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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Kim Boe Jensen <kje@energinet.dk>

Sendt: 20. august 2018 10:01

Til: Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas 

Lindgreen (FSTS); Rikke Bille Gaardestrup

Emne: SV: Kortslutningskatalog

Vedhæftede filer: 13-93202-6 Opdatering af _Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis og 

forudsætnin 1606059_22_0.pdf

Hej Rune,  

 

Jeg er blevet bedt om at sende jer forudsætningerne for de kortslutningsberegninger, som udføres ved Energinet.  

 

I det vedhæftede er opgjort de forudsætninger, som vi anvender i dag.  

 

Hvis der er spørgsmål til dette, er du velkommen til at henvende dig.  

 

Bemærk, at dokumentet er udfærdiget i 2012, siden den gang er standarden IEC 60909 opdateret til en 2016 

version. 

Ligeledes er nogle af forudsætningerne ifht. eksempelvis bidrag fra vores nabolande også blevet ændret siden den 

gang.  

I denne opdatering er der også fokus på kadencen af beregningerne, som udføres som planlægges at lægge sammen 

med RUS-planen.  

 

I forhold til dette arbejder jeg på en opdatering af de gældende forudsætninger, som jeg forventer færdigt senere i 

år.  

 

Venlig hilsen 

 

Kim Boe Jensen 

Netplanlægning 

+4530525129 

kje@energinet.dk 

Fra: Flemming Brinch Nielsen  
Sendt: 17. august 2018 15:11 

Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Kim Boe Jensen 

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Rikke Bille 
Gaardestrup 

Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Rune 

 

Kortslutningskataloget og dokumentet men beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumenter. 

Vi planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver offentlig tilgængelig via vores hjemmeside 

og kortslutningskataloget kan rekvireres ved henvendelse. 

 

Jeg har tilføjet Kim Boe Jensen på denne mail. 

Han er eksperten på dette område og Kim sender dokumentet med forudsætningerne til dig. 
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Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 15. august 2018 13:59 

Til: Flemming Brinch Nielsen 

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Flemming 

 

Er det muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til nedenstående kortslutningskatalog? 

 

Da det er fastsat i Energinets krav ud fra RfG artikel 14 (3)(a)(iv) m. fl. at dette kortslutningskatalog indeholder 

beregningsmetoder, samt at nævnte artikel kræver at omstændighederne omkring fejl, både før og efter, skal være 

offentlige, synes vi at Forsyningstilsynet bør have adgang til dette. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Rune Aagaard Lohfert Boas 
Fuldmægtig / Diplomingeniør 
+45 4171 5387 / ralb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

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

   

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

 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)  

Sendt: 27. juli 2018 10:33 
Til: Bjarne Andersen 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Bjarne, 

 

Mange tak for dit svar.  

 

Jeg vil gerne høre om det er muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til kortslutningskataloget, da der i Energinets 

krav er henvisninger til beregningsmetoder, som kun findes i kortslutningskatalogen. I forbindelse med godkendelse 

af disse krav vil jeg gerne kigge på disse metoder. 

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

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

   

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

Fra: Bjarne Andersen [mailto:bja@energinet.dk]  

Sendt: 27. juli 2018 09:57 

Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Rune 

 

Først vil jeg sige at jeg ikke er direkte en del af det ”team” som har udarbejdet de fremsendte krav og dermed ikke 

kan udtale mig om dem konkrete.  

 

Men jeg vil gerne forsøge at forklare hvad kortslutningskataloget er.   

 

For løbende at analysere udviklingen i kortslutningsniveauer i Danmark foretages der som udgangspunkt årligt 

beregninger af kortslutningsniveauet for alle stationer i det danske elnet.  For beregninger foretaget for 30 kV, 50 kV 

og 60 kV-nettet er beregningerne vejledende udført for netselskaberne.  

 

Den sidste beregning blev udført i december 2016.  

 

Som udgangspunkt foretages beregninger for alle stationer som er ejet af Energinet.dk hvilket vil sige alle stationer 

med en spænding over 100 kV. Som en ekstra beregning foretages der også beregninger på alle stationer som er 

repræsenteret i netmodellen Elvis. Dette gælder 30 kV, 50 kV og 60 kV.  

Da den fulde netmodel ikke er tilgængelig for distributionsnettet i netmodellen Elvis er det nøjagtige bidrag per 30 

kV, 50 kV og 60 kV-samleskinne behæftet med en hvis usikkerhed. Derfor er beregningerne for disse stationer 

vejledende og skal verificeres af de enkelte netselskaber.  

Disse beregninger er udført for DK1 go DK2 for en årrække som modsvarer fokusårene fra RUS-planen og 

Netplanlægningsforudsætningerne. Dette gælder følgende: 

 
•          2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

•          2025, 2030, 2035, 2040 

 

 

Selve kataloget er en oplistning af alle beregningsværdierne og kan brugs som opslagsværk.  

 

Kataloget ligger ikke offentlig tilgængelig men er til rådighed for Transmissionsselskabet og distributionsselskaber. 

Det er her værdierne skal bruges i forbindelse med drift og ny-/ombygninger.  
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Håber det hjælper på forståelsen elleres er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.     

 

Venlig hilsen 

 

Bjarne Andersen 

Senioringeniør 

Systemdriftsudvikling 

+4551340474 

bja@energinet.dk 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 26. juli 2018 08:32 

Til: Bjarne Andersen 
Emne: Kortslutningskatalog 

 

Hej Bjarne, 

 

Jeg håber at du kan være os behjælpelige med nedenstående. 

 

Jeg sidder og kigger på Energinets anmeldte krav i forbindelse med RfG, og har mødt flere henvisninger til et 

kortslutningskatalog. Dette katalog kan jeg dog ikke finde nogle steder. Kan du hjælpe mig lidt på vej? 

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

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

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71 

Dato: 
3. september 2018 
Forfatter: 
AIE/AIE 

 

  

Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 

 

  

 

SIMULERINGSMODELLER – DEL AF SVAR TIL 
FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDR. 
ANMELDELSE AF GENERELLE KRAV ART. 13-28 I 
RFG 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gen-

nerelle krav i medfør af art. 13-28 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring erindsat 

først, og herefter Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar angivet 

med rødt. 

 

Simuleringsmodeller 

 

Generelle spørgsmål og kommentarer 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

It is specified simulations must be validated against measurement values from type testing or 

from measurements values from the plant. Are any procedures defined for type testing? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Der arbejdes for øjeblikket i en fælles europæisk arbejdsgruppe på at fastsætte de nærmere 

krav til opnåelse af produktcertifikater, så det bliver muligt at gennemføre ensartet typetest 

med efterfølgende certificering hos godkendt certificeringsorgan. 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

2.  

For the simulation models when in-build blocks for the software Digsilent Power Factory are 

used, the accuracy of the simulation results are hard to guarantee. Can a manufacturer-specific 

model be used if the accuracy limits are not met ? 

 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det vil være genstand for en specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og 

modellernes kompleksitet om en producent-specifik model kan benyttes i stedet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

3.  

Kommentar vedrørende krav til logning og simuleringer for produktionsanlæg type C og D: 

 

Krav til logning og simuleringer bør starte ved >10 MW, som reglerne er i dag. Dette var også 

indledningsvist Energinet´s første krav jvr. Artikel 15(6)(b)ii vedr. logning. 

 

Begrundelsen for dette er at vi mener at kraftvarmeteknologien med de skærpede krav bliver 

væsentlig dyrere for anlægsejere at investere i, set i forhold til andre konkurrerende energi-

teknologier. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet oplever, at der bliver flere mindre anlæg, og ønsker derfor at en større gruppe af 

anlæg får krav til logning og simulering modsvarende de anmeldte tærskelværdier. 

 

Såfremt der er indlysende konkurrencemæssige udfordringer med dette krav kan en undtagel-

se søges, det skal dog bemærkes, at en række teknologier vil forventes at kunne opfylde kravet 

uden meromkostning, og at en undtagelse vil skulle vurderes i forhold til et ligebehandlings-

perspektiv. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

4.  

Tests to be performed need to be clearly defined. Will it be prooved with a Document of Con-

formity, or will an official certifier be needed? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Dette afklares i forbindelse med første aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

5. 

Will third parties be needed for: taking measurements? Creating a certificate? This can have a 

significant cost! 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Der er ikke krav om udførelse ved tredjepart, blot krav om at anlægsejer selv eller ved hjælp af 

andre gennemfører de nødvendige målinger. TSO kan vælge at kontrollere ved egne målinger. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

6.  

Will the testing for model validation be done for each plant? In that case, how will the simula-

tion model be validated? Each plant? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Dette afhænger ligeledes af opbygningen af anlægget, hvor store forskelligheder, der er på de 

tilsluttede dele, og hvor stor grad af standardkomponenter, der er tale om. Det er uklart, hvad 

der e es ed ”each pla t”, er det e  e kelt vi d ølle eller e  kraftvar ee hed? Endelig 

afklaring vil ske i forbindelse med aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

7.  

The scope of necessary simulation work is not clear. The cost of the required report will de-

pend on the actual scope. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

8.  

The acceptance criteria (accuracy vs measurements) is not clear. Needs to be clearly defined to 

understand the complexity of the model. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

9.  

It is not clear how the fault ride through behavior will be tested. How will we proof complian-

ce? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de define-
rede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal 
fremsende den nødvendige dokumentation herfor. 
 
En mere detaljeret beskrivelse kunne gives, hvis det fremgik, hvorvidt spørgsmålet vedrører 

synkrongeneratorer eller power park moduler. 

 

Punktspecifikke spørgsmål og kommentarer 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

10.  

Ad pkt. 3.1.1 + 3.1.2 + 3.2.1 + 3.2.2: 

Det er ikke ønskværdigt at studier og model udvikling ændres med få dages varsel pga. der 

kommer en ny release af DiGSilent PowerFactory. Derfor foreslås følgende ændring: 

 

Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i den til projektet aftalte udgave af simule-

ringsværktøjet DIgSILENT PowerFactory. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Hvis der er et særligt ønske om, at studier og model låses indenfor den sidste periode op til en 

aflevering, kan Energinet kontaktes for en aftale om specifik udgave. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

11.  

Ad punkt 3.1.1/3.1.2 

The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in 

block diagrams should be enough for implementation in any particular simulation software. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.  

Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har den-

ne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i 
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modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne 

validering ikke sikres. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

12. Ad punkt 3.1.1.1 

How will the accuracy be measured? Against what? Not all units can be tested for fault ride 

through! 

Specially units bigger than ~6 MW 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de define-
rede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal 
fremsende den nødvendige dokumentation herfor. 
 
Power park modulers FRT-egenskaber testes direkte, mens FRT-egenskaber for synkronanlæg 
sandsynliggøres ved hjælpe af simulering, som den hidtidige praksis på området. 
 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

13.  

Ad punkt 3.1.2 

Certian parts need to be encrypted due to IP issues. How can this be resolved? 

 

Krypterede modeller accepteres ikke, eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dy-

namiske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudse-

te simuleringsresultater. Alternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af 

en NDA, som det praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

14.  

Ad punkt 3.1.2.1 

The accuracy of the ramp rate for start and end time (20 ms) seems TOO small. We recom-

mend to increase it to at least 500 ms. 

 

En tilladt afvigelse på mere end 20 ms kan ikke accepteres, eftersom en sådan modelimperfek-

tion/unøjagtighed ikke vil kunne give et retvisende billede af produktionsanlæggets dynamiske 

respons i forbindelse med et dynamisk forløb. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

15.  

Ad pkt 3.2.2 side 13: 

Udkobling af, og mulig efterfølgende automatisk genindkobling af, en vilkårlig fejlramt net-

komponent i det kollektive elforsyningsnet, jf. ovenstående fejlforløb, og det afledte vektor-

spring i nettilslutningspunktet. 
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Skal det forstås sådan at en enkelt fase-jord kortslutning skal kunne simuleres ved anvendelse 

af Single Pole Auto Reclosure? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, dette er korrekt forstået. 

 

Menes herunder, at den dynamiske simuleringsmodel skal kunne replikere de dynamiske egen-

skaber i forbindelse med Single Pole Auto Reclosure fejlhændelser? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, det vil så være konsekvensen. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

16.  

Ad pkt 3.2.2 

Typisk vil det være muligt at levere en DLL-baseret model for det samlede produktionsanlæg 

og delanlæg, som både giver en bedre repræsentation af de stationære og dynamiske egen-

skaber for de enkelte delanlæg og de overordnede reguleringsegenskaber for parkregulatoren. 

Derfor betyder kravet om at denne approach ikke må anvendes, at detaljerings- og nøjagtig-

hedsgraden af det påkrævede modelapparat bliver betydeligt mindre komplet og retvisende 

mht. funktionalitet og nøjagtighed end det DLL-konceptet vil kunne levere. 

 

Standardværktøjer/Standard modeller kan ikke nødvendigvis bringes til at repræsentere speci-

elle features, der udvider møllernes operations område hvilket medfører, at der vil kunne fore-

komme operation modes som ikke vil kunne repræsenteres af standard modeller. Med andre 

ord er det uheldigt, at udelukke muligheden for brugen af DLL Model Development standard-

programmeringsfunktionen, som DIgSILENT PowerFactory tilbyder og fuldt understøtter, til 

implementering af komplekse og avancerede modeller af produktions og anlægsenheder i 

elforsyningssystemet. 

 

Derfor foreslås følgende ændring: 

Ved anvendelse af krypterede eller kompilerede modeller skal disse suppleres med beskrivelse 

og levering af dataparametre til f.eks. IEC-61400-27-1 standard biblioteksmodellerne for at 

sikre modellerne altid vil være tilgængelig i forbindelse med software opdateringer af DIgSI-

LENT PowerFactory. Nøjagtighedskravene for standard modellerne må forventes at være min-

dre end angivet i Tabel 2. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

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 
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resultater, hvis man ikke har den fulde forståelse for modellens opbygning. Energinet ønsker 

derfor at fastholde kravet om, at modeller ikke indeholder krypterede eller kompilerede dele. 

 

Krypterede modeller accepteres ikke eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dyna-

miske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete 

simuleringsresultater. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

17.  

Ad pkt 3.2.2.1.1 

Værdierne i Tabel 2 er direkte gengivet fra den tyske TR4 Standard. TR4 har en anden tabel for 

asymmetriske fejl så det bør specificeres at Tabel 2 kun gælder for symmetriske fejl. Det skal 

endvidere specificeres at værdierne skaleres som angivet i TR4 pkt 5.3.1 – Evaluation for Type 

2 PGUs – linje 1061 til 1074. 

 

[Som kommentar er endvidere anført] 

For at sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens nøjagtighed under symmetriske fejl 

skal følgende kvantitative krav være opfyldt for hver af de gennemførte standardtests, idet de 

for modellen beregnede afvigelser skal være mindre end eller lig med de i Tabel 2 angivne 

tilladelige afvigelser for hver af de definerede tidsperioder (pre-fault, fault og post-fault). 

 

I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 1.5 for Synkronkom-

posanterne, og en faktor 2.0 (op) for Inverskomposanterne. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

18.  

Ad punkt 3.2.2.1.1 

[Som kommentar] 

Vedrørende Tabel 2 og 3 kan de angivne værdier benyttes under antagelse af at der til valide-

ringen bruges play-back. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering? 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

19.  

At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte værdi anser vi som en 

fejl, da afvigelsesværdierne i Tabel 2 så skal have fysiske værdier som f.eks. giga-watt og kilo-

ampere. 

 

Vi vil gerne have en præcision af at værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket vi tolker 

som om at en MXE værdi på 0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og 

simulerede værdi. 

 

Vi vil også pointere at det er et problem at der refereres til en standard (IEC 61000-27- 2) som 

endnu ikke er udgivet, og som først er planlagt til at blive udgivet i 09/2019. Dette gør at ikke 

alle kan se hvad der refereres til i standarden fra høringsdokumentet. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

20.  

