og immaterielle rettigheder håndteres. 

Energinet har henvist til Elforsyningslovens § 84a, stk. 1, hvorefter kollektive elforsy-
ningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger. 

Energinet har den 3. september 2018 svaret, at krypterede modeller ikke accepteres, 
eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hensyn til 
muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete simuleringsresultater. Al-
ternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af en NDA, som det 
praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg.  

Forsyningstilsynets vurdering 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det overordnede formål med etablering af simu-
leringsmodellerne er, at modellerne skal kunne benyttes til analyse af transmissions- 
og distributionsnettets stationære- og dynamiske forhold, herunder spændings-, fre-
kvens- og rotorvinkel stabilitet, kortslutningsforhold, transiente fænomener samt har-
moniske forhold. Den enkelte simuleringsmodel skal ved sammenstilling muliggøre en 
analyse af det samlede elnets væsentligste egenskaber. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de enkelte modeller skal afleveres i 
et format, der muliggør en sammenstilling med det formål at simulere og analysere sta-
tionære og dynamiske forhold i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet lægger vægt på 
Energinets erfaring, hvorefter prækompilede DLL-modeller samt blokdiagrammer ikke 
tillader en tilstrækkelig adgang til det underliggende datamateriale. 

I denne sammenhæng lægger tilsynet endvidere vægt på det af Pon Powers fremførte, 
hvorefter det er denne aktørs erfaring, at brug af standardmodeller og indstillinger kan 
medføre en utilstrækkelig præcision af modellerne. Tilsynet bemærker i denne hen-
seende, at det efter omstændighederne er muligt at benytte en producentspecifik mo-
del, således at den fornødne præcision kan opnås. 

Forsyningstilsynet anerkender et behov for fortrolighed vedrørende forretningsføl-
somme oplysninger, herunder immaterielrettigheder. Forsyningstilsynet lægger vægt 
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på EFL §84a, stk. 1, og det af Energinet oplyste, hvorefter der kan indgås en aftale om 
fortrolighed (NDA), samt at denne praksis allerede benyttes for vindmøller og HVDC 
modeller.  

Forsyningstilsynet er ikke ved høring, eller på anden måde, blevet bekendt med, at 
den fremgangsmåde for fortrolighed, som praktiseres for vindmøller og HVDC anlæg, 
ikke i tilfredsstillende omfang kan overføres til anvendelsesområdet for forordningen 
2016/1388 (DCC). 

For så vidt angår benyttelsen af den seneste udgave af DigSilent PowerFactory, læg-
ger Forsyningstilsynet vægt på, at det kan aftales, at en specifik udgave af program-
met benyttes ved aflevering af en simulering. 

Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet de anmeldte formkrav for ind-
levering af simuleringsmodeller. 

Samlet konklusion 
Forsyningstilsynet godkender af de grunde der er anført ovenfor vedrørende transmis-
sionstilsluttede distributionssystemer, transmissionstilsluttede forbrugsanlæg samt 
særligt vedrørende formatet for indlevering af simuleringsmodeller, de anmeldte krav 
for levering af simuleringsmodeller. 

 
Ad artikel 21, stk. 5 

Bestemmelsen vedrører, at hver relevant systemoperatør eller relevant TSO fastsætter 
kravene til udøvelsen af registreringen af de transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, 
transmissionstilsluttede distributionsanlæg eller begge med henblik på at sammenligne 
modellernes reaktion med disse registreringer. 

Energinet har anmeldt følgende krav: 

Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der kan opsættes til, som minimum, at 
logge relevante hændelser for nedenævnte signaler i nettilslutningspunktet ved fejl i 
det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et logningsudstyr(fejlskriver), der som mi-
nimum registrerer: 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget  

-Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 
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Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier fra 10 sekun-
der før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum samplefre-
kvens for alle fejllogninger skal være 1 kHz. De specifikke opsætninger af hændelses-
baseret logning aftales med Energinet Elsystemansvar A/S ved opstart af anlægget. 
Alle målinger og data, der skal opsamles iht. TF 5.8.1 skal logges med en tidsstem-
pling og en nøjagtighed, som sikrer, at disse kan korreleres med hinanden og med til-
svarende registreringer i det kollektive elforsyningsnet. 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog maksimalt op 
til 100 hændelser. Energinet Elsystemansvar A/S skal på forlangende have adgang til 
loggede og relevante registrerede informationer. 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi vedrørende nærvæ-
rende artikel. Dansk Energi har anført, at artikel 21, stk. 5 ikke giver Energinet hjemmel 
til at stille krav om fejlskrivere. Artiklen giver udelukkende hjemmel til at stille krav til de 
målinger, der skal bruges til verificering af en simuleringsmodel og ikke til registrering 
af fejl. 

Kravet gælder også for distributionsanlæg, hvilket ikke giver meget mening, da Energi-
net har deres egne fejlskrivere i transmissionsnettet (PMU’er). Hvis der kom fejlskri-
vere, vil der blive registeret mere end 100 hændelser meget hurtigt. Når der bare ses 
på spændingsdyk, så forekommer de hyppigt i elnettet, fx ved omkoblinger og genind-
koblinger i nettet, samt ved kommuteringsfejl på HVDC-forbindelserne. 

Kravet kan måske godt give mening for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Derud-
over giver det heller ikke mening, at der refereres til den nuværende TF 5.8.1, som bli-
ver ændret på baggrund af de anmeldte krav i denne høring vedr. Energinets anmeldte 
krav jf. DCC’en. – signalliste jf. bilag 1.B. 

Energinet har den 15. januar 2019 svaret, at Energinet er bevidst om, at artiklen ikke 
indeholder hjemmel til at fastsætte et krav om fejlskrivere, dette var alene tænkt som 
en vejledning. Energinet bemærker i denne sammenhæng, at fejlskrivere er slettet fra 
kravet. Energinet anmelder herefter følgende krav (hvor fejlskriver er udgået): 

Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der kan opsættes til, som minimum, at 
logge relevante hændelser for nedenævnte signaler i nettilslutningspunktet ved fejl i 
det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et logningsudstyr, der som minimum regi-
strerer: 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget  

-Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 
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Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 

Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier fra 10 sekun-
der før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum samplefre-
kvens for alle fejllogninger skal være 1 kHz. De specifikke opsætninger af hændelses-
baseret logning aftales med Energinet Elsystemansvar A/S ved opstart af anlægget. 
Alle målinger og data, der skal opsamles iht. TF 5.8.1 skal logges med en tidsstem-
pling og en nøjagtighed, som sikrer, at disse kan korreleres med hinanden og med til-
svarende registreringer i det kollektive elforsyningsnet. 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog maksimalt op 
til 100 hændelser. Energinet Elsystemansvar A/S skal på forlangende have adgang til 
loggede og relevante registrerede informationer. 

På baggrund af Energinets svar af 15. januar 2019 er det tilsynets vurdering, at der 
alene er anmeldt krav vedrørende transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Tilsynet vur-
derer, at Energinets svar af 15. januar 2019 imødekommer høringssvaret fra Dansk 
Energi.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav om registrering er egnet til at 
indsamle væsentlige og relevante data om tilstanden af de tilsluttede enheder i det kol-
lektive elnet, og herved understøtte den overordnede systemsikkerhed af det kollektive 
elnet. 

Tilsynet lægger vægt på, at registreringen muliggør senere analysearbejde til brug for 
opretholdelse af systemsikkerheden.  

Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer i det anmeldte. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at det anmeldte krav er proportionalt, ikke-dis-
kriminerende og egnet til at opretholde systemsikkerheden. Forsyningstilsynet godken-
der herefter det anmeldte krav. 

Ad artikel 28, stk. 2, litra d 

Bestemmelsen vedrører, at et anlæg, der leverer efterspørgselsreaktion, enten sær-
skilt eller hvis det ikke er en del af et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg, som en del 
af aggregeringen af forbruget gennem en tredjepart, skal kunne regulere strømforbru-
get fra nettet inden for et interval, der svarer til det den relevante TSO har kontraheret 
enten direkte eller indirekte gennem en tredjepart. 

Energinet har anmeldt følgende værdier for kontrahering af energi: 

DK1 – FCR: ≥ 0,3 MW 

DK1 + DK2 – aFRR: 1 – 50 MW 

DK2 – FCR-N: ≥ 0,3 MW 

DK2 – FCR-D: ≥ 0,3 MW 

DK1 + DK2 – mFRR: 5 – 50 MW 
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Det er Forsyningstilsynet vurdering, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, 
litra d vedrører adgangen til markedet, og derfor ikke er krav, der skal overholdes i 
medfør af tilslutning til det kollektive elnet. 