I Bilag B er der i refere celiste  a givet refere ce 6, ”IEC 6 4 -27- ”, de e sta dard fore-

findes kun som et arbejdsdokument i WG 27 og er et dokument under udarbejdelse. Det bety-

der, at kravet i reference 6 er ukendte og kan ændres uden varsel. Reference 6 skal slettes og 

dokumentet opdateres således at kravet er kendt. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet har, som aftalt på arbejdsgruppemøde, lænet sig op af en kommende standard for 

fastsættelse af krav, og har forsøgt at gengive alle nødvendige krav i bilag 1.B. Dette blev anset 

for den mest hensigtsmæssige løsning, da det må forventes, at Energinets krav vil matche krav 

stillet af andre parter i fremtiden. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

21.  

Afsnit 3.2.2.1.2 

Det er uklart hvad der sættes krav til i Tabel 3, er det output fra produktionsenheden i 

nettilslutningspunktet? 

 

Da power plant controllere har en cyklustid mellem 100 milli-sekunder og 1 sekund til flere 

distribuerede enheder, vil det være meget svært at synkronisere responset fra målinger med 

responset fra modeller. 
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Der ønskes out-put fra produktionsenheden i nettilslutningspunktet. Modeller skal opbygges 

på en måde, så der tages hensyn til power plant controlleres cyklus-tid.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

22.  

Ad punkt 3.2.2.1.2 

Generelt er værdierne i tabel 3 på grænsen af hvad der er muligt. Derfor foreslås følgende 

ændringer: 

 

Rise Time < 50ms 

Reaction Time < 50ms 

Settling Time < 100ms 

Overshoot < 15% 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet vil se på de foreslåede værdier og vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at til-

passe kravene. 

 

Endeligt svar herpå udestår. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

23.  

Ad punkt 3.2.3.2 

De angivne kvantitative RMS-krav kan benyttes under antagelse af at EMT modelvalideringen 

anvender playback. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering? 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

24.  

Ad punkt 3.2.4.1 

Baseret på de nuværende Turbine/Converter Harmonic models. Forudser I så at en målerap-

port er nødvendig? Hvis ja – hvad skal en sådan rapport indholde? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

25.  

Ad punkt 3.2.3 

The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in 

block diagrams should be enough for implementation in any particular simulation software. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.  

Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har den-

ne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i 

modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne 

validering ikke sikres. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 

 



 

 

 

13. november 2018 

Ret & Administration 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

[NameAddressF] 

Indledende spørgsmål i forbindelse med behandling af anmeld-
te DCC-krav 

 

Vedr. artikel 13.7 

Energinet har anmeldt: Spændingsinterval specificeres per tilslutning som del af tilslut-

nings- vilkår og betingelser. 

 
- Efter hvilke parametre fastsættes spændingsintervallet ? 

Vedr. artikel 19.3.b 

Energinet har anmeldt: Fremgår af vilkår og betingelser. 

 
- Tilsynet forstår det anmeldte sådan, at specifikationen føres ind i tilslut-

ningsaftalen. Det er tilsynets vurdering, at bestemmelsen hjemler et gene-

relt krav, hvorfor anmeldelse af specifikationen til tilsynet er nødvendig. 

Vedr. artikel 19.4.b  

Energinet har anmeldt følgende vedrørende forbrugsanlæg: Indstillinger specificeres i 

betingelser og vilkår. 

 

Tilsynet forstår det anmeldte sådan, at specifikationen føres ind i tilslutningsaftalen.  

 
- Vil der altid være tale om anlægsspecifikke forhold, eller vil genindkobling 

(også) afhænge af generelle krav ? – I sidstnævnte tilfælde skal anmel-

delse ske til tilsynet. 

Vedr. artikel 20. 
- Dokumentation for den skete koordinering med tilstødende TSOer. 

Vedr. artikel 28.2.c 
- Hvor i udbudsbetingelserne kan denne værdi genfindes ? 

Vedr. artikel 18.3, signalliste, 
- Vedrørende signal for aktiv effekt i POC, reaktiv effekt i POC, signalet for 

effektfaktor i POC samt stop og hold signalet, er angivet kommentarer, 

hvorefter Energinet vil undersøge nærmere, samt kontrollere om signalet 

allerede tilgår Energinet. Hvad er status på disse undersøgelser? 



 
Side 2/2 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

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

Dato: 
23. november 2018 
 
Forfatter: 
ARY/FBI/AIE 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500  Valby 

 

E-mail: post@forsyningstilsynet  

 

 

SVAR TIL FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR 
VEDR. ANMELDELSE AF KRAV IHT. DCC 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinet har gennemgået alle indkomne spørgsmål. En række svar udestår, nogle da det er 

hensigtsmæssigt at koordinere med besvarelsen vedrørende spændingskvalitet, og andre da 

enkelte detaljer endnu mangler afklaring internt hos Energinet.  

 

Alle spørgsmål fra Forsyningstilsynet af den 13. november 2018 er besvaret. 

 

E ergi ets svar er ygget op således, at spørgs ålet/ko e tare  fra FSTS’s høri g er i dsat 
først (er der flere, er de indsat nummereret efter hinanden). Herefter er selve artiklen samt det 

anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet gengivet, til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsat-

te spørgsmål/kommentar. Er der foreslået ændringer til allerede fremsatte krav, er disse mar-

keret med rødt. 

 

Generelle kommentarer 

Vilkår og betingelser 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

E ergi et ruger flere ga ge i doku e tet ”Del af vilkår og eti gelser”. Nogle steder skal der 
aftales noget mellem Energinet og netvirksomheden. Andre steder har Energinet hjemmel til at 

fastsætte et krav. 

 

Energinet bør hver eneste gang tydeliggøre, hvorvidt et krav skal opfyldes ved aftale eller som 

en betingelse for nettilslutning. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet ønsker at imødekomme denne anmodning. 
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I forhold til de artikler, hvor det er anført, at forholdet skal fastsættes gennem aftale, artikel 16 

stk. 3, 16 stk. 4, 17 stk. 1, 17 stk. 2 samt 17 stk. 3, vil Energinet, for at tydeliggøre meningen, 

ændre tekste  til: ”Del af vilkår og betingelser, som fastsættes i forbindelse med indgåelse af 

aftale.”  
 

I forhold til de artikler, hvor det er anført, at Energinet har hjemmel til ensidigt at fastsætte 

krav, artikel 12 stk. 1, 13 stk. 6, samt 19 stk. 3 litra b, æ dres tekste  til: ”Del af vilkår og etin-

gelser, som Energinet præciserer i forbindelse med den aktuelle tilslutning med udgangspunkt i 

tilslut i gspu ktets pla eri g i tra s issio ssyste et.” 

 

Teksten ændres for artikel 12, stk. 2, 13, stk. 7, 16, stk. 3, 16, stk. 4, 17, stk. 1, 17, stk. 2, 17, stk. 

3 samt 19, stk. 3, litra b. 

 

Anlægskategorier 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

DCC’e  skel er elle  fire forskellige typer tilslut i ger i tra s issio s ettet, so  er: 
• Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 

• Transmissionstilsluttede distributionsanlæg 

• Distributionssystemer, herunder lukkede distributionssystemer 

• Forbrugsenheder, der leverer ydelser. 

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 ikke at der er behov for denne opdeling. 

 

Det skaber forvirring, at Energinet ikke anvender kategorierne konsekvent gennem hele an-

meldelsen. Der står fx mange steder distributionssystem. Det er uklart, om det gælder for ka-

tegori 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. Det er utilfredsstillen-

de, at det er Energinet, der afgør, om det er den ene eller den anden kategori. Dette har stor 

betydning, fordi kravene til distributionssystemer i kategori 2 er meget strengere end til distri-

butionssystemer i kategori 1. Mere specifikt handler det om kravene til spændingskvalitet og 

simuleringsmodeller, som er vidt forskellige for de to kategorier. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Svaret udestår og sker i koordinering med svaret vedr. spændingskvalitet. 
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Artikel 12.1 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

E ergi et skriver i Bilag , at ”E dvidere er der i kluderet e  tek isk præ isere de tekst, so  
begrænser de  aksi ale driftstid u der 9 Hz til  i utter.” 

Den præciserende tekst findes ikke i Energinets anmeldte krav. 

 

Dansk Energi mener, at Energinet bør inkludere den præciserende tekst i deres anmeldte krav 

således, at de anmeldte krav for driftstid ved forskellige frekvenser, bliver ens for for-

brugsenheder, som leverer ydelser, produktionsanlæg, samt for transmissionstilsluttede for-

brugsanlæg, distributionsanlæg og distributionssystemer. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

12 1     Transmission-connected demand facilities, transmission-
connected distribution facilities and distribution systems shall 
be capable of remaining connected to the network and operat-
ing at the frequency ranges and time periods specified in Annex 
I.   

E  CE: 
47,5 Hz-48,5 Hz – 30 min 
48,5 Hz-49,0 Hz – 30 min  
N: 
48,5 Hz-49,0 Hz– 30 min 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Energinet har valgt det mindst restriktive krav inden for forordningens muligheder. Da mini-

mumskravet gælder i Europa generelt, forventes det ikke, at der vil være udfordringer for op-

fyldelse i forbindelse med tilslutning af nye anlæg. 

 

Endvidere er der inkluderet en teknisk præciserende tekst, som begrænser den maksimale 

driftstid under 49 Hz til 60 minutter. 

 

Kravet, som er kendt fra produktionsanlæg, har ikke tidligere været anvendt i de tekniske for-

skrifter for forbrugsanlæg. Kravet blev heller ikke inkluderet under de seneste revisioner af den 

relevante tekniske forskrift, da det blev vurderet uforeneligtig i forhold til forordningsgennem-

førsel og dennes proces med aktørinddragelse.  

 

Kravet vurderes yderst relevant, i særdeleshed i forhold til systemstabilitet og robusthed, men 

også i forhold til at anvende forbrugsanlæg i reguleringsmarked på lige fod med produktions-

anlæg.  

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet er enig i, at den præciserende tekst skal inkluderes i kravet, som derfor udvides til: 
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12 1     Transmission-connected demand facilities, transmission-
connected distribution facilities and distribution systems shall 
be capable of remaining connected to the network and operat-
ing at the frequency ranges and time periods specified in Annex 
I.   

E  CE: 
47,5 Hz-48,5 Hz – 30 min 
48,5 Hz-49,0 Hz – 30 min  
N: 
48,5 Hz-49,0 Hz– 30 min 
 
Teknisk præciserende tekst: 

 

Det betyder, 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 under 49 Hz 

kan dog ikke overstige 60 

minutter. 

 

Artikel 13.7 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. FSTS 

Energinet har anmeldt: Spændingsinterval specificeres per tilslutning som del af tilslutnings-

vilkår og betingelser. 

 

- Efter hvilke parametre fastsættes spændingsintervallet ? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

13 7     With regard to transmission-connected distribution systems 
with a voltage below 110kV at the connection point, the 
relevant TSO shall specify the voltage range at the connection 
point that the distribution systems connected to that trans-
mission system shall be designed to withstand. DSOs shall 
design the capability of their equipment, connected at the 
same voltage as the voltage of the connection point to the 
transmission system, to comply with this voltage range. 

NE R-TSO Distributionssystem: 
(information: Distributionssy-
stemer er tilsluttet under 110 
kV.) 
Spændingsinterval specificeres 
per tilslutning som del af til-
slutnings- vilkår og betingelser. 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Med den anvendte opbygning af det danske kollektive elsystem er alle transmissionstilsluttede 

distributionssystemer tilsluttet på sekundærsiden af den transmissionstilsluttede transforme-

ren og har deraf et tilslutningspunkt med en spænding under 110 kV. 

 

Med tilslutningsformen af transmissionstilsluttede distributionssystemer, som er valgt i Dan-

mark, betyder det, at transmissionssystemsoperatøren ejer, driver og vedligeholder den 

transmissionstilsluttede transformer. Netselskabet betjener typisk viklingskobleren i forbindel-

se med spændingsregulering af distributionssystemet. 
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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Som udgangspunkt fastsættes spændingsintervallet som beskrevet i den europæiske standard 

(DS EN 50160), hvor det relative spændingsinterval for det transmissionstilsluttede distributi-

onssystem typisk vil være fastlagt fra 0,9 til 1,1 p.u. af distributionssystemets driftsspænding, 

Uc.  

 

Uc vil blive defineret i samarbejde mellem TSO og distributionsselskab blandt andet på bag-

grund af men ikke begrænset til den europæiske standard, og er gældende på sekundærsiden 

af en hhv. 150 kV eller 132 kV transformer. Det numeriske spændingsinterval og den faktuelle 

Uc vil blive defineret i det aktuelle tilslutningspunkt og med udgangspunkt i det tilsluttede 

systemspændingsniveau, hhv. 60 kV, 50 kV, 30 kV, 20 kV eller 10 kV. 

 

Ovenstående afspejler den nuværende praksis på området. 

 

Artikel 15.1.b 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

E ergi et skriver i de a eldte krav jf. DCC’e s artikel , , ,i og , , ,ii, at kravet til reaktiv 
effekt for distri utio ssyste er er ”  MVAr sa t krav jf. ote ”. 
 

Den anmeldte tekst indikerer, at der er et krav på 15 MVAr, og at der derudover også er krav jf. 

ote . Da sk E ergi e er, at kravet ør rettes til ”  MVAr jf. ote ” for at være retvise de, 
da note 1 netop beskriver, hvordan de 15 MVAr skal forstås og vurderes og ikke er et yderlige-

re eller supplerende krav. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

15 1 b i 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum 
import capability or maximum export capability during reactive 
power import (consumption); and 

NE R-TSO Distributionssystem: 
15 MVAr samt krav jf. note 1. 

15 1 b ii 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum 
import capability or maximum export capability during reactive 
power export (production); 
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; 

NE R-TSO Distributionssystem: 
15 MVAr samt krav jf. note 1. 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

I forhold til princippet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samle-

de omkostninger for alle involverede parter, er kravene til de to hoverkategorier for transmis-

sionstilslutninger, distributionssystemer og forbrugsanlæg, forskellige, da de forskellige typer 

af tilslutninger grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber og forudsætninger. Over-

ordnet set har forbrugsanlæg, som udgangspunkt, nemmere ved at etablere reaktiv effektregu-

leringsegenskaber enten direkte via forbrugsenhedernes tekniske egenskaber herunder også 



 

 

Dok. 17/07437-29 Offentlig/Public 

6/34 

forbrugsanlæggets tilslutningsmetode (et POC), der som oftest vil være baseret på effektelek-

tronik, eller som en del af den samlede dimensionering af forbrugsanlægget. Distributionssy-

stemet har derimod ikke disse muligheder.  

 

Det har historisk kun i begrænset omfang været muligt at aktivere forbrugsanlæg tilsluttet i 

distributionssystemet med henblik på reaktiv regulering, men som udgangspunkt vil dedikeret 

reaktiv kompenseringsanlæg skulle anskaffes af netselskabet og tilsluttes 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 anmeld-

te krav. 

 

Fastsættelse af krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for distributionssystemer er sket 

gennem dialog og afklaringer i en særlig arbejdsgruppe med en 2-dages workshop samt opføl-

gende beregninger for at konkludere kravet til reaktiv effekt.  

 

Kravet til reaktiv effekt for forbrugsanlæg har været præsenteret og bearbejdet på arbejds-

gruppemøder. Her har kravet ikke givet samme udfordringer. 

 

Kravene for forbrugsanlæg er ændret i forhold til kravet i den nuværende Tekniske forskrift. 

Kravintervallet for det reaktive reguleringsområde er således blevet større end det nuværende. 

For distributionssystemer er udvekslingen af reaktiv effekt blevet reguleret af Teknisk forskrift 

2.1.3. Grundet mange forskellige årsager er kravet og forskriften ikke tidssvarende mere.  

 

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. 

For distributionssystemer benyttes 50 % fraktilen af årsvarighedskurven for den tidsmæssigt 

variable udveksling af reaktiv effekt i et nettilslutningspunkt mellem transmissionssystemet og 

et distributionssystem. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet er enig i Dansk Energis betragtning, og kravet rettes til:  

 

15 1 b i 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum 
import capability or maximum export capability during reactive 
power import (consumption); and 

NE R-TSO Distributionssystem: 
15 MVAr jf. note 1. 

15 1 b ii 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum 
import capability or maximum export capability during reactive 
power export (production); 
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; 

NE R-TSO Distributionssystem: 
15 MVAr jf. note 1. 
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Artikel 15.1.c 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Det fremgår ikke af anmeldelsen, at krav til reaktiv effektudveksling er fastsat gennem en fæl-

les analyse mellem Energinet og netvirksomheder. 

 

Energinet bør derfor retteligt referere til den fælles analyse mellem Energinet og netvirksom-

hederne. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

15 1 c   the relevant TSO and the transmission-connected distribution 
system operator shall agree on the scope of the analysis, which 
shall address the possible solutions, and determine the optimal 
solution for reactive power exchange between their systems, 
taking adequately into consideration the specific system char-
acteristics, variable structure of power exchange, bidirectional 
flows and the reactive power capabilities in the distribution 
system; 

E R-TSO  

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

N/A 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet anerkender Dansk Energis ønske, og i bilag 2 burde der under emnet reaktiv effekt-

udveksling have stået, at kravet er blevet fastsat på baggrund af en fælles analyse med delta-

gelse af både Energinet, netvirksomheder og Dansk Energi. 

 

Artikel 15.1.e 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Energinet beskriver i note 1 muligheden for en bilateral aftale mellem Energinet og netvirk-

somheden omhandlende overskydende kompensering af reaktiv effekt. 

 

DCC’e s artikel . .e foreskriver, at kravet til reaktiv effekt skal overholdes i tilslut i gs-

punktet. 

Energinets anmeldte krav jf. A15.1.e refererer til note 2, som beskriver forholdende omkring, 

hvordan kravet skal opfyldes, hvis flere netvirksomheder deles om tilslutningspunktet til 

transmissionsnettet. 

Dansk Energi mener, at Energinet også bør referere til note 1. Manglende reference til note 1 

vil bevirke, at netvirksomhederne ikke kan benytte muligheden for at lave en bilateral aftale 

mellem Energinet og netvirksomheden om overskydende kompensering af reaktiv effekt. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

15 1 e   the reactive power range requirement values shall be met at 
the connection point;  

E  Krav/definition jf. note 2. 

 

Tilslutningspunkt 

Kravspecifikationens udgangspunkt, tager her indledningsvist afsæt i: 

 EU 2016/1388 artikel 15, stk. 1, litra (e) - værdierne for kravet om intervallet for reaktiv 

effekt gælder ved tilslutningspunktet 

 Den nuværende fysiske opbygning og anvendt praksis for transmissionstilslutning af di-

stributionssystemer i transmissionssystemet 

 

Som følge heraf og til anvendelse i modellen, fastsættes krav til udveksling af reaktiv effekt per 

transmissionstilslutningspunkt, her defineret som en 150-132/60-10 kV station, det vil sige i 

skillefladen mellem transmissionssystemerne (150 - 132 kV) og distributionssystemerne (60 - 

10 kV). 

Det betyder følgende: 

 Er ét enkelt distributionssystem tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132/60-10 kV 

station, kan dette distributionssystem anvende det specificerede område for udveksling 

af reaktiv effekt. 

 Er flere distributionssystemer tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132/60-10 kV 

station, deler alle distributionssystemerne det specificerede område for udveksling af re-

aktiv effekt.  

 Forholdet omkring efterlevelse af krav for udveksling af reaktiv effekt og etablering af 

kompenseringsanlæg påhviler det netselskab, som står som stationsansvarlig netselskab 

på distributionsniveau 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

N/a. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Svar udestår og kommer senere. 

 

Artikel 16.1 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

”RSO” og ”a lægsejer” er e  y åde at opdele krave e på. I stedet for ør E ergi et a ve de 
de definitioner, som er skrevet under artikel 3. 

Vi går ud fra, at RSO er DSO (distributionssystem kategori 1 og kategori 2)? 

Anlægsejer er så kategori 3, 4, 5 og 6? 

Det er ikke klart, hvem kravene gælder for. 

Dansk Energi vil have Energinet til at gøre det klart, hvem kravene gælder for. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

16 1     The relevant TSO shall specify the devices and settings required 
to protect the transmission network in accordance with the 
characteristics of the transmission-connected demand facility 
or the transmission-connected distribution system. The rele-
vant TSO and the transmission-connected demand facility 
owner or the transmission-connected distribution system op-
erator shall agree on protection schemes and settings relevant 
for the transmission-connected demand facility or the trans-
mission-connected distribution system. 

NE R-TSO RSO anvender: 
- Linjebeskyttelse 
- Transformerbeskyttelse 
- Reaktorbeskyttelse 
- Hjælpekrafttransformer-

beskyttelse 
- Samleskinnebeskyttelse 
Alle relevante indstillinger 
specificeres individuelt med 
udgangspunkt i relevant net- 
og anlægsanalyse. 
Anlægsejer anvender som 
minimum: 
- Anlægget sikres mod 

skader fra fejl og hændel-
ser i nettet 

- Anlægget sikres mod 
interne kortslutninger 

- Anlægget sikres mod 
udkoblinger i ukritiske si-
tuationer 

-  Det kollektive elforsy-
ningsnet sikres i videst 
mulig omfang mod uøn-
skede påvirkninger fra an-
lægget 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager ud-
gangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelsesmetoderne sikrer både transmissionssy-
stemet samt de i tilslutningspunktet relevante komponenter, forbrugsanlæg eller distributions-
systemer. Aktuelle driftsindstillinger anføres i tilslutningsaftalen.  
 

Beskyttelsen for anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelseskoordineringsstudie, som for-
brugsanlægsejer 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 an-
vendes allerede.  
 

E ergi ets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er korrekt forstået, at RSO er DSO’er e og derfor distri utio ssyte  kategori  og , e s 
anlægsejer er forbrugsanlæg kategori 3, 4 og 5. 

 

Energinet sikrer, at kravet specificeres tydeligere, således at dette ændres til: 
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16 1     The relevant TSO shall specify the devices and settings required 
to protect the transmission network in accordance with the 
characteristics of the transmission-connected demand facility 
or the transmission-connected distribution system. The rele-
vant TSO and the transmission-connected demand facility 
owner or the transmission-connected distribution system op-
erator shall agree on protection schemes and settings relevant 
for the transmission-connected demand facility or the trans-
mission-connected distribution system. 

NE R-TSO Distributionssystem – Kate-
gori 1 og 2 anvender: 
- Linjebeskyttelse 
- Transformerbeskyttelse 
- Reaktorbeskyttelse 
- Hjælpekrafttransformer-

beskyttelse 
- Samleskinnebeskyttelse 
Alle relevante indstillinger 
specificeres individuelt med 
udgangspunkt i relevant net- 
og anlægsanalyse. 
Forbrugsanlæg – kategori 3, 
4, og 5 anvender som mini-
mum: 
- Anlægget sikres mod 

skader fra fejl og hændel-
ser i nettet 

- Anlægget sikres mod 
interne kortslutninger 

- Anlægget sikres mod 
udkoblinger i ukritiske si-
tuationer 

-  Det kollektive elforsy-
ningsnet sikres i videst 
mulig omfang mod uøn-
skede påvirkninger fra an-
lægget 

 

Artikel 18.3 + bilag 1B - Signalliste 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

Kravene bør stilles jf. Artikel 18,1 og Artikel 18,2, da Artikel 18,3 ikke giver hjemmel til at stille 

kravene. A18.3 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. 

 

Der er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. Hvad dækker 

transmissionstilsluttede forbrugsanlæg over? og hvad med distributionssystemer? 

 

Det er ikke klart, hvilke af Energinets 6 kategorier, der gælder for de enkelte krav. Gælder sig-

nallisten 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 forskellige kate-

gorier. 
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Signaler for ydelser, som ikke efterspørges 

Det kan være misvisende, når Energinet har signaler på signallisten, 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. 

 

Det er korrekt, at disse ydelser er ulige i de  for DCC’e s ra er, e  E ergi et har i hvert 
fald i denne omgang) fravalgt disse ydelser. 

 

Energi et ør dele sig alliste  op i ydelser, so  E ergi et har a eldt jf. DCC’e , og ydel-ser 

som Energinet ikke har anmeldt. 

 

Distributionssystem signalliste i bilag 1.B 

Hele nettet eller nettilslutningspunkt? 

Det er ikke klart, om kravene gælder for hele 30-60 kV-nettet med alle stationer eller kun snit-

fladen mellem transmissions- og distributionsnettet. Her mener Dansk Energi, at det kun er 

krav til snitfladen mellem transmissionsnettet og distributionsnettet. - Altså i den hovedstation, 

hvor nettilslutningspunktet er. 

 

Årsage  til de e tvivl er, at der i ta elle  u der ”a lægsele e ter” ved ”Tra sfor atorer” 
står ”pri ærspæ di g på -  kV”. Det virker so  o , at det er alle -50/10 kV-stationerne, 

Energinet vil have målinger på. Derfor mener Dansk Energi, at der skal stå ”seku dærside” i 
stedet for. Dansk Energi mener ikke, at Energinet skal have målinger fra hele 30-60 kV-nettene. 

 

Kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer 

Teksten bør omformuleres, så det tydeligt fremgår, at der kun kræves målinger for kobbelbare 

shuntreaktorer og kondensatorer, som er tilsluttet i 132-150 / 60-30 kV-stationer, ikke i hele 

30-60 kV-nettet. 

 

Kommunikationsgrænseflade 

Hvor skal signalerne 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 signa-

lerne skal overensstemmelsesprøves. 

 

Måleunøjagtighed 

Der er en lille fejl i tabellen, hvor Un, skal være Uc (driftsspændingen). 

 

2. FSTS 

Vedr. artikel 18.3, signalliste 

Vedrørende signal for aktiv effekt i POC, reaktiv effekt i POC, signalet for effektfaktor i POC 

samt stop og hold signalet, er angivet kommentarer, hvorefter Energinet vil undersøge nærme-
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re, samt kontrollere om signalet allerede tilgår Energinet. Hvad er status på disse undersøgel-

ser? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

18 3     The relevant TSO shall specify the information ex-
change standards. The relevant TSO shall make publicly 
available the precise list of data required. 

NE R-TSO Krav jf. Generisk signalliste, bilag 1.B  
 
Opdeling pr. kategori: 
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Energinet har haft organiseret to serier af aktørmøder, der har behandlet omfanget af realtids-

information, for hhv. forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet og transmissionstilsluttede 

distributionssystemer, som skal kunne stilles til rådighed på en veldefineret anlægssnitflade.  

 

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 etableres efter de ye krav i DCC’e . Der er også ved udar ejdelse  taget højde for E ergi-

nets praksis i forbindelse med udstedelse af nettilslutningsaftaler. 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 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 etab-

leringen er udstyret med signaler til at levere systemydelser, eller om anlægsejer vil udskyde 

denne beslutning 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 sammenhæng med den måde, som styringen af 

det reaktive flow nu også fastlægges efter artikel 15, der betyder at transmissionssystemopera-

tøren har behov for at kunne styre det variable reaktive flow. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

1. 

Svaret udestår og kommer senere. 
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2. 

Status på Energinets undersøgelser er følgende: 

 

Stop og hold signal er revurderet og fundet unødvendige og tages ud af listen. 

 

For målinger af aktiv effekt, reaktiv effekt og effektfaktor samt for strøm og spænding, har vi 

tilføjet at det er målingen på primærsiden af transformeren, der efterspørges. Dette vil betyde, 

at det afhænger af ejergrænsefladen, om det er Energinet eller den transmissionstilsluttede 

forbruger, der leverer signalerne. Dette er derfor også indsat som note, således at det i hvert 

enkelt tilfælde sikres, at der ikke foretages unødvendige dobbeltmålinger. 

 

Endvidere er signaler, der benyttes, når man leverer systemydelser, fjernet fra listen, og inten-

tionen er, at dette beskrives i en tilhørende vejledning, således at der ikke opstår forvirring 

herom. Der anvendes dermed samme model som for produktionsanlæg, og en tilsvarende 

tekst markeret med gul gør opmærksom på dette forhold. 

 

En revideret version af bilag 1.B – Signalliste – eftersendes sammen med de resterende svar på 

Dansk Energis høringskommentarer. 

 

Artikel 19.1.a - LFDD 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Transmissionsregion 

Energinet angiver for LFDD-kravet, at afkobling skal ske i 5 eller 6 trin (afhængig af synkron-

området), for både transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede 

forbrugsanlæg. For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det angivet, at forbrugsanlæg 

ved bilateral aftale ed E ergi et ka  i dgå i e  ”tra s issio sregio ”. 
Der er dog i ge  defi itio  af, hvad e  ”tra s issio sregio ” er. Me es der ”aflast i gsregi-

o ” jf. de  i dag e yttede defi itio  af dette og de i dag e yttede aflast i gsregio er? 

 

Distributionssystemer og aflastningsregioner 

Hvad angår LFDD og aflastningsregioner, har Energinet ved aktørmøder, arbejdsgruppemøder 

og i materiale præsenteret for interesseparter under udarbejdelsen 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. tilslut-

ningspunkt. Dansk Energi finder dette problematisk. Hvis LFDD-kravet stilles pr. tilslutnings-

punkt, vil transmissionstilsluttede distributionssystemer kunne komme i en situation, hvor det 

kan blive meget svært at opfylde kravene. Hvordan skal en netvirksomhed opfylde kravene om 

6 afkoblingstrin af 8 % for et transmissionstilsluttet distributionssystem, som kun har én enkelt 

eller meget få kunder tilsluttet? Dette ville kræve, at de distributionstilsluttede forbrugs-anlæg 

i disse distributionssystemer pålægges samme krav til aflastning, som transmissions-tilsluttede 

forbrugsanlæg. 
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Dansk Energi mener, at aflastningsregioner bør indgå i Energinets krav til transmissionstilslut-

tede distributionssystemer. Dermed kan de beskrevne udfordringer undgås. Samtidig vil det 

også give ens vilkår for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede di-

stributionssystemer. 

 

Bilag 1C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4 

Hvorfor er strukturen af udkoblingstrinene forskellig for Kontinentaleuropa (CE) og Nordeuropa 

(N)? 

Strukturen i Kontinentaleuropa (CE) er ikke lineær med belastningen, mens strukturen i Nord-

europa (N) er lineær med belastningen. Fx skal et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg i Konti-

nentaleuropa (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 forbrugsrettighed. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 1 a   each transmission-connected distribution system 
operator and, where specified by the TSO, trans-
mission-connected demand facility owner, shall 
provide capabilities that enable automatic 'low 
frequency' disconnection of a specified proportion 
of their demand. The relevant TSO may specify a 
disconnection trigger based on a combination of 
low frequency and rate-of-change-of-frequency; 

NE R-TSO LFDD - Distributionssystem: 
CE:  
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 
(frekvensangivelser er informative) 
 
 
N: 
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 
(frekvensangivelser er informative) 
 
LFDD Forbrugsanlæg: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: Jf. bilag 1.C. 
Forbrug – kat.5: 
 
CE: 
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 
 
N: 
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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 
 
Alternativt: 
Transmissionsregion med bilateral aftale 
mellem forbrugsanlæg og TSO.  
 