Som begrundelse for de anmeldte krav har Energinet anført, at kravene fastsættes, så 
de er identiske med de krav, der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne for systemydel-
ser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet 
ser ingen anledning til at ændre herpå. 

Af de nugældende tekniske forskrifter for levering af systemydelser fremgår en mindste 
grænse for FCR på 0,3 MW. For aFFR gælder et interval på 1 – 50 MW og for mFRR 
et interval på 5 – 50 MW. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte værdier udgør en videreførelse af 
det nugældende krav, og lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed. Tilsynet 
vurderer på denne baggrund, at de anmeldte værdier har vist deres berettigelse gen-
nem driftserfaringer. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte værdier udgør et pro-
portionalt og ikke-diskriminerende krav, der er egnet til at understøtte systemsikkerhe-
den. 

Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der 
giver tilsynet grundlag for at fastsætte andre intervaller end de anmeldte. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte værdier. 

Ad artikel 28, stk. 2 litra e 

Bestemmelsen vedrører, at forbrugsenheder med efterspørgselsreaktion vedrørende 
regulering af aktiv effekt samt reaktiv effekt og efterspørgselsreaktion vedrørende ef-
fektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet, skal op-
fylde nedenstående krav, enten særskilt eller, hvis den ikke er en del af et transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af forbruget gennem en tred-
jepart: 

e) Skal kunne modtage kommandoer, direkte eller indirekte gennem en tredje-
part, fra den relevante systemoperatør eller den relevante TSO om at ændre 
forbruget og overføre de nødvendige oplysninger. Med henblik på at mulig-
gøre denne udveksling af oplysninger, gør den relevante systemoperatør de 
godkendte specifikationer offentligt tilgængelige. 
 

Energinet har anmeldt følgende krav: 

DK1 – FCR: 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regulerings-
funktionens følsomhed skal være ± 10 mHz eller bedre. Opløsningen i aktørens SCADA-
system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere an-
læggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en 
uge. 

DK1 – aFRR: 
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Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af aFRR reserver, skal infor-
mationsteknisk tilsluttes Energinets Kontrolcenter. Kontrolcenteret skal for hver enkelt for-
brugsenhed som udgangspunkt, online, have følgende oplysninger: 

• Statusmeldinger, forbrugsenhed "ude/inde". 

• Online målinger for forbrug (MW). 

• Aktuel mulig reserve op (MW). 

• Aktuel maks. gradient op (MW/min). 

• Aktuel tidskonstant for regulering op (sekunder). 

• Aktuel mulig reserve ned (MW). 

• Aktuel maks. gradient ned (MW/min). 

• Aktuel tidskonstant for regulering ned (sekunder). 

Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet Elsystemansvar 
A/S. 

DK2 – FCR-N: 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regulerings-
funktionens følsomhed skal være ± 10 mHz eller bedre. Opløsningen i aktørens SCADA-
system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere an-
læggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en 
uge. 

DK2 – FCR-D: 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regulerings-
funktionens følsomhed skal være ± 10 mHz eller bedre. Opløsningen i aktørens SCADA-
system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler skal kunne dokumentere an-
læggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre signalerne i minimum en 
uge.  

DK1 + DK2 – mFRR: 

Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer manuel reserve, skal informationsteknisk tilsluttes 
Energinets Kontrolcenter. Kontrolcenteret skal som minimum, online, have følgende oplys-
ninger: 

• Statusmeldinger vedrørende forbrugsenhed ”ude/inde”. 

• Måling for forbrugsenhedens nettoforbrug i tilslutningspunktet. 

Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet Elsystemansvar 
A/S. 

Som begrundelse for de anmeldte krav har Energinet anført, at kravene fastsættes, så 
de er identiske med de krav der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne for systemydel-
ser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet 
ser ingen anledning til at ændre herpå. 
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Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår: 

FCR 

Målenøjagtighed 

Målenøjagtigheden af frekvensmåling til primær regulering skal være bedre end 10 mHz. 
Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mHz. 

Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signa-
ler skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal 
lagre signalerne i minimum en uge. 

aFRR 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af aFRR re-
server, skal informationsteknisk tilsluttes Energinets KontrolCenter i Erritsø. Kontrolcenteret 
skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som udgangspunkt, online, have: 

- Statusmeldinger, produktions- eller forbrugsenhed "ude/inde" 
- Online målinger for produktion og forbrug (MW) 
- Aktuel mulig reserve op (MW) 

- Aktuel maks. gradient op (MW/min) 
- Aktuel tidskonstant for regulering op (sekunder) 
- Aktuel mulig reserve ned (MW) 

- Aktuel maks. gradient ned (MW/min) 
- Aktuel tidskonstant for regulering ned (sekunder) 

mFRR 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer manuel reserve, skal informati-
onsteknisk tilsluttes Energinets Kontrol-Center. Kontrolcenteret skal som minimum, online, 
have: 

- Statusmeldinger vedrørende produktions- eller forbrugsenhed ude/inde  
- Måling for produktions- eller forbrugsenhedens 
- Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet 
- Balanceansvarlig nettoproduktion. 

Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet. 

Det er Forsyningstilsynet vurdering, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, 
litra e vedrører adgangen til markedet, og derfor ikke er krav, der skal overholdes i 
medfør af tilslutning til det kollektive elnet. 

Det er tilsynets vurdering, at de anmeldte krav udgør en videreførelse af de gældende 
krav. 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi vedrørende nærvæ-
rende bestemmelse. 

Dansk Energi har anført, at kravet til og leveringssted for meldinger og målinger, der 
aftales med Energinet, er i orden, hvis anlægget er tilsluttet til transmissionsnettet. 
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Hvis enheden er tilsluttet i distributionsnettet, skal informationsudveksling også aftales 
med netvirksomheden. Årsagen til dette er, at netvirksomhederne derved får et bedre 
overblik i deres eget net over, hvem, der beder hvem, om at regulere. Det er ikke sik-
kert, at der til enhver tid er kapacitet nok i distributionsnettet, til at levere den fulde ef-
terspørgselsreaktion fra et forbrugsanlæg. 

Energinet har den 23. november 2018 svaret, at det er Energinets opfattelse, at Ener-
ginet kan stille krav til anlægs udveksling af meldinger og målinger med Energinet. Det 
er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan stille krav om et anlægs informationsud-
veksling med netvirksomheden, men Energinet mener, at netvirksomheden kan speci-
ficere vilkår og betingelser om dette i deres tilslutningsbestemmelser over for de en-
kelte anlæg. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav vedrører levering af realtids-
data fra forbrugsenheder, der leverer systemydelser. Leveringen af sådanne data er 
omfattet af metoden udarbejdet i medfør af forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 40, 
stk. 6. Udgangspunktet for levering af realtidsdata for distributionstilsluttede forbrugs-
anlæg, der leverer en systemydelse, er endvidere reguleret i SO GL artikel 53. I med-
før heraf skal realtidsdata leveres til såvel TSO som tilsluttende DSO. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ændring af udgangspunktet i SO GL artikel 53, 
skal ske med hjemmel i SO GL artikel 40, stk. 5, og vil på denne baggrund være en 
national aftale mellem TSO, DSO og BNB. Aftalen skal godkendes af den nationale re-
gulerende myndighed i medfør af SO GL artikel 6, stk. 4, litra b. 

Det er herefter Forsyningstilsynets opfattelse, at forbrugsanlæg tilsluttet distributions-
nettet skal levere realtidsdata til såvel TSO som DSO.  

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at det af Dansk Energi anførte, er fuldt ud imøde-
kommet, og giver herefter ikke tilsynet grundlag for at kræve ændringer i det anmeldte.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte er en videreførelse af de gæl-
dende krav. Tilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed og vurderer, at 
de gældende krav har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer. 

Det af Dansk Energi fremførte giver ikke tilsynet grundlag for at kræve ændringer af 
det anmeldte. Forsyningstilsynet har ikke modtaget andet materiale vedrørende nær-
værende bestemmelse. 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte værdier er proportionale og 
ikke-diskriminerende, samt har til formål og er egnede til at understøtte systemsikker-
heden. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har foretaget offentlig høring af de an-
meldte krav i perioden fra den 10. juli til den 17. august 2018. Tilsynet vurderer på 
denne baggrund, at der er sket forudgående høring af krav til forbrugsenheder tilsluttet 
under 110 kV. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte værdier. 

Ad artikel 28, stk. 2, litra f 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER DCC 

Side 88/95 

Bestemmelsen vedrører, at forbrugsenheder med efterspørgselsreaktion vedrørende 
regulering af aktiv effekt samt reaktiv effekt og efterspørgselsreaktion vedrørende ef-
fektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet, skal op-
fylde nedenstående krav, enten særskilt eller, hvis den ikke er en del af at transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af forbruget gennem en tred-
jepart: 

f) Skal kunne justere deres strømforbrug inden for en frist, der fastsættes af den 
relevante systemoperatør eller den relevante TSO.  