LFDD Forbrugsanlæg: 
Forbrug – kat.6: 
Indgået aftale om manuel aflastning ved 
aftalt frekvensværdi. 
Værdi indgår i vilkår og betingelser. 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Funktionaliteten automatisk LFDD er sidste planlagte respons/systemforsvar i det tilfælde, at 

synkronfrekvensen reduceres til hhv. 48 Hz for Kontinental Europa og 48,7 – 48,8 Hz i det Nor-

diske synkronområde. Derefter skal planlagte udkoblingstrin udkoble forbrug i distributionssy-

stemet og transmissionssystemet. 

 

Funktionaliteten for LFDD, frekvensaflastning ved lav frekvens, bliver i denne artikel fastsat for 

transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Krav 

omkring funktionalitet er hjemlet i EU forordning 2016/1388 DCC, men aktuelle værdier fast-

sættes med udgangspunkt i EU forordning 2017/2196 om fastsættelse af netregler for nødsi-

tuationer og systemgenoprettelse – E & R.  

 

Funktionaliteten vil for synkronområdet CE være 6 trin af 8 % i modsætning til nuværende 5 

trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-

onstilsluttede distributionssystemer. Kravet om 6 trin er et minimumskrav. Funktionaliteten vil 

for synkronområdet N fortsat være 5 trin af 10 % i modsætning til forordningens minimums-

krav på 2 trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer.  

 

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 2018. Ved manuel aflastning for denne kategori vil anlæggene fortsat 

bidrage med en del af det fælles ansvar for opretholdelse af forsyningssikkerheden i det kollek-

tive elsystem. 

 

En aflastningsregion i transmissionssystemet som muligt alternativ til automatisk LFDD kan 

eventuel etableres ved indgåelse af bilateral aftale mellem en eller flere forbrugsanlægsopera-
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tører og Energinet Elsystemansvar A/S, hvis det er hensigtsmæssigt for transmissionssystemets 

drift. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Svaret udestår og sker i koordinering med svaret vedr. spændingskvalitet. 

 

Artikel 19.3.b 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. FSTS 

Energinet har anmeldt: Fremgår af vilkår og betingelser. 

 

Tilsynet forstår det anmeldte sådan, at specifikationen føres ind i tilslutningsaftalen. Det er 

tilsynets vurdering, at bestemmelsen hjemler et generelt krav, hvorfor anmeldelse af specifika-

tionen til tilsynet er nødvendig. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 3 b   the relevant TSO shall specify the automatic on load tap 
changer blocking functional capability. 

NE  Fremgår af vilkår og betingelser. 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Viklingskoblerens tilstand, blokeret eller ikke blokeret, skal kunne skiftes automatisk. Det bety-

der, at tilsta de  ka  skiftes ”fjer etje t”, ude  at der skal være perso ale i statio e . De  
nøjagtige funktionalitet specificeres i stationens betingelser og vilkår. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgsmål/kommentar: 

På baggrund af tilsynets forespørgsel har Energinet set på sammenhængen mellem artikel 19, 

stk. 3, litra a og litra b samt artikel 19, stk. 2, litra c og fundet, at kravet stillet i artikel 19, stk. 3, 

litra a ændres til: 

19 3 A   if required by the relevant TSO, the transformer at the 
transmission-connected distribution facility shall be capable 
of automatic or manual on load tap changer blocking; 

NE  Specificeret jf. artikel 19(2)(c) 
Funktionalitet: manuel blokering af 
viklingskobler. 
Funktionalitet: manuel eller auto-
matisk blokering af viklingskobler. 
Begge funktioner. 

 

Baggrunden for ændringen er, at det fremgår af artikel 19, stk. 3, litra a, at angivelsen skulle 

være enten manuel eller automatisk og ikke begge dele. Denne ændring medfører, at der ikke 

skal specificeres krav til automatisk blokering af viklingskobler i henhold til artikel 19, stk. 3, 

litra b, som herefter ser således ud: 

 

19 3 b   the relevant TSO shall specify the automatic on load tap 
changer blocking functional capability. 

NE  Fremgår af vilkår og betingelser. 
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Artikel 19.4.a 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Artikel 19,4 A) giver ikke hjemmel til at indkoble forbrug igen. Artiklen giver kun hjemmel til at 

TSO’e  skal fastsætte de eti gelser, der skal til, før et distri utio ssyste  eller tra s issio s-

tilsluttet forbrugsanlæg må genindkoble efter at have været afkoblet. 

Derfor skal ”for rug” slettes i de  a eldte kravtekst. 
 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 4 a   with regard to the capability of reconnection after a 
disconnection, the relevant TSO shall specify the condi-
tions under which a transmission-connected demand 
facility or a transmission-connected distribution system 
is entitled to reconnect to the transmission system. 
Installation of automatic reconnection systems shall be 
subject to prior authorisation by the relevant TSO; 

NE R-TSO Forbrugsanlæg - reconnection:  
Reconnection/synkronisering og for-
brug må ikke genoptages inden tilla-
delse 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-Kontrolcenter 
 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Situationen tager udgangspunkt i scenariet, hvor et distributionssystem eller et forbrugsanlæg 

er blevet bortkoblet fra transmissionssystemet enten på ordre fra Kontrol Center EL eller ved 

automatisk relæudkobling. Distributionssystemet eller forbrugsanlægget må ikke genindkoble 

til transmissionssystemet inden tilladelse er givet fra Kontrol Center EL. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet er enig i bemærkningen om, at artiklen ikke giver TSO’e  hje el til at i dko le 

hverken forbrug, transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller transmissionstilsluttede distribu-

tionssystemer.  

 

Artikle  giver deri od hje el til, at det er TSO’e , der giver tilladelse til, at anlægsejer eller -

operatør kan genoprette forbindelse til transmissionsnettet, forudsat anlægget er klar til det. 

Det vil sige, TSO’e  ko ler IKKE ed anlæg. 

 

I et balanceret el-net er der ikke behov for at styre ind- og udkobling af forbrug, men artikel 19 

angiver netop en funktionalitet, der finder anvendelse under et el-net, der ikke er i balance, 

hvorfor det under genindkoblingsproceduren vil være nødvendigt at styre mængden af for-

brug, der tillastes. Overblikket over, hvor meget forbrug der kan tillastes, ligger hos den rele-

vante TSO, det er altså ikke en beslutning, der kan tages lokalt i et distributionssystem eller af 

en transmissionstilsluttet forbruger, og ”for rug” slettes derfor ikke i de  a eldte kravtekst. 
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Artikel 19.4.b 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. FSTS. 

Energinet har anmeldt følgende vedrørende forbrugsanlæg: Indstillinger specificeres i betingel-

ser og vilkår. 

 

Tilsynet forstår det anmeldte sådan, at specifikationen føres ind i tilslutningsaftalen. 

 

Vil der altid være tale om anlægsspecifikke forhold, eller vil genindkobling (også) afhænge af 

generelle krav? – I sidstnævnte tilfælde skal anmeldelse ske til tilsynet. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 4 b   with regard to reconnection of a transmission-
connected demand facility or a transmission-connected 
distribution system, the transmission-connected de-
mand facility or the transmission-connected distribu-
tion system shall be capable of synchronisation for 
frequencies within the ranges set out in Article 12. The 
relevant TSO and the transmission-connected demand 
facility owner or the transmission-connected distribu-
tion system operator shall agree on the settings of 
synchronisation devices prior to connection of the 
transmission-connected demand facility or the trans-
mission-connected distribution system, including volt-
age, frequency, phase angle range and deviation of 
voltage and frequency; 

NE R-TSO Normativt krav om synkroniseringsevne. 
 
Forbrugsanlæg: 
Frekvenser jf. A12 
Indstillinger specificeres i betingelser og 
vilkår. 
 
Distributionssystem: 
Indstillinger og krav specificeres ikke til 
transmissionstilsluttede distributionssy-
stemer, da gensynkronisering og ø-drift af 
distributionssystemer ikke indgår i den 
danske strategi for forsyningssikkerhed. 
 
 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Artiklen omhandler krav til synkroniseringsevne for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

 

I det omfang, at et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg kan gå i ø-drift, skal et sådant anlæg 

kunne gensynkronisere tilbage på transmissionssystemet. Udstyr, som skal benyttes for at 

muliggøre et forbrugsanlægs ø-drift egenskaber, er typisk standardkomponenter til formålet og 

til dels standardløsninger alt afhængig af forbrugsanlæggets egenskaber og primære proces. 

Udstyret som anvendes i forbindelse med ø-drift eller dele heraf har disse egenskaber til syn-

kronisering. Krav og indstillinger i forbindelse med synkronisering specificeres i forbrugsanlæg-

gets betingelser og vilkår. I det tilfælde, at det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ved util-

sigtet afkobling ikke har et procesbehov, som kræver ø-driftsegenskaber, og derfor vælger at 

stoppe processen, men kan genoptage driften så snart systemet er reetableret eller genind-

kobling er mulig, betragtes denne egenskab således også som synkroniseringsegenskaber.  

 

Distributionssystemerne har ikke egenskaber til at synkronisere i dag, primært fordi det ikke 

indgår som en del af driftsstrategien for det kollektive elsystem. Etablering af egenskaberne for 
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synkronisering ville belaste det enkelte distributionssystem i betragtelig grad, da synkronise-

ringsegenskaberne blandt andet indebærer kontrol over systemfrekvensen, som opnås ved 

kontrol over balancen mellem effektproduktion og forbrug. En sådan investering vil i et sam-

fundsøkonomisk perspektiv ikke kunne forsvares. 

 

Hvis et distributionssystem i dag kommer i utilsigtet ø-drift, nedlukkes distributionssystemet 

(blackout) og reetableres på ny efterfølgende. I de tilfælde hvor et distributionssystem er ble-

vet drevet i en ø-driftssituation, bliver ø-driftsegenskaberne leveret af et produktionsanlæg, 

typisk et termisk kraftværk, som har egenskaberne til dette.  

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Der vil ikke være tale om generelle krav. For så vidt angår indstilling vil der altid være tale om 

anlægsspecifikke forhold, men det er muligt at liste hvilke parametre, der vil kræves specifikke 

indstillinger for. Disse parametre, som er almindeligt givet, er følgende: 

o Spændingsamplituden 

o Frekvens 

o Fasevinkel 

 

Artikel 19.4.c 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Dansk Energi mener, at artikel 19, 4, c kun giver Energinet hjemmel til at fastsætte krav til af-

lastning 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 ret-

tes. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 4 c   a transmission-connected demand facility or a trans-
mission-connected distribution facility shall be capable 
of being remotely disconnected from the transmission 
system when required by the relevant TSO. If required, 
the automated disconnection equipment for reconfigu-
ration of the system in preparation for block loading 
shall be specified by the relevant TSO. The relevant TSO 
shall specify the time required for remote disconnec-
tion. 

NE R-TSO Disconnection 
Forbrugsanlæg: 
Der er krav om udstyr til automatisk 
fjernbetjent frakobling. 
 
Distributionssystem: 
Der er krav om udstyr til automatisk 
fjernbetjent frakobling. 
 
Reconfiguration 
Forbrugsanlæg: 
Med udgangspunkt i anlægsegenska-

er i dgår ”Blo k loadi g” so  ilate-
ral aftale i forbindelse med betingelser 
og vilkår 
 
Distributionssystem: 
Tillastning skal kunne ske trinvis, på 
samme måde som gælder for manuel 
aflastning 
 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Som transmissionstilslutningerne er konfigureret med anlægskomponenter, er det muligt for 

Kontrol center EL at afkoble det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller det transmissions-

tilsluttede distributionssystem. Funktionaliteten er fjernbetjent, men kan også manuel udløses 

i de enkelte stationer. 

 

I forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges egenskaberne anvendt til 

aflast i g også til ” lo k loadi g”.  Ege ska er og fu ktio alitet er ær ere eskrevet i etin-

gelser og vilkår. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet anerkender, at der er tale om enkeltdelene i et distributionssystem, altså distributi-

onsanlæg, og formulering af kravet ændres derfor til (markeret med rødt): 
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19 4 c   a transmission-connected demand facility or a trans-
mission-connected distribution facility shall be capable 
of being remotely disconnected from the transmission 
system when required by the relevant TSO. If required, 
the automated disconnection equipment for reconfigu-
ration of the system in preparation for block loading 
shall be specified by the relevant TSO. The relevant TSO 
shall specify the time required for remote disconnec-
tion. 

NE R-TSO Disconnection 
Forbrugsanlæg: 
Der er krav om udstyr til automatisk 
fjernbetjent frakobling. 
 
Distributionsanlæg: 
Der er krav om udstyr til automatisk 
fjernbetjent frakobling. 
 
Reconfiguration 
Forbrugsanlæg: 
Med udgangspunkt i anlægsegenska-

er i dgår ”Blo k loadi g” so  ilate-
ral aftale i forbindelse med betingelser 
og vilkår 
 
Distributionsanlæg: 
Tillastning skal kunne ske trinvis, på 
samme måde som gælder for manuel 
aflastning 
 

 

Efter e  afko li g fra tra s issio s ettet for ereder TSO’e  syste et og der ed de tra s is-

sionstilkoblede aktører til genindkobling.  

 

Baseret på tra s issio ssyste ets sta ilitet for ereder TSO’e  en plan for hvor og hvor meget 

forbrug, der kan tilkobles. Af hensyn til transmissionssystemets integritet vil denne genindkob-

ling 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’e  ka  spe ifi ere, at sy-

ste et for aflast i g ved lav frekve s skal a ve des til ” lo k loadi g”. Blo k loadi g er tillast-

ning i blokke af en foruddefineret størrelse – altså trinvis tillastning. 

 

Artikel 20 – Bilag 1.E - Spændingskvalitet 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

Særskilt bilag fra Dansk Energi. 

 

2.  

Doku e tatio  for de  skete koordi eri g ed tilstøde de TSO’er. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

20        Transmission-connected demand facility owners and transmission-
connected distribution system operators shall ensure that their 
connection to the network does not result in a determined level of 
distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at 
the connection point. The level of distortion shall not exceed that 
allocated to them by the relevant TSO. TSOs shall coordinate their 
power quality requirements with the requirements of adjacent 
TSOs. 

NE R-TSO Krav jf. bilag 1.E. 
 
Opdeling pr. kategori: 
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forordning 2016/1388. Generelt forud-

siges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende 

udfordring for det kollektive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet ud-

skiftes store dele af produktionsanlægsmassen, fra roterende produktionsanlæg med synkron-

generator til VE baseret produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssy-

stem foregår ved hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en 

længere periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugspro-

dukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel af 

elektronik som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som på pro-

duktionssiden.  

 

Distributionssystem - kategori 1 

Der fastsættes ikke krav til spændingskvalitet i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved 

tilslutning af kategori 1 tilslutninger. Dette gøres, da en evaluering af påvirkningen enten ved 

beregning eller måling ikke er teknisk mulig. Dette komplicerer Energinets mulighed for at 

koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet, men kravet frafaldes grundet tekniske 

begrænsninger. 

 

Distributionssystem - kategori 2 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 2 tilslutning. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsiden 

af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe spæn-

dingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige 

for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissions-

nettet. 

 

Forbrugsanlæg - kategori 3 - 5 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af forbrugsanlæg kategori 3 - 5, tilslutning. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet 

på sekundærsiden af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde 

kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunk-

tet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet, at koordinere spændingskvalite-

ten i transmissionsnettet.  
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Forbrugsanlæg - kategori 6 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 6, tilslutning. 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 koordinere 

spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

1. 

Svar herpå udestår og fremsendes særskilt efterfølgende. 

 

2. FSTS 

Koordi eri g ed TSO’er i e tral-europa er sket på et overordnet plan via CNC-møder (Con-

nection Network Code), der er afholdt løbende gennem processen med udarbejdelsen af krav.  

 

I nordisk sammenhæng er gennemført en mere specifik koordinering på særskilte møder om 

emnet afholdt henholdsvis den 9. november 2015, den 9. marts 2017 og den 25. januar 2018. 

 

Energinet gør i denne sammenhæng opmærksom på, at koordinering i dette tilfælde ikke er 

harmonisering eller ensretning af krav, men i stedet diskussionen om tilgang, udfordringer og 

løsningsmodeller i forbindelse med interconnection i A/C-systemet, da der er store forskelle i 

opbygningen af de nationale systemer.  

 

Artikel 21.2 – Bilag 1.D - Simuleringsmodeller 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Dansk Energi mener at Energinet bør vente med at anmelde krav til simuleringsmodeller 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 bør dokumentet sendes i høring igen, da den nuværende 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 baseret på læserens gæt af, hvilke krav der er gældende 

for hvilke typer og kategorier af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssyste-

mer. 

 

Der tages ikke højde for de data, som Energinet allerede får i dag, fx data fra stamdataregistre-

ret, 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 terminologi-

en er meget uklar. 
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Benyttet terminologi giver mange uklarheder 

Den benyttede terminologi giver anledning til mange uklarheder med hensyn til kravene. Ener-

gi et ruger eteg else  ”for rugssyste ” for åde: 
- Generel betegnelse for forbrugsanlæg og distributionssystemer 

- Specifik betegnelse for forbrugsanlæg 

Det gør det svært at skelne i mellem, hvilke krav der gælder for alle typer af transmissionstil-

sluttede anlæg/systemer, hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede forbrugsan-

læg, og hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede distributionsanlæg. 

Dansk Energi mener, at Energinet bør tilrette terminologien i dokumentet, således at det er 

tydeligt, hvilke krav der gælder for hvilke typer af transmissionstilsluttede anlæg/systemer. 

 

Manglede 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 efterføl-

gende afsnit, hvor kategorierne i store træk ikke benyttes. Da der mange steder ikke er over-

ensstemmelse mellem tabellen og kravteksterne, er det svært for læseren at vide, om det er 

tabellens eller kravtekstens indhold, som er retvisende 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 gælder, for hvilke kategorier af transmissionstilsluttede an-

læg/systemer. 

 

Krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer 

Da sk E ergi e er ikke at E ergi et har hje el i DCC’e  til at kræve har o isk si ule-

ringsmodel 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 distributionssystemer i 

kategori 2. Af Tabel 1 (side 4) fremgår det, at kravet kun gælder for distributionssystemer i 

kategori 2, men af kravteksten i afsnit 3.2.3 fremgår det, at kravet gælder for alle distributions-

systemer. 

 

Overordnet set mener Dansk Energi, at kravet ikke giver mening for distributionssystemer 

(både dem i kategori 1 og dem i kategori 2), da det ikke er teknisk muligt at opfylde kravet. 

Det er ikke teknisk muligt at lave en retvisende simuleringsmodel uden at kende den eksakte 

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 
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designet og produceret ud fra eksisterende internationale standarder på området, kan ikke 

opfylde Energinets krav. Endvidere kræves der skræddersyede måleinstallationer i hvert måle-

punkt 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 simuleringsmodeller til 

Energinet med høj hyppighed, hvis modellerne skal være retvisende. 

 

Distributionssystemer i kategori 1 

Distributionssystemer i kategori 1 indeholder mange kunder på mange forskellige spændings-

niveauer. For at lave en retvisende harmonisk simuleringsmodel vil det være nødvendigt at 

kende hver enkelt kundes eksakte udledning af harmoniske. Det vil derudover være nødvendigt 

at kende de nøjagtige egenskaber af alle netkomponenter i distributionsnettet – og særligt 

transformernes overføringsfaktorer for alle harmoniske. 

 

Alene omfanget af de nødvendige data gør det i praksis umuligt at lave en sådan model, da den 

administrative byrde og omkostning i at fremskaffe de nødvendige data vil være uoverkomme-

lig. Derudover er det i praksis ikke muligt at fremskaffe retvisende data for harmonisk udled-

ning – særligt for mindre kunder og forbrugsenheder, 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 udledning 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 primært leverer strøm 

til kunder tilsluttet til det kollektive højspændings- og mellemspændingsnet. Der vil derfor 

naturligt være tale om færre kunder og forbrugs- og produktionsanlæg, hvor der er bedre 

mulighed for at fremskaffe de nødvendige data til at udarbejde en harmonisk simuleringsmo-

del. 

 

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 komplek-

sitet og et omfang af kunder, som gør, at levering af en harmonisk simuleringsmodel vil være 

lige så svært som for distributionssystemer i kategori 1. 

 

Antages det, at Tabel 1 er retvisende, og kravet kun gælder distributionssystemer i kategori 2, 

så virker det som om, Energinet har genbrugt kravene fra produktionsanlæg og transmissions-

tilsluttede forbrugsanlæg direkte og pålagt de samme krav til distributionsanlæg i kategori 2 

uden videre overvejelser eller med en forestilling om, at distributionsanlæg i kategori 2 kun har 

én eller meget få kunder tilsluttet, og at kravet derfor ville være overkommeligt. Men med de 
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anvendte definitioner for kategorierne kan distributionsanlæg i kategori 2 meget hurtigt blive 

lige så store og komplekse, som distributionsanlæg i kategori 1, hvorfor kravet hurtigt bliver 

umuligt at efterleve. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

21 2     Each TSO may require simulation models or equivalent information 
showing the behaviour of the transmission-connected demand facili-
ty, or the transmission-connected distribution system, or both, in 
steady and dynamic states. 

O  Krav jf. bilag 1.D. 
 
Opdeling pr. kategori: 
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Danmark udgør et brohoved mellem det skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. For-

skelle i produktionsmiks (vand i nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor ener-

giudveksling til og fra det danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samti-

digt gjort det muligt at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsporte-

følje.  

 

Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilsluttede en-

heder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre enheder tilslut-

tet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af systemet i simule-

ringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret systemmodel, hvilket betyder, 

at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end man gør i nabolandenes simulerings-

modeller. 

 

En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem 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 vindmøl-

ler, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljere-

de simuleringsmodeller fra alle større enheder i nettet, 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. Gennem dy-

namiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er mindre end 

denne opreguleringsreserve. 

 

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk tilstand, mens 

der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg lægger sig tæt op af den 

nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuværende tidspunkt anser for til-

strækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræsentation af det danske net. Bemærk 
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dog krav om dynamisk model for alle større produktionsanlæg i forordning 2016/631 om fast-

sættelse 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 trans-

missionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapacitet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

 

Energinets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Svaret udestår og sker i koordinering med svaret vedr. spændingskvalitet. 

 

Artikel 21.5 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Dansk Energi mener ikke, at artikel 21, 5 giver Energinet hjemmel til at stille krav om fejlskrive-

re. Artiklen giver udelukkende hjemmel til at stille krav til de målinger, der skal bruges til verifi-

cering af en simuleringsmodel og ikke til registrering af fejl. 

 

Kravet gælder også for distributionsanlæg, hvilket ikke giver meget mening, da Energinet har 

deres eg e fejlskrivere i tra s issio s ettet PMU’er . Hvis der ko  fejlskrivere, vil der live 
registeret mere end 100 hændelser meget hurtigt. Når der bare ses på spændingsdyk, så fore-

kommer de hyppigt i elnettet, fx ved omkoblinger og genindkoblinger i nettet, samt ved kom-

muteringsfejl på HVDC-forbindelserne. 

 

Kravet kan måske godt give mening for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Derudover giver det heller ikke mening, at der refereres til den nuværende TF 5.8.1, som bliver 

ændret på baggrund af de anmeldte krav i denne høring vedr. Energinets anmeldte krav jf. 

DCC’e . – signalliste jf. bilag 1.B. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

21 5     Each relevant system operator or relevant 
TSO shall specify the requirements of the 
performance of the recordings of transmis-
sion-connected demand facilities or trans-
mission-connected distribution facilities, or 
both, in order to compare the response of 
the model with these recordings. 

 R-TSO Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der 

kan opsattes til, som minimum, at logge relevante 

hændelser for nedenævnte signaler i nettilslutnings-

punktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et 

logningsudstyr(fejlskriver), der som minimum registre-

rer: 

 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget 

-Aktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede stør-

relser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede 

størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutnings-

aftalen. 

 

Logning skal udføres som sammenhangende tidsserier 

af måleværdier fra 10 sekunder for hændelse til 60 

sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum 

samplefrekvens for alle fejllogninger skal vare 1 kHz. 

De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret 

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 tilsvarende registre-

ringer i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra 

fejlsituationen, dog maksimalt op til 100 hændelser. 

Energient Elsystemansvar A/S skal på forlangende 

have adgang til loggede og relevante registrerede 

informationer. 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Danmark udgør et brohoved mellem det skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. For-

skelle i produktionsmiks (vand i nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor ener-

giudveksling til og fra det danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samti-

digt gjort det muligt at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsporte-

følje.  

 

Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilsluttede en-

heder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre enheder tilslut-

tet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af systemet i simule-

ringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret systemmodel, hvilket betyder, 

at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end man gør i nabolandenes simulerings-

modeller. 
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En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem 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 vindmøl-

ler, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljere-

de simuleringsmodeller fra alle større enheder i nettet, 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. Gennem dy-

namiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er mindre end 

denne opreguleringsreserve. 

 

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk tilstand, mens 

der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg lægger sig tæt op af den 

nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuværende tidspunkt anser for til-

strækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræsentation af det danske net. Bemærk 

dog krav om dynamisk model for alle større produktionsanlæg i forordning 2016/631 om fast-

sættelse 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 trans-

missionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapacitet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Svaret udestår og besvares senere.  

 

Artikel 28.2 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

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. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

28 2     Demand units with demand response active power control, 
demand response reactive power control, or demand response 
transmission constraint management shall comply with the 
following requirements, either individually or, where it is not 
part of a transmission-connected demand facility, collectively 
as part of demand aggregation through a third party:  

  Angivet som et udtømt krav! 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

For aktiv effekt anmeldes kravene som de kendes i dag fra udbudsbetingelserne for system-

ydelser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet ser 

ingen anledning til at ændre herpå. 

 

For efterspørgselsreaktioner vedrørende regulering af reaktiv effekt og for efterspørgselsreak-

tioner vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssy-

stemet (flaskehalsproblemer) arbejder Energinet sammen med Dansk Energi på forskellige 

markedsmæssige løsningsmodeller. Lige nu håber Energinet at kunne invitere aktører ind til 

møder om emnet i 2019. Der vil derfor ikke blive stillet specifikke krav vedrørende levering af 

disse ydelser i forbindelse med denne anmeldelse. 

 

For flaskehalsproblematikken skal det nævnes, at denne anmeldelse ikke ændrer på transmis-

sionssystemets kompensationsmodeller, der benyttes på nuværende tidspunkt. 

 

For aggregeret forbrug arbejdes med en løsning, hvor prækvalifikation, måling og kontrol defi-

neres på den samlede portefølje. Her forventes det, at kravene tidligst kan indmeldes i 2019. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

E ergi et i ødeser uddy e de redegørelse vedrøre de hvilke spe ifikke krav i RfG’e , der ør 
give anledning til ændring i udbudsbetingelserne, idet Energinet ikke ser sig i stand til at besva-

re spørgsmålet på det foreliggende grundlag. 

 

Artikel 28.2.c 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

E ergi et ør være op ærkso  på, at ”releva t syste  operator” er de , i hvis ete hede  er 
tilsluttet. Altså kan Energinets krav kun være gældende for transmissionstilsluttede fleksible 

e heder og ikke for e heder tilsluttet i distri utio s ettet. Her er det DSO’e , der er RSO. 
 

2. FSTS 

Hvor i udbudsbetingelserne kan denne værdi genfindes? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

28 2 c   be capable of operating across the normal operational voltage 
range of the system at the connection point, specified by the 
relevant system operator, if connected at a voltage level below 
110kV. This range shall take into account existing standards and 
shall, prior to approval in accordance with Article 6, be subject 
to consultation with the relevant stakeholders in accordance 
with Article 9(1); 

  Uc +/- 10 % 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko entar: 

1. 

Energinet er opmærksom på dette. 

 

2. 

Denne værdi kan ikke genfindes i udbudsbetingelserne. Energinet har ikke anlæg tilsluttet 

under 110 kV, og er derfor ikke RSO og kan ikke fastsætte krav under dette punkt. Der skal 

derfor ses bort fra det anmeldte krav, og Energinet ønsker dermed at annullere det fastsatte 

krav. 

 

Artikel 28.2.e 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

”Krav til og leveri gssted for eldi ger og åli ger aftales ed E ergi et” er i orde  hvis 

anlægget er tilsluttet til transmissionsnettet. Hvis enheden er tilsluttet i distributionsnettet, 

skal informationsudveksling også aftales med netvirksomheden. Årsagen til dette er, at netvirk-

somhederne 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 kapacitet nok i distributionsnettet til at 

levere den fulde efterspørgselsreaktion fra et forbrugsanlæg. Se også Energinets høringsnotat 

vedr. ”Høri g o  efterspørgselsreaktio  fleksi elt for rug  – DCC” af d. . september 2018, 

hvor vi kommenterede det samme. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

28 2 e   be equipped to receive instructions, directly or 
indirectly through a third party, from the relevant 
system operator or the relevant TSO to modify 
their demand and to transfer the necessary in-
formation. The relevant system operator shall 
make publicly available the technical specifica-
tions approved to enable this transfer of infor-
mation. For demand units connected at a voltage 
level below 110kV, these specifications shall, 
prior to approval in accordance with Article 6, be 
subject to consultation with the relevant stake-
holders in accordance with Article 9(1); 
 

  DK1 – FCR: 
Frekvensmålinger skal udføres med en nøj-
agtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regule-
ringsfunktionens følsomhed skal være ± 10 
mHz eller bedre. 
 
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. 
 
DK1 – aFRR: 
Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer eller 
indgår i levering af aFRR reserver, skal infor-
mationsteknisk tilsluttes Energinets Kontrol-
center. Kontrolcenteret skal for hver enkelt 
forbrugsenhed som udgangspunkt, online, 
have følgende oplysninger: 
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• 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 Elsysteman-
svar A/S. 
 
DK2 – FCR-N: 
Frekvensmålinger skal udføres med en nøj-
agtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regule-
ringsfunktionens følsomhed skal være ± 10 
mHz eller bedre. 
 
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.  
 
DK2 – FCR-D: 
Frekvensmålinger skal udføres med en nøj-
agtighed på ± 10 mHz eller bedre. Regule-
ringsfunktionens følsomhed skal være ± 10 
mHz eller bedre. 
 
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.  
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer 
manuel reserve, skal informationsteknisk 
tilsluttes Energinets Kontrolcenter. 
Kontrolcenteret skal som minimum, online, 
have følgende oplysninger:  
 

• Statusmeldinger vedrørende for-
brugs-e hed ”ude/i de”. 

• Måling for forbrugsenhedens netto-
forbrug i tilslutningspunktet. 

 
Krav til og leveringssted for meldinger og 
målinger aftales med Energinet Elsysteman-
svar A/S 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet kan redegøre som følger:  

Det er Energinets opfattelse, at Energinet kan stille krav til anlægs udveksling af meldinger og 

målinger med Energinet. Det er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan stille krav om an-

lægs informationsudveksling med netvirksomheden, men Energinet mener, at netvirksomhe-

den kan specificere vilkår og betingelser om dette i deres tilslutningsbestemmelser overfor de 

enkelte anlæg. 

 

Artikel 28.2.l 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Samme kommentar som for artikel 28.2.e. 