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de af Energinet anmeldte krav i medfør af nær-
værende bestemmelse er anmeldt af Energinet som den relevante TSO. De af Energi-
net anmeldte krav er herefter anmeldt for anlæg tilsluttet både transmissionsnettet og 
distributionsnettet. 

Energinet har angivet følgende: 

DK1 – FCR: 

Primærreguleringen skal leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-200 mHz i forhold til re-
ferencefrekvensen på 50 Hz. Det vil normalt betyde i området 49,8-50,2 Hz. Det er tilladt 
med et dødbånd på +/-20 mHz. 

Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 20 og 200 mHz 
afvigelse. Den første halvdel af den aktiverede reserve skal være leveret inden 15 sekun-
der, mens den sidste del skal være fuldt leveret inden 30 sekunder ved en frekvensafvi-
gelse på +/-200 mHz. 

Reguleringen skal kunne opretholdes indtil den automatiske og den manuelle reserve tager 
over, dog minimum 15 minutter. Efter afsluttet regulering skal reserven være retableret efter 
15 minutter. 

DK1 – aFRR: 

Sekundær reserven leveres primært fra "kørende" anlæg. Den tilbudte mængde reserve 
skal kunne leveres inden for 15 minutter. 

Som alternativ kan reserven sammensættes af "kørende" anlæg og hurtigt startende anlæg. 
Ydelsen, der skal leveres inden for en kommende 5-minutters periode, skal være fra "kø-
rende" anlæg. Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 

Reguleringssignalet udsendes online som en effektværdi fra Energinets Kontrolcenter til 
hver PBA/aktør med reference til tilbuddet. I de tilfælde, hvor der anvendes både produktion 
og forbrug, sendes en effektværdi relateret til produktion og en anden effektværdi relateret 
til forbrug. 

DK2 – FCR-N: 

Normaldriftsreserven skal kunne leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-500 mHz i for-
hold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil betyde i området 49,5-50,5 Hz. Leverancen 
skal leveres uden dødbånd.  

Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 0 og 100 mHz 
afvigelse. Den aktiverede reserve skal være leveret efter 150 sekunder uanset afvigelsens 
størrelse. 
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Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 

DK2 – FCR-D: 

Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal kunne:  

• Levere effekt omvendt lineært med frekvensen mellem 49,9 og 49,5 Hz. 

• Levere 50 pct. af responsen inden for 5 sekunder. 

• Levere de resterende 50 pct. af responsen inden for yderligere 25 sekunder. 

DK1 + DK2 – mFRR: 

Den manuelle reserve skal være fuldt leveret 15 minutter efter aktivering. 

Det er Forsyningstilsynet vurdering, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, 
litra f vedrører adgangen til markedet, og derfor ikke er krav, der skal overholdes i 
medfør af tilslutning til det kollektive elnet. 

Som begrundelse for de anmeldte værdier har Energinet anført, at kravene fastsættes, 
så de er identiske med de krav, der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne for system-
ydelser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energi-
net ser ingen anledning til at ændre herpå. 

Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte værdier er en videreførelse af de gæl-
dende betingelser i medfør af udbudsbetingelserne for systemydelser. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier er en videreførelse af de i 
dag gældende krav. Forsyningstilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikker-
hed, og vurderer at de nugældende krav har vist deres berettigelse gennem driftserfa-
ringer. 

Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af det anmeldte. 

Tilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er proportionale og ikke-
diskriminerende, samt er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har foretaget offentlig høring af de an-
meldte krav i perioden fra den 10. juli til den 17. august 2018. Tilsynet vurderer på 
denne baggrund, at der er sket forudgående høring af krav til forbrugsenheder tilsluttet 
under 110 kV. 

Forsyningstilsynet godkender herefter de angivne værdier. 

Ad artikel 28, stk. 2, litra k 

Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO fastsætter en evne for forbrugsenheder 
med efterspørgselsreaktion til at forblive tilkoblet nettet og opretholde driften ved fluk-
tuerende frekvensændringer (Rate of Change of Frequency - ROCOF). For forbrugs-
enheder med efterspørgselsreaktion, der er tilsluttet ved en spænding under 110 kV, 
skal ROCOF værdien før anmeldelse være sendt i offentlig høring. 
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Energinet har angivet følgende: 

Rate-of-change-of-frequency (ROCOF) = +/- 2 Hz (over 500 millisekunder). 