Hvis enheden er tilsluttet i distributionsnettet, skal informationsudveksling også aftales med 

netvirksomheden. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

28 2 l   where modification to the power consumption is 
specified via frequency or voltage control, or 
both, and via pre-alert signal sent by the relevant 
system operator or the relevant TSO, be 
equipped to receive, directly or indirectly through 
a third party, the instructions from the relevant 
system operator or the relevant TSO, to measure 
the frequency or voltage value, or both, to com-
mand the demand trip and to transfer the infor-
mation. The relevant system operator shall speci-
fy and publish the technical specifications ap-
proved to enable this transfer of information. For 
demand units connected at a voltage level below 
110kV, these specifications shall, prior to approv-
al in accordance with Article 6, be subject to 
consultation with the relevant stakeholders in 
accordance with Article 9(1).  

  DK1 – FCR: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af 
reserverne 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 
reserverne foregår via leverandørens egne 
målinger af frekvensen. 
 
DK2 – FCR-D: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af 
reserverne foregår via leverandørens egne 
målinger af frekvensen. 
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
Aktivering af reserverne foregår via manuelt 
signal fra Energinets Kontrolcenter. 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet kan redegøre som følger:  

Det er Energinets opfattelse, at Energinet kan stille krav til anlægs udveksling af meldinger og 

målinger med Energinet. Det er Energinets opfattelse, at Energinet ikke kan stille krav om an-

lægs informationsudveksling med netvirksomheden, men Energinet mener, at netvirksomhe-

den kan specificere vilkår og betingelser om dette i deres tilslutningsbestemmelser overfor de 

enkelte anlæg. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til yderligere uddybning eller spørgsmål er I naturligvis 

velkommen til at kontakte os.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Anja Rye  

Jurist  

Jura og Myndighed  

myndighed@energinet.dk 
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SVAR TIL FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR 
VEDR. ANMELDELSE AF KRAV IHT. DCC – LFDD 
 

Energinet fremsender hermed et delsvar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af 

krav i medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om 

nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

E ergi ets svar er bygget op således, at spørgs ålet/ko e tare  fra FSTS’s høring er indsat 

først (er der flere, er de indsat nummereret efter hinanden). Herefter er selve artiklen samt det 

anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet gengivet, til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsat-

te spørgsmål/kommentar.  

 

Artikel 19.1.a - LFDD 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Transmissionsregion 

Energinet angiver for LFDD-kravet, at afkobling skal ske i 5 eller 6 trin (afhængig af synkron-

området), for både transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede 

forbrugsanlæg. For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det angivet, at forbrugsanlæg 

ved bilateral aftale ed E ergi et ka  i dgå i e  ”tra s issio sregio ”. 
Der er dog inge  defi itio  af, hvad e  ”tra s issio sregio ” er. Me es der ”aflast i gsregi-

o ” jf. de  i dag be yttede defi itio  af dette og de i dag be yttede aflast i gsregio er? 

 

Distributionssystemer og aflastningsregioner 

Hvad angår LFDD og aflastningsregioner, har Energinet ved aktørmøder, arbejdsgruppemøder 

og i materiale præsenteret for interesseparter under udarbejdelsen 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. tilslut-

ningspunkt. Dansk Energi finder dette problematisk. Hvis LFDD-kravet stilles pr. tilslutnings-

punkt, vil transmissionstilsluttede distributionssystemer kunne komme i en situation, hvor det 

kan blive meget svært at opfylde kravene. Hvordan skal en netvirksomhed opfylde kravene om 
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6 afkoblingstrin af 8 % for et transmissionstilsluttet distributionssystem, som kun har én enkelt 

eller meget få kunder tilsluttet? Dette ville kræve, at de distributionstilsluttede forbrugs-anlæg 

i disse distributionssystemer pålægges samme krav til aflastning, som transmissions-tilsluttede 

forbrugsanlæg. 

 

Dansk Energi mener, at aflastningsregioner bør indgå i Energinets krav til transmissionstilslut-

tede distributionssystemer. Dermed kan de beskrevne udfordringer undgås. Samtidig vil det 

også give ens vilkår for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilsluttede di-

stributionssystemer. 

 

Bilag 1C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4 

Hvorfor er strukturen af udkoblingstrinene forskellig for Kontinentaleuropa (CE) og Nordeuropa 

(N)? 

Strukturen i Kontinentaleuropa (CE) er ikke lineær med belastningen, mens strukturen i Nord-

europa (N) er lineær med belastningen. Fx skal et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg i Konti-

nentaleuropa (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 forbrugsrettighed. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

19 1 a   each transmission-connected distribution system 
operator and, where specified by the TSO, trans-
mission-connected demand facility owner, shall 
provide capabilities that enable automatic 'low 
frequency' disconnection of a specified proportion 
of their demand. The relevant TSO may specify a 
disconnection trigger based on a combination of 
low frequency and rate-of-change-of-frequency; 

NE R-TSO LFDD - Distributionssystem: 
CE:  
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 
(frekvensangivelser er informative) 
 
 
N: 
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 
(frekvensangivelser er informative) 
 
LFDD Forbrugsanlæg: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: Jf. bilag 1.C. 
Forbrug – kat.5: 
 
CE: 
6 automatiske trin a 8 %. 
Trin 1: f < 49,0 Hz 
Trin 2: f < 48,8 Hz 
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Trin 3: f < 48,6 Hz 
Trin 4: f < 48,4 Hz 
Trin 5: f < 48,2 Hz 
Trin 6: f < 48,0 Hz 
 
N: 
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 
 
Alternativt: 
Transmissionsregion med bilateral aftale 
mellem forbrugsanlæg og TSO.  
 
LFDD Forbrugsanlæg: 
Forbrug – kat.6: 
Indgået aftale om manuel aflastning ved 
aftalt frekvensværdi. 
Værdi indgår i vilkår og betingelser. 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Funktionaliteten automatisk LFDD er sidste planlagte respons/systemforsvar i det tilfælde, at 

synkronfrekvensen reduceres til hhv. 48 Hz for Kontinental Europa og 48,7 – 48,8 Hz i det Nor-

diske synkronområde. Derefter skal planlagte udkoblingstrin udkoble forbrug i distributionssy-

stemet og transmissionssystemet. 

 

Funktionaliteten for LFDD, frekvensaflastning ved lav frekvens, bliver i denne artikel fastsat for 

transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Krav 

omkring funktionalitet er hjemlet i EU forordning 2016/1388 DCC, men aktuelle værdier fast-

sættes med udgangspunkt i EU forordning 2017/2196 om fastsættelse af netregler for nødsi-

tuationer og systemgenoprettelse – E & R.  

 

Funktionaliteten vil for synkronområdet CE være 6 trin af 8 % i modsætning til nuværende 5 

trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-

onstilsluttede distributionssystemer. Kravet om 6 trin er et minimumskrav. Funktionaliteten vil 

for synkronområdet N fortsat være 5 trin af 10 % i modsætning til forordningens minimums-

krav på 2 trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer.  

 

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 2018. Ved manuel aflastning for denne kategori vil anlæggene fortsat 
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bidrage med en del af det fælles ansvar for opretholdelse af forsyningssikkerheden i det kollek-

tive elsystem. 

 

En aflastningsregion i transmissionssystemet som muligt alternativ til automatisk LFDD kan 

eventuel etableres ved indgåelse af bilateral aftale mellem en eller flere forbrugsanlægsopera-

tører og Energinet Elsystemansvar A/S, hvis det er hensigtsmæssigt for transmissionssystemets 

drift. 

 

Energinets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

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 aflastningsregioner 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-anmeldelsen for 

at undgå, at samme krav anmeldes under to forordninger, og dermed skal vedligeholdes to 

steder fremadrettet. 

 

Kravet i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a tilrettes derfor således: 

 

19 1 a   each transmission-connected distribution system 
operator and, where specified by the TSO, trans-
mission-connected demand facility owner, shall 
provide capabilities that enable automatic 'low 
frequency' disconnection of a specified proportion 
of their demand. The relevant TSO may specify a 
disconnection trigger based on a combination of 
low frequency and rate-of-change-of-frequency; 

NE R-TSO For anlægskategorierne 1 – 5 gælder: 
Anlæg skal kunne aflaste i 5 automa-
tiske trin i region N og 6 automatiske 
trin i region CE. 

 

For anlægskategori 6 gælder: 
Indgået aftale om manuel aflastning 
ved aftalt frekvensværdi. 
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Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkom-

men til at kontakte os.  

 

Med venlig hilsen 

 
 

Anja Rye  

Jurist  

Jura og Myndighed  

+4561244427  

myndighed@energinet.dk 
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SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE ANMELDELSE AF 
KRAV IHT. DCC – SIGNALLISTE 
 

Energinet fremsender hermed delsvar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af 

krav i medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om 

nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring er indsat 

først (er der flere, er de indsat nummereret efter hinanden). Herefter er selve artiklen samt det 

anmeldte krav gengivet, hvorefter Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet er gengivet. Til sidst følger Energinets svar på det i høringen frem-

satte spørgsmål/kommentar.  

 

Artikel 18.3 + bilag 1B - Signalliste 

Følgende fremgår fFølgende fremgår fFølgende fremgår fFølgende fremgår fra ra ra ra FSTS’s FSTS’s FSTS’s FSTS’s høring:høring:høring:høring:    

Kravene bør stilles jf. Artikel 18,1 og Artikel 18,2, da Artikel 18,3 ikke giver hjemmel til at stille 

kravene. A18.3 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. 

 

Der er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. Hvad dækker 

transmissionstilsluttede forbrugsanlæg over? og hvad med distributionssystemer? 

 

Det er ikke klart, hvilke af Energinets 6 kategorier, der gælder for de enkelte krav. Gælder sig-

nallisten 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 forskellige kate-

gorier. 
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Signaler for ydelser, som ikke efterspørgesSignaler for ydelser, som ikke efterspørgesSignaler for ydelser, som ikke efterspørgesSignaler for ydelser, som ikke efterspørges    

Det kan være misvisende, når Energinet har signaler på signallisten, 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. 

 

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. 

 

Energinet bør dele signallisten op i ydelser, som Energinet har anmeldt jf. DCC’en, og ydelser 

som Energinet ikke har anmeldt. 

 

Distributionssystem signalliste i bilag 1.BDistributionssystem signalliste i bilag 1.BDistributionssystem signalliste i bilag 1.BDistributionssystem signalliste i bilag 1.B    

Hele nettet eller nettilslutningspunkt? 

Det er ikke klart, om kravene gælder for hele 30-60 kV-nettet med alle stationer eller kun snit-

fladen mellem transmissions- og distributionsnettet. Her mener Dansk Energi, at det kun er 

krav til snitfladen mellem transmissionsnettet og distributionsnettet. - Altså i den hovedstation, 

hvor nettilslutningspunktet er. 

 

Årsagen til denne tvivl er, at der i tabellen under ”anlægselementer” ved ”Transformatorer” 

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 målinger fra hele 30-60 kV-nettene. 

 

Kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer 

Teksten bør omformuleres, så det tydeligt fremgår, at der kun kræves målinger for kobbelbare 

shuntreaktorer og kondensatorer, som er tilsluttet i 132-150 / 60-30 kV-stationer, ikke i hele 

30-60 kV-nettet. 

 

Kommunikationsgrænseflade 

Hvor skal signalerne 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 signa-

lerne skal overensstemmelsesprøves. 

 

Måleunøjagtighed 

Der er en lille fejl i tabellen, hvor Un, skal være Uc (driftsspændingen). 
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Følgende fremgår af artikFølgende fremgår af artikFølgende fremgår af artikFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravlens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravlens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravlens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::    

18 3     The relevant TSO shall specify the information ex-
change standards. The relevant TSO shall make publicly 
available the precise list of data required. 

NE R-TSO Krav jf. Generisk signalliste, bilag 1.B  
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser::::    

Energinet har haft organiseret to serier af aktørmøder, der har behandlet omfanget af realtids-

information, for hhv. forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet og transmissionstilsluttede 

distributionssystemer, som skal kunne stilles til rådighed på en veldefineret anlægssnitflade.  

 

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 etableres 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 systemydelser, er der medtaget en liste 

over typiske signaler, der kan kræves i denne forbindelse. Intentionen er 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 etab-

leringen er udstyret med signaler til at levere systemydelser, eller om anlægsejer vil udskyde 

denne beslutning 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 sammenhæng med den måde, som styringen af 

det reaktive flow nu også fastlægges efter artikel 15, der betyder, at transmissionssystemope-

ratøren har behov for at kunne styre det variable reaktive flow. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar 

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 henvi-

ser til ”the standards specified by the relevant TSO”. 

 

Energinet gør opmærksom på, at når der henvises til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, er 

der tale om Forbrugsanlæg - kategori 3, 4, 5 og 6, og når der henvises til transmissionstilslutte-
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de distributionssystemer, er der tale om Distributionssystem - kategori 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 genbesøgt. Reviderede signalli-

ster 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 

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 bliver 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, hvilket der 

må tages hensyn til i den enkelte nettilslutningsaftale. Samtidig er det tydeliggjort 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 forbrugsan-

læg i kategori 6). 

 

Signallisten for transmissionstilsluttede distributionssystemer 

Listen er justeret således, at det er gjort tydeligere, at der er tale om signaler fra snitfladen 

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 ob-

servationsområde, som fastlægges efter artikel 75 i EU-forordning 2017/1485 om fastsættelse 

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (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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Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I naturligvis vel-

kommen til at kontakte os på myndighed@energinet.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 
Myndighedsenheden 



 

 

 

20. december 2018 

Ret & Administration 

 

FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET DEN [DATE], THWI 

 

SPØRGSMÅL TIL DCC-ANMELDELSE 

 

AD ARTIKEL 14(1) 

Energinet har ikke anmeldt en værdi. Hvad er begrundelsen for dette ? 

AD ARTIKEL 16(1) 

Energinet har anmeldt krav for forbrugsanlæg i kategori 3,4 og 5. Hvad skal gælde for 

kategori 6 ? 

AD ARTIKEL 19(4)(b) 

Energinet og FSTS har tidligere være i dialog omkring bestemmelsens krav om re-syn-

kroniseringsegenskaber for de transmissionstilsluttede distributionsnet. 

Efter en nærmere gennemgang af bestemmelsen, er det tilsynets vurdering, at be-

stemmelsens 1. pkt. er udtryk for et udtømmende krav, og bestemmelsens 2. pkt. er 

udtryk for en anlægsspecifik bestemmelse. 

 

Det er herefter tilsynets vurdering, at bestemmelsen udgør et udtømmende krav, der 

ikke er underlagt tilsynets godkendelse. 

AD ARTIKEL 19(4)(c) 

Energinet har anmeldt krav om automatisk fjernbetjent frakobling. 

 

I medfør af bestemmelsen skal TSOen fastsætte den tid, der kræves til den fjernsty-

rede afkobling. Denne værdi mangler i det anmeldte materiale. 

AD ARTIKEL 28(2)(l) 

Dansk Energi har overfor tilsynet udtrykt ønske om, at aktiveringssignalet for system-

ydelser, tillige tilgår de berørte distributionsoperatørerne, i hvis net de(n) aktiverede 

anlæg er tilsluttet.   



 
Side 2/2 

 

Dansk Energi har oplyst, at signalet ikke tilgår DSOen i dag, og ser en systemstabilise-

rende gevinst ved modtagelse af signalet. 

 

Det er ikke umiddelbart tilsynets vurdering, at selve aktiveringssignalet er omfattet af 

de signaler der i medfør af SOGL (forordning 2017/1485) art. 41-53 gælder for plan-

lagte- og realtidsdata. 

 

Tilsynet bemærker dog, at der i medfør af SOGL artikel 40, stk. 9, kan indgås aftale 

med transmissionstilsluttede DSOer om yderligere udveksling af oplysninger. 