ROCOF [Hz/s] beregnes som forskellen mellem den netop udførte middelværdifre-
kvensberegning og den middelværdi frekvensberegning, der blev foretaget for 20 ms 
siden. (df/dt = middelværdi 2 – middelværdi 1/0,020 [Hz/s].) 

Det er Forsyningstilsynet vurdering, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, 
litra k vedrører adgangen til markedet, og derfor ikke er krav, der skal overholdes i 
medfør af tilslutning til det kollektive elnet. 

Som begrundelse har Energinet anført, at kravene fastsættes, så de er identiske med 
de krav, der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne for systemydelser. Disse krav un-
derstøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet ser ingen anled-
ning til at ændre herpå. 

Forsyningstilsynet bemærker, at ROCOF ikke fremgår af udbudsbetingelserne for sy-
stemydelser. Energinet har ved e-mail af 25. januar 2019 oplyst, at fastsættelsen af 
krav til ROCOF er et nyt krav i forhold til distributionstilsluttede forbrugsenheder der le-
verer efterspørgselsreaktion. Energinet har begrundet det nye krav med, at det forven-
tes, at andelen af forbrugsenheder, der vil levere efterspørgselsreaktionsydelser til det 
fremtidige elsystem, vil stige, og at det derfor er vigtigt at sikre de rette robusthedse-
genskaber, således at enhederne er til rådighed i kritiske situationer. 

Energinet har ved e-mail af 25. januar 2019 oplyst, at ansættelsen af ROCOF til 2 Hz/s 
er sket med udgangspunkt i ENTSO-E’s analyseenhed SPD’s analysearbejde.  

Forsyningstilsynet har i forbindelse med behandlingen af den anmeldte ROCOF-værdi 
for produktionsanlæg modtaget høringssvar vedrørende den anmeldte værdi på 2Hz/s. 
Idet den anmeldte ROCOF-værdi er ens for såvel produktionsanlæg som forbrugsen-
heder vurderer tilsynet, at de modtagne høringssvar tillige er relevante i forbindelse 
med behandlingen af den anmeldte ROCOF for forbrugsenheder. 

Forsyningstilsynet har ved offentlig høring over den anmeldte ROCOF-værdi for pro-
duktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG) modtaget kommentarer om føl-
gende forhold: 

Den specificerede målemetode medfører, at anlægget reelt skal kunne klare en df/dt 
på op til 20 Hz/s i 20 ms, 10 Hz/s i 40 ms osv. Det betyder, at installeret udstyr, der er 
specificeret til at modstå df/dt på op til 2 Hz/s kontinueret, ikke nødvendigvis overhol-
der kravet.  

Forsyningstilsynet bemærker, at målemetoden for ROCOF er et udtryk for en gennem-
snitlig variation i frekvensen over tid (df/dt). At målemetoden – som anført i høringsvar 
til Forsyningstilsynet - tillader en symmetrisk afvigelse på mere end 2 Hz skyldes, at 
der er tale om en beregning af den gennemsnitlige ændring over tid. Artikel 28, stk. 2, 
litra k vedrører et anlægs tilslutning til nettet ved frekvensændringer over tid. Hørings-
svaret giver derfor ikke tilsynet mulighed for at angive en anden målemetode. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet besidder en væsentlig kompetence og ind-
sigt i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ROCOF værdien er 
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fastsat på baggrund af anvisninger fra den fælles ENTSO-E-analyse-enhed, SPD, som 
har arbejdet med emnet i over et år. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den angivne værdi er egnet til at 
understøtte forsyningssikkerheden. De af tilsynet modtagne høringssvar giver ikke til-
synet grundlag for en anden vurdering.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ROCOF-værdien er angivet på baggrund af in-
ternationale undersøgelser. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne værdier er proportio-
nale, ikke-diskriminerende, og egnet til at opretholde systemsikkerheden. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har foretaget offentlig høring af de an-
meldte krav i perioden fra den 10. juli til den 17. august 2018. Tilsynet vurderer på 
denne baggrund, at der er sket forudgående høring af krav til forbrugsenheder tilsluttet 
under 110 kV. 

Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund de af Energinet angivne værdier. 

Ad artikel 28, stk. 2, litra l 

Bestemmelsen vedrører forbrugsenheder med efterspørgselsreaktion, som regulerer 
strømforbruget ved hjælp af frekvens- eller spændingsregulering. Disse enheder skal 
kunne modtage, direkte eller indirekte gennem en tredjepart, kommandoer fra den re-
levante systemoperatør eller den relevante TSO, måle frekvens- og spændingsvær-
dier, eller begge dele, og give instruks om forbrugsovergang og udveksle oplysninger. 
Dette skal ske enten særskilt, eller hvis den ikke er en del af et transmissionstilsluttet 
forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af forbruget gennem en tredjepart. 

Med henblik på at muliggøre denne udveksling af oplysninger, fastsætter og offentlig-
gør den relevante systemoperatør de godkendte tekniske specifikationer.  

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de af Energinet anmeldte krav i medfør af nær-
værende bestemmelse, er anmeldt af Energinet som den relevante TSO. De af Energi-
net anmeldte krav er herefter anmeldt for både distributionstilsluttede og transmissi-
onstilsluttede anlæg, der leverer efterspørgselsreaktion. 

Energinet har angivet følge værdier: 

DK1 – FCR: 

Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af re-
serverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 

DK1 – aFRR: 

Aktivering af reserverne foregår via online signal fra Energinets Kontrolcenter. 

DK2 – FCR-N: 

Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af re-
serverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 
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DK2 – FCR-D: 

Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af re-
serverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 

DK1 + DK2 – mFRR: 

Aktivering af reserverne foregår via manuelt signal fra Energinets Kontrolcenter. 

Som begrundelse for det angivne har Energinet anført, at kravene fastsættes, så de er 
identiske med de krav, der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne for systemydelser. 
Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet ser 
ingen anledning til at ændre herpå. 

Af de nugældende tekniske forskrifter - udbudsbetingelserne for systemydelser – gæl-
der følgende: 

FCR DK1+DK2 

Energinet sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af re-
serverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 

aFRR DK1 

Den sekundære reserve reguleres automatisk og leveres af produktions- eller forbrugsen-
heder, der via reguleringsudstyr reagerer på signal modtaget fra Energinet. 

mFRR DK1 + DK2 

Manuel reserve er en manuel op- og nedreguleringsreserve, som aktiveres af Energinets 
KontrolCenter 

Det er Forsyningstilsynet vurdering, at de anmeldte krav i medfør af artikel 28, stk. 2, 
litra l vedrører adgangen til markedet, og derfor ikke er krav, der skal overholdes i 
medfør af tilslutning til det kollektive elnet. 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har foretaget offentlig høring over den an-
meldte værdi i perioden 10. juli 2018 til 17. august 2018 via Energinets hjemmeside. 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Danske Energi vedrørende nærvæ-
rende bestemmelse. Dansk Energi har anført, at hvor enheden er tilsluttet i distributi-
onsnettet, skal informationsudveksling også aftales med netvirksomheden. Årsagen til 
dette er, at netvirksomhederne derved får et bedre overblik i deres eget net over, 
hvem, der beder hvem, om at regulere. Det er ikke sikkert, at der til enhver tid er kapa-
citet nok i distributionsnettet til at levere den fulde efterspørgselsreaktion fra et for-
brugsanlæg.  

Energinet har den 23. november 2018 svaret, at det er Energinets opfattelse, at Ener-
ginet kan stille krav til anlægs udveksling af meldinger og målinger med Energinet. Det 
er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan stille krav om anlægs informationsud-
veksling med netvirksomheden, men Energinet mener, at netvirksomheden kan speci-
ficere vilkår og betingelser om dette i deres tilslutningsbestemmelser over for de en-
kelte anlæg. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at Dansk Energi den 7. december 2018 har oplyst, at det 
af Energinet udsendte aktiveringssignal ikke i dag tilgår distributionssystemoperatø-
rerne. 

Til sagens oplysning har tilsynet adspurgt Energinet om muligheden for at lade kom-
mandoer fra Energinet vedrørende aktivering af efterspørgselsreaktionsenheder, tilgå 
distributionsoperatøren, i hvis net efterspørgselsreaktionsenheden er tilsluttet. 

Energinet har den 28. januar 2019 svaret, at Energinet finder, at Dansk Energis ønske 
om at modtage aktiveringssignalet fint kan kombineres med det aftalte koncept for ud-
veksling af information med distributionstilsluttede anlæg. Krævet tilgang til disse sig-
naler bør derfor stilles af DSO’en i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftalen for 
den pågældende forbrugsenhed. 