 

Ser Energinet det som en mulighed, at lade selve aktiveringssignalet tilgå de(n) rele-

vante DSO, eventuelt forhandlet på plads i medfør af SOGL art. 40, stk. 9 ? 
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SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 
HØRINGSSVAR VEDR. ANMELDELSE AF KRAV 
IHT. DCC – SIMULERINGSMODELLER 
 

Energinet fremsender hermed delsvar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af 

krav i medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om 

nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring er indsat 

først, derefter er selve artiklen samt det anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kom-

mentarer og overvejelser fra kommentarer/overvejelsesdokumentet gengivet. Til sidst følger 

Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar.  

 

Artikel 21.2 – Bilag 1.D - Simuleringsmodeller 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Dansk Energi mener, at Energinet bør vente med at anmelde krav til simuleringsmodeller 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 bør dokumentet sendes i høring igen, da den nuværende 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 baseret på læserens gæt af, hvilke krav der er gældende 

for hvilke typer og kategorier af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssyste-

mer. 

 

Der tages ikke højde for de data, som Energinet allerede får i dag, fx data fra stamdataregistre-

ret, 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 terminologi-

en er meget uklar. 
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Benyttet terminologi giver mange uklarhederBenyttet terminologi giver mange uklarhederBenyttet terminologi giver mange uklarhederBenyttet terminologi giver mange uklarheder    

Den benyttede terminologi giver anledning til mange uklarheder med hensyn til kravene. Ener-

ginet bruger betegnelsen ”forbrugssystem” for både: 

- Generel betegnelse for forbrugsanlæg og distributionssystemer 

- Specifik betegnelse for forbrugsanlæg 

 

Det gør det svært at skelne i mellem, hvilke krav der gælder for alle typer af transmissionstil-

sluttede anlæg/systemer, hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede forbrugsan-

læg, og hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede distributionsanlæg. 

 

Dansk Energi mener, at Energinet bør tilrette terminologien i dokumentet, således at det er 

tydeligt, hvilke krav der gælder for hvilke typer af transmissionstilsluttede anlæg/systemer. 

 

Manglede brug af forbrugskategorier giver uklarhederManglede brug af forbrugskategorier giver uklarhederManglede brug af forbrugskategorier giver uklarhederManglede 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 efterføl-

gende afsnit, hvor kategorierne i store træk ikke benyttes. Da der mange steder ikke er over-

ensstemmelse mellem tabellen og kravteksterne, er det svært for læseren at vide, om det er 

tabellens eller kravtekstens indhold, som er retvisende 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 gælder, for hvilke kategorier af transmissionstilsluttede an-

læg/systemer. 

 

Krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemerKrav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemerKrav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemerKrav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer    

Dansk Energi mener ikke, at Energinet har hjemmel i DCC’en til at kræve harmonisk simule-

ringsmodel 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 distributionssystemer i 

kategori 2. Af Tabel 1 (side 4) fremgår det, at kravet kun gælder for distributionssystemer i 

kategori 2, men af kravteksten i afsnit 3.2.3 fremgår det, at kravet gælder for alle distributions-

systemer. 

 

Overordnet set mener Dansk Energi, at kravet ikke giver mening for distributionssystemer 

(både dem i kategori 1 og dem i kategori 2), da det ikke er teknisk muligt at opfylde kravet. 

Det er ikke teknisk muligt at lave en retvisende simuleringsmodel uden at kende den eksakte 

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. 
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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 standarder på området, kan ikke 

opfylde Energinets krav. Endvidere kræves der skræddersyede måleinstallationer i hvert måle-

punkt 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 simuleringsmodeller til 

Energinet med høj hyppighed, hvis modellerne skal være retvisende. 

 

Distributionssystemer i kategori 1Distributionssystemer i kategori 1Distributionssystemer i kategori 1Distributionssystemer i kategori 1    

Distributionssystemer i kategori 1 indeholder mange kunder på mange forskellige spændings-

niveauer. For at lave en retvisende harmonisk simuleringsmodel vil det være nødvendigt at 

kende hver enkelt kundes eksakte udledning af harmoniske. Det vil derudover være nødvendigt 

at kende de nøjagtige egenskaber af alle netkomponenter i distributionsnettet – og særligt 

transformernes overføringsfaktorer for alle harmoniske. 

 

Alene omfanget af de nødvendige data gør det i praksis umuligt at lave en sådan model, da den 

administrative byrde og omkostning i at fremskaffe de nødvendige data vil være uoverkomme-

lig. Derudover er det i praksis ikke muligt at fremskaffe retvisende data for harmonisk udled-

ning – særligt for mindre kunder og forbrugsenheder, da producenterne af forbrugsenhederne 

ikke er juridisk forpligtet til at levere disse til hverken kunder eller netvirksomheder. 

 

En model ville eventuelt kunne laves baseret på statistiske betragtninger af kunders udledning 

af harmoniske, men en sådan model ville i praksis ikke være retvisende, da den ville have me-

get store usikkerheder og derfor ikke vil kunne opfylde Energinets krav. 

 

DistrDistrDistrDistributionssystemer i kategori 2ibutionssystemer i kategori 2ibutionssystemer i kategori 2ibutionssystemer 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 primært leverer strøm 

til kunder tilsluttet til det kollektive højspændings- og mellemspændingsnet. Der vil derfor 

naturligt være tale om færre kunder og forbrugs- og produktionsanlæg, hvor der er bedre 

mulighed for at fremskaffe de nødvendige data til at udarbejde en harmonisk simuleringsmo-

del. 

 

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 komplek-

sitet og et omfang af kunder, som gør, at levering af en harmonisk simuleringsmodel vil være 

lige så svært som for distributionssystemer i kategori 1. 

 

Antages det, at Tabel 1 er retvisende, og kravet kun gælder distributionssystemer i kategori 2, 

så virker det som om, Energinet har genbrugt kravene fra produktionsanlæg og transmissions-

tilsluttede forbrugsanlæg direkte og pålagt de samme krav til distributionsanlæg i kategori 2 
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uden videre overvejelser eller med en forestilling om, at distributionsanlæg 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 distributionsanlæg i kategori 2 meget hurtigt blive 

lige så store og komplekse, som distributionsanlæg i kategori 1, hvorfor kravet hurtigt bliver 

umuligt at efterleve. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

21 2     Each TSO may require simulation models or equivalent information 
showing the behaviour of the transmission-connected demand facili-
ty, or the transmission-connected distribution system, or both, in 
steady and dynamic states. 

O  Krav jf. bilag 1.D. 
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Danmark udgør et brohoved mellem det skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. For-

skelle i produktionsmiks (vand i nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor ener-

giudveksling til og fra det danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samti-

digt gjort det muligt at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsporte-

følje.  

 

Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilsluttede en-

heder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre enheder tilslut-

tet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af systemet i simule-

ringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret systemmodel, hvilket betyder, 

at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end man gør i nabolandenes simulerings-

modeller. 

 

En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem 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 vindmøl-

ler, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljere-

de simuleringsmodeller fra alle større enheder i nettet, 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. Gennem dy-

namiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er mindre end 

denne opreguleringsreserve. 

 

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk tilstand, mens 

der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg lægger sig tæt op af den 

nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuværende tidspunkt anser for til-



 

 

Dok. 17/07437-29  Offentlig/Public 

5/6 

strækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræsentation af det danske net. Bemærk 

dog krav om dynamisk model for alle større produktionsanlæg i forordning 2016/631 om fast-

sættelse 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 trans-

missionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapacitet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

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. 

 

Der gennemføres i dag detaljerede simuleringer af det samlede elsystem, hvori netsvirksom-

hedernes anlæg indgår i et vist omfang. Det anses for væsentligt at medtage disse anlæg for at 

give den nødvendige sikkerhed, også for netvirksomhedernes anlæg, som blandt andet kan lide 

skade i revisionssituationer, hvor et netvirksomheds anlæg ligger parallelt med transmissions-

anlægget. 

 

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 kate-

gorierne ikke er nævnt under de enkelte overskrifter, og dette rettes til for at gøre kravet mere 

læsevenligt. 

 

Eftersom Energinet ikke længere administrerer stamdataregistret for produktionsanlæg, 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 distributionssystemerVedr. krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemerVedr. krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemerVedr. krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer    

I artikel 21, stk. 2 og 3 er det anvist, at der både kan kræves simuleringsmodeller for 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 Energinet om-

kring krav til spændingskvalitet for transmissionstilsluttede distributionssystemer er benyttel-

sen af kategori 2 ændret. Den indledende tabel 1 i notatet skal derfor revideres. I tabellen vil 

det blive ændret således, at kategori 1 både foreskriver krav om stationær såvel som harmo-

nisk simuleringsmodel, linjen med kategori 2 bortfalder. 

 

Kravet om harmonisk simuleringsmodel omformuleres således, at det skal leveres harmonisk 

emissionsmodeller for ”distributionstilsluttede anlæg med betydende indflydelse på transmis-

sionsnettet”. Disse anlæg identificeres jævnfør proces for håndtering af spændingskvalitet 
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defineret i samarbejde mellem Energinet, Dansk Energi og repræsentanter 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 elektriske 

anlæg som benyttes til forbindelse af ” anlæg med betydende indvirkning på transmissionsnet-

tet”. Her vil der være behov for data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i distribu-

tionssystemet, i et omfang og med detaljeringsniveauer, som muliggør opbygning af en kom-

plet frekvensafhængig simuleringsmodel i frekvensområdet 50 Hz til 2500 Hz. 

 

På denne baggrund mener Energinet, at det er teknisk muligt at levere en retvisende simule-

ringsmodel, samt data for relevant 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 indflydelse 

på transmissionsnettet”, vil måleudstyret derfor kun skulle opsættes på denne specifikke type 

tilslutning. 

 

Vedr. distributionssystemer i kategori Vedr. distributionssystemer i kategori Vedr. distributionssystemer i kategori Vedr. distributionssystemer i kategori 1 og 1 og 1 og 1 og 2222 

I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstan-

de, men Energinet finder det ikke relevant at kommenterer yderligere herpå, da kategori 2 er 

fjernet fra kravsætningen. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkom-

men til at kontakte os. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 
Myndighedsenheden 
myndighed@energinet.dk 
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SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 
HØRINGSSVAR VEDR. ANMELDELSE AF KRAV 
IHT. DCC – SPÆNDINGSKVALITET 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinets svar er bygget op således, at selve artiklen samt det anmeldte krav gengivet, heref-

ter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommentarer/overvejelsesdokumentet 

gengivet. Til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar 

 

Artikel 20 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

20        Transmission-connected demand facility owners and transmission-
connected distribution system operators shall ensure that their connec-
tion to the network does not result in a determined level of distortion or 
fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection point. 
The level of distortion shall not exceed that allocated to them by the 
relevant TSO. TSOs shall coordinate their power quality requirements 
with the requirements of adjacent TSOs. 

NE R-TSO Krav jf. bilag 1.E. 
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Distribution – kat.2: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forordning 2016/1388. Generelt forud-

siges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende 

udfordring for det kollektive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet ud-

skiftes store dele af produktionsanlægsmassen, fra roterende produktionsanlæg med synkron-

generator til VE-baserede produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssy-

stem foregår ved hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en 

længere periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugspro-

dukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel af 
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elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som på pro-

duktionssiden.  

 

Distributionssystem - kategori 1 

Der fastsættes ikke krav til spændingskvalitet i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved 

tilslutning af kategori 1-tilslutninger. Dette gøres, da en evaluering af påvirkningen enten ved 

beregning eller måling ikke er teknisk mulig. Dette komplicerer Energinets mulighed for at 

koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet, men kravet frafaldes grundet tekniske 

begrænsninger. 

 

Distributionssystem - kategori 2 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 2-tilslutninger. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsi-

den af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe 

spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nød-

vendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i trans-

missionsnettet. 

 

Forbrugsanlæg - kategori 3 - 5 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af forbrugsanlæg kategori 3 – 5-tilslutninger. Dette er nødvendigt, da anlægget tilslut-

tet på sekundærsiden af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle til-

fælde kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslut-

ningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spæn-

dingskvaliteten i transmissionsnettet.  

 

Forbrugsanlæg - kategori 6 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 6-tilslutninger. 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 koordinere 

spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ad Kommentar 1Ad Kommentar 1Ad Kommentar 1Ad Kommentar 1: 

I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstan-

de, men Energinet finder det ikke relevant at kommenterer yderligere herpå, da kategori 2 er 

fjernet fra kravsætningen. 

 

Ad kommentar 2Ad kommentar 2Ad kommentar 2Ad kommentar 2: 

Kravene fastsættes af TSO’en, da alene denne har muligheden for overordnet koordinering på 

transmissionsniveau. Da påvirkningen fra et givent anlæg tilsluttet et givent sted i nettet ikke 
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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 omkostninger for 

alle involverede parter. 

 

Kravet gælder kun nye anlæg, hvor dette udstyr kan tænkes ind fra begyndelsen. Merprisen er 

minimal. 

 

Ad kommentar 3Ad kommentar 3Ad kommentar 3Ad 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 påvisning af, at kravene til 

spændingskvalitet efter artikel 20 overholdes. 

 

Ad kommentar 4Ad kommentar 4Ad kommentar 4Ad 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. 

 

Punktet giver alene Energinet et koordinerende ansvar for niveauet på transmissionsniveau. 

 

Ad kommentar 5Ad kommentar 5Ad kommentar 5Ad 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 systemoperatør og TSO dæk-
ker således over samme rolle.  
 

Ad Ad Ad Ad specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer ––––    afsnit 1.1.4afsnit 1.1.4afsnit 1.1.4afsnit 1.1.4: 

Anlægskomponenter i forbrugsanlæg tilsluttet distributionsnettet er ikke omfattet af kravene, 

da forordningen gælder for forbrugsanlæg og distributionssystemer tilsluttet transmissionsnet-

tet. Eneste afvigelse fra dette gælder demand respons enheder, hvor der er et særskilt kapital 

med krav i forordningen. 

 

Ad Ad Ad Ad specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer ––––    afsnit 1.1.7afsnit 1.1.7afsnit 1.1.7afsnit 1.1.7: 

I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstan-

de, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere yderligere herpå, da kategori 2 er 

fjernet fra kravsætningen. 

 

Ad Ad Ad Ad specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer ––––    afsnit 1.1.8afsnit 1.1.8afsnit 1.1.8afsnit 1.1.8: 

Definitionen på distributionssystemoperatør fremgår af forordningen, som relevant system-

operatør for distributionssystemet. 
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Ad Ad Ad Ad specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer specifikke kommentarer ––––    afsnit 3.1afsnit 3.1afsnit 3.1afsnit 3.1: 

Planlægningsniveauerne i IEC 61000-3-6 er vejledende, indtil de tages i anvendelse af en natio-

nal TSO; i Danmark og flere andre 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 planlægningsniveau-

erne 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 ni-

veauerne fastsættes og fastholdes, som de allerede er det i dag, indtil eventuelt nye er fastlag-

te. 

 

Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkom-

men til at kontakte os.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 
Myndighedsenheden 
myndighed@energinet.dk 
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SVAR TIL FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR 
VEDR. ANMELDELSE AF KRAV IHT. DCC  
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

  

E ergi ets svar er bygget op således, at spørgs ålet/ko e tare  fra FSTS’s høring er indsat 

først. Herefter er selve artiklen samt det anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kom-

mentarer og overvejelser fra kommentarer/overvejelsesdokumentet gengivet, til sidst følger 

Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar.  

 

Generelle kommentarer 

Anlægskategorier 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

DCC’e  skel er elle  fire forskellige typer tilslutninger i transmissionsnettet, som er: 

• Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 

• Transmissionstilsluttede distributionsanlæg 

• Distributionssystemer, herunder lukkede distributionssystemer 

• Forbrugsenheder, der leverer ydelser. 