I samarbejde med netvirksomhederne og Dansk Energi arbejder Energinet med en 
løsning, hvor signalet, som den balanceansvarlige sætter på værket, kan være tilgæn-
gelig på gateway. Denne løsning vil forventeligt først være tilgængelig, når overgangs-
ordningen er overstået i 2022. 

Udvekslingen af denne type oplysninger bør ske direkte mellem den nettilsluttede part 
og DSO’en. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte værdier er en videreførelse af den 
nugældende ordning.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på den danske forsyningssikkerhed, og vurderer at 
den gældende ordning har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter der pågår arbejde med at 
lade aktiveringssignaler tilgå den relevante distributionsoperatør. Tilsynet vurderer, at 
levering af aktiveringssignalet til den tilsluttende DSO vil kunne forbedre håndteringen 
af den overordnede balancering af det kollektive elsystem. På baggrund af den danske 
forsyningssikkerhed er det dog tilsynets vurdering, at den nugældende ordning på pro-
portional vis understøtter systemsikkerheden. Det forhold, at der kan identificeres en 
forbedringsmulighed, giver ikke i sig selv tilsynet grundlag for at kræve en ændring af 
det anmelde. 

Forsyningstilsynet tager herefter den af Energinet benyttede fremgangsmåde til efter-
retning. 

Ad artikel 29, stk. 2, litra d, e og g. 

Bestemmelsen vedrører, at forbrugsanlæg med efterspørgselsreaktion ved levering af 
frekvensregulering skal overholde følgende krav, enten særskilt eller, hvis den ikke er 
en del af at transmissionstilsluttet forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af for-
bruget gennem en tredjepart: 

d) Skal være udstyret med et kontrolsystem, der er ufølsomt inden for et dødbånd, 
der ligger omkring det nominelle systems frekvens på 50,00 Hz, og hvis bredde 
fastsættes af den relevante TSO, der hører TSO'erne i det synkrone område 
herom.  
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e) Når der vendes tilbage til en frekvens inden for det i stk. 2, litra d), fastsatte død-
bånd, kunne iværksætte en tilfældig tidsforsinkelse på op til 5 minutter, inden nor-
mal drift genoptages. Den maksimale frekvensafvigelse fra den nominelle værdi 
på 50,00 Hz, der udløser en reaktion, fastsættes af den relevante TSO i samar-
bejde med TSO'erne i det synkrone område.  
 

f) Forbruget øges eller reduceres ved en systemfrekvens henholdsvis over eller un-
der dødbåndets nominelle frekvens (50,00 Hz) 

(…) 

g) kunne fastslå en systemfrekvensændring på 0,01 Hz med henblik på at kunne le-
vere en samlet lineær, proportionel systemreaktion, for så vidt angår følsomheden 
for efterspørgselsreaktionen vedrørende frekvensregulering samt nøjagtigheden af 
frekvensmålingen og den efterfølgende forbrugsændring. Forbrugsenheden skal 
hurtigt kunne fastslå og reagere på ændringer i systemfrekvensen, der fastsættes 
af den relevante TSO i samarbejde med TSO'erne i det synkrone område. Der ac-
cepteres en modregning i målingen af frekvens i statisk tilstand på op til 0,05 Hz. 

Energinet har ikke anmeldt krav i medfør af de nævnte bestemmelser, da Energinet 
ikke forventer at efterspørge denne type af ydelser. 

Som begrundelse er nærmere anført, at produktionsenheder i dag er forpligtet til at le-
vere ydelser uden afregning som en del af deres basisegenskaber. Det anses derfor 
for uhensigtsmæssigt at opbygge et parallelt marked, hvor forbrugsenheder skal have 
betaling for tilsvarende ydelser. 

 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve efterspørgsel af frekvensregulering fra forbrugsen-
heder med efterspørgselsreaktion i medfør af artikel 29, stk. 2. 

Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at Energinet ikke har angivet krav i 
medfør af artikel 29, stk. 2, litra d, e og g. 
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KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 
stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019 om lov om elforsyning. Klage skal 
være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 
meddelt. 
 
Klagen indgives til: 
 
Energiklagenævnet  
Nævnenes Hus  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
Tlf.: 72 40 56 00 
E-mail: ekn@naevneneshus.dk 
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 
Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-
nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Navn: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Stillingsbetegnelse: Fuldmægtig 
Tlf. +45 41715418 
Mail: thwi@forsyningstilsynet.dk 

 