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 ikke at der er behov for denne opdeling. 

 

Det skaber forvirring, at Energinet ikke anvender kategorierne konsekvent gennem hele an-

meldelsen. Der står fx mange steder distributionssystem. Det er uklart, om det gælder for ka-

tegori 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. Det er utilfredsstillen-

de, at det er Energinet, der afgør, om det er den ene eller den anden kategori. Dette har stor 
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betydning, fordi kravene til distributionssystemer i kategori 2 er meget strengere end til distri-

butionssystemer i kategori 1. Mere specifikt handler det om kravene til spændingskvalitet og 

simuleringsmodeller, som er vidt forskellige for de to kategorier. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstan-

de, men Energinet finder det ikke relevant at kommenterer yderligere herpå, da kategori 2 er 

fjernet fra kravsætningen. 

 

Artikel 15.1.e 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Energinet beskriver i note 1 muligheden for en bilateral aftale mellem Energinet og netvirk-

somheden omhandlende overskydende kompensering af reaktiv effekt. 

 

DCC’e s artikel 15.1.e foreskriver, at kravet til reaktiv effekt skal overholdes i tilslut i gs-

punktet. 

Energinets anmeldte krav jf. A15.1.e refererer til note 2, som beskriver forholdende omkring, 

hvordan kravet skal opfyldes, hvis flere netvirksomheder deles om tilslutningspunktet til 

transmissionsnettet. 

Dansk Energi mener, at Energinet også bør referere til note 1. Manglende reference til note 1 

vil bevirke, at netvirksomhederne ikke kan benytte muligheden for at lave en bilateral aftale 

mellem Energinet og netvirksomheden om overskydende kompensering af reaktiv effekt. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

15 1 e   the reactive power range requirement values shall be met at 
the connection point;  

E  Krav/definition jf. note 2. 

 

Note 2 - Tilslutningspunkt 

Kravspecifikationens udgangspunkt, tager her indledningsvist afsæt i: 

 EU 2016/1388 artikel 15, stk. 1, litra (e) - værdierne for kravet om intervallet for reaktiv 

effekt gælder ved tilslutningspunktet 

 Den nuværende fysiske opbygning og anvendt praksis for transmissionstilslutning af di-

stributionssystemer i transmissionssystemet 

 

Som følge heraf og til anvendelse i modellen, fastsættes krav til udveksling af reaktiv effekt per 

transmissionstilslutningspunkt, her defineret som en 150-132/60-10 kV station, det vil sige i 

skillefladen mellem transmissionssystemerne (150 - 132 kV) og distributionssystemerne (60 - 

10 kV). 

Det betyder følgende: 
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 Er ét enkelt distributionssystem tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132/60-10 kV 

station, kan dette distributionssystem anvende det specificerede område for udveksling 

af reaktiv effekt. 

 Er flere distributionssystemer tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132/60-10 kV 

station, deler alle distributionssystemerne det specificerede område for udveksling af re-

aktiv effekt.  

 Forholdet omkring efterlevelse af krav for udveksling af reaktiv effekt og etablering af 

kompenseringsanlæg påhviler det netselskab, som står som stationsansvarlig netselskab 

på distributionsniveau 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

n/a. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet ser ikke samme billede som Dansk Energi omkring de relevante og nødvendige refe-

rencer i forhold til muligheden for indgåelse af bilaterale aftaler mellem Energinet og en net-

virksomhed. 

 

Energinet præciserer i Note 1 jf. artikel 15, stk. 1, litra e, tilslutningspunktet – som transmissi-

onstilslutningspunktet, det vil sige på højspændingssiden af den af Energinet ejede transfor-

mer, heraf på hhv. 132 kV eller 150 kV niveau.  

 

Metode for fastsættelse af krav for udveksling af reaktiv effekt, selve kravet for udvekling af 

reaktiv effekt samt praktiske informationer herunder redundans samt indgåelse af bilaterale 

aftaler er placeret i Note 1 og deraf refereret til Note 1 i kravteksten. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af den nye tekniske forskrift for MVAr for transmissionstilslut-

tede distributionssystemer, er en række kravbeskrivelser blevet konkretiseret. I denne sam-

menhæng kan Energinet se, at de anmeldte Note 1 og Note 2 behøver en opdatering. Energi-

net håber med denne præcisering, at de behandlede spørgsmål vil være afklaret. 

 

Præcisering eftersendes i denne uge. 

 

 

Artikel 21.5 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

Dansk Energi mener ikke, at artikel 21, 5 giver Energinet hjemmel til at stille krav om fejlskrive-

re. Artiklen giver udelukkende hjemmel til at stille krav til de målinger, der skal bruges til verifi-

cering af en simuleringsmodel og ikke til registrering af fejl. 

 

Kravet gælder også for distributionsanlæg, hvilket ikke giver meget mening, da Energinet har 

deres eg e fejlskrivere i tra s issio s ettet PMU’er . Hvis der ko  fejlskrivere, vil der blive 
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registeret mere end 100 hændelser meget hurtigt. Når der bare ses på spændingsdyk, så fore-

kommer de hyppigt i elnettet, fx ved omkoblinger og genindkoblinger i nettet, samt ved kom-

muteringsfejl på HVDC-forbindelserne. 

 

Kravet kan måske godt give mening for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. 

Derudover giver det heller ikke mening, at der refereres til den nuværende TF 5.8.1, som bliver 

ændret på baggrund af de anmeldte krav i denne høring vedr. Energinets anmeldte krav jf. 

DCC’e . – signalliste jf. bilag 1.B. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

21 5     Each relevant system operator or relevant 
TSO shall specify the requirements of the 
performance of the recordings of transmis-
sion-connected demand facilities or trans-
mission-connected distribution facilities, or 
both, in order to compare the response of 
the model with these recordings. 

 R-TSO Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der 

kan opsattes til, som minimum, at logge relevante 

hændelser for nedenævnte signaler i nettilslutnings-

punktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et 

logningsudstyr(fejlskriver), der som minimum registre-

rer: 

 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget 

-Aktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede stør-

relser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede 

størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutnings-

aftalen. 

 

Logning skal udføres som sammenhangende tidsserier 

af måleværdier fra 10 sekunder for hændelse til 60 

sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum 

samplefrekvens for alle fejllogninger skal vare 1 kHz. 

De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret 

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 tilsvarende registre-

ringer i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra 

fejlsituationen, dog maksimalt op til 100 hændelser. 

Energient Elsystemansvar A/S skal på forlangende 

have adgang til loggede og relevante registrerede 

informationer. 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Danmark udgør et brohoved mellem det skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. For-

skelle i produktionsmiks (vand i nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor ener-

giudveksling til og fra det danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samti-

digt gjort det muligt at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsporte-

følje.  
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Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilsluttede en-

heder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre enheder tilslut-

tet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af systemet i simule-

ringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret systemmodel, hvilket betyder, 

at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end man gør i nabolandenes simulerings-

modeller. 

 

En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem 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 vindmøl-

ler, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljere-

de simuleringsmodeller fra alle større enheder i nettet, 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. Gennem dy-

namiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er mindre end 

denne opreguleringsreserve. 

 

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk tilstand, mens 

der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg lægger sig tæt op af den 

nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuværende tidspunkt anser for til-

strækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræsentation af det danske net. Bemærk 

dog krav om dynamisk model for alle større produktionsanlæg i forordning 2016/631 om fast-

sættelse 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 trans-

missionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapacitet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Energinet er bevidst om, Energinet ikke har hjemmel til at fastsætte et krav om fejlskrivere, 

dette var alene tænkt som en vejledning. Energinet bemærker i denne sammenhæng, at fejl-

skrivere er slettet fra kravet. Kravet ser herefter således ud: 
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21 5     Each relevant system operator or relevant 
TSO shall specify the requirements of the 
performance of the recordings of transmis-
sion-connected demand facilities or trans-
mission-connected distribution facilities, or 
both, in order to compare the response of 
the model with these recordings. 

 R-TSO Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der 

kan opsattes til, som minimum, at logge relevante 

hændelser for nedenævnte signaler i nettilslutnings-

punktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et 

logningsudstyr(fejlskriver), der som minimum registre-

rer: 

 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget 

-Aktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede stør-

relser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede 

størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutnings-

aftalen. 

 

Logning skal udføres som sammenhangende tidsserier 

af måleværdier fra 10 sekunder for hændelse til 60 

sekunder efter hændelsestidspunktet. Minimum 

samplefrekvens for alle fejllogninger skal vare 1 kHz. 

De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret 

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 tilsvarende registre-

ringer i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra 

fejlsituationen, dog maksimalt op til 100 hændelser. 

Energient Elsystemansvar A/S skal på forlangende 

have adgang til loggede og relevante registrerede 

informationer. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Anja Rye 

Jurist 

Jura og Myndighed 

+4561244427 

myndighed@energinet.dk  

mailto:myndighed@energinet.dk


[Side #]

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>

Sendt: 25. januar 2019 11:49

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Jeanette Bodi Sørensen

Cc: Anne Nielsen; Flemming Brinch Nielsen; Myndighed

Emne: SV: Spørgsmål til DCC, art. 28.2.k

Kategorier: Journaliser

Kære Thomas 

  

Hermed svar på nedenstående spørgsmål vedrørende art. 28, stk. 2, litra k. i EU-forordning 2016/1388 – DCC. 

  

•  Forklaringen i vores dokument om kommentarer og overvejelser er misvisende, da disse tilsyneladende er 

kopieret. Krav om ROFOC til forbrugsanlæg, der leverer demand respons, er et nyt krav. Da det forventes, at 

andelen af forbrugsenheder, der vil levere efterspørgselsreaktionsydelser til det fremtidige elsystem, vil 

stige, bliver det vigtigt at sikre de rette robusthedsegenskaber, således at enhederne er til rådighed i kritiske 

situationer. 

•  Der er ligeledes taget udgangspunkt i ENTSO-E’s analyseenhed SPD’s analysearbejde for de fastsatte værdier 

under DCC. 

•  ROCOF som robusthedskrav bliver fastsat af TSO i hele elsystemet, da det omhandler frekvensstabilitet. Da 

der ikke har været et reelt marked for distributionstilsluttede efterspørgselsenheder, har kravet ikke 

tidligere været stillet. 

  

  

Venlig hilsen  

 

Sisse Guldager Larsen  

Sagsbehandler  

Myndighedsenheden  

+4523338877  

myndighed@energinet.dk 

 

 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

 

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

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

mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 3. december 2018 13:19 
Til: Jeanette Bodi Sørensen 



[Side #]

Cc: Myndighed 
Emne: Spørgsmål til DCC, art. 28.2.k 

  

Kære Jeanette 

  

I forbindelse med vores sagsbehandling af DCC-forordningen, har jeg et par spørgsmål til den anmeldte værdi for 

ROCOF i medfør af art. 28, stk. 2, litra k. 

  

•  Energinet har angivet, at ROCOF fremgår af udbudsbetingelserne for systemydelser. Vi har ikke været i stand 

til at identificere dette. Hvor er ROCOF for forbrugsanlæg specificeret i dag ? 

  

•  Energinet har anmeldt den samme værdi i medfør af DCC og RfG. Som begrundelse til RfG anmeldelsen har 

Energinet oplyst, at der er taget udgangspunkt i analysearbejde fra ENTSO-E analyseenhed SPD. Er der 

ligeledes taget udgangspunkt i dette analyse-arbejde ved DCC-værdien ? 

  

•  Bestemmelsen hjemler fastsættelse af krav fra den relevante TSO. Er det TSO eller DSO der i dag fastsætter 

ROCOF for distributionstilsluttede efterspørgselsenheder ? 

  

På forhånd tak  

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

   

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

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>
Sendt: 1. marts 2019 13:41
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Flemming Brinch Nielsen
Emne: SV: Spørg. til RfG og DCC, certificering af enheder

Kære Thomas. 
 
Jeg er enig I, at det kan være hensigtsmæssigt at vi lige vender denne på telefonen, byd gerne ind med nogle 
tidspunkter i næste uge (10), mellem 9-13. 
 
I første omgang er her vores overvejelser om sagen: 
 
Equipment certificates og power-generating module documents 
I forhold til det oprindelige indledende spørgsmål omkring equipment certificates og power-generating module 
documents (til kategori A anlæg) må dette ikke forveksles med typecertifikater (og prototypecertifikater) som har 
oprindelse i BEK 73. 
Med hensyn til om der er danske certificeringsorganer som har bidt på denne opgave har Energinet heller ikke 
informationer omkring dette. 
 
Der foregår dog et CENELEC standardiseringsarbejde omkring en kommende standard EN 60400-21 som er tiltænkt 
at løfte noget af dette arbejde (for vindgeneratorer, kategori A til D).  
Endvidere bliver der startet eller er netop startet et arbejde i en anden CENELEC arbejdsgruppe, som gerne skulle 
producere EN 50549-10. Denne standard skal også beskrive test men for kategori A og måske B.  
Begge standarder skal ”producere” test som kan anvendes til equipment certificate som dækker hele 
produktionsanlægget, dele af anlægget eller specifikke funktioner.   
 
Simuleringsmodeller 
Kravet omkring simuleringsmodeller er introduceret i artikel 15, stk. 6, litra c, og er dermed gældende for C og D 
anlæg. 
I forhold til artikel 15, stk. 6, litra c, i´s verifikation ved ”Authorised Certifier”, er denne ikke tilvalgt fra 
medlemsstaten, og vi har fra Energinets side heller ikke et ønske om at den bliver det. 
 
Simuleringsmodeller som anvendes i dag er ekstrem komplekse og levering som ”black box” accepteres ikke af, både 
af hensyn til netmodellerne, den egentlige gennemførsel af simuleringsarbejdet samt fejlfinding på samme.  
Energinet ønsker ikke at, ”Authorised Certifier” indføres, da simuleringsmodellerne alle indeholder 
reguleringsalgoritmer mm., som er forretningshemmeligheder. Det er afgørende, at den etablerede tillid i forhold til 
fortrolighed mellem Energinet og de enkelte aktører fastholdes. 
Hvis der tilføjes en yderligere part kan dette give usikkerhed for aktørerne i forhold til fortroligheden. 
 
Overensstemmelsesprøvning 
Overensstemmelsesprøvningen som gennemføres i dag foregår som individuelle tests. Alt efter anlægskategori 
anvendes der forskellige testresultater med alt fra laboratorietest, site test og simuleringsmodeller og teoretisk 
eftervisning.   
 
Umiddelbart fortsætter tilslutningen af anlæg med de anvendte tests som tidligere og gradvist forventes det, at 
equipment certificates kommer til at erstatte hele tests samt supplere andre test.  
Det forventes ikke, at en periode med stilstand i tilslutning grundet manglende tests vil være et realistisk scenarie.  
 
 
 
God weekend  
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Med venlig hilsen 
Anne Nielsen 
 
Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 26. februar 2019 09:41 
Til: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk> 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: Spørg. til RfG og DCC, certificering af enheder 
 
Kære Anne 
 
Et afklarende spørgsmål til akkreditering/produktcertificering i forbindelse med RfG og DCC. Det kan være at det er 
lettere at tage den over telefon. 
 
Som det fremgår nedenfor, har vi været i kontakt med DANAK, der har oplyst, at der (i hvert fald for nuværende) 
ikke i Danmark er akkrediteret nogen selskaber i forhold til at (type)godkende elproducerende enheder. I 
forbindelse med tilslutning af nye produktions- og forbrugsenheder skal afleveres simuleringsmodeller, der skal 
kunne verificeres. Med manglede akkreditering af selskaber, er der da udsigt til, at der ved alle nye tilslutninger skal 
ske en individuel overensstemmelsprøvning ?  
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

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

 
Fra: Allan Munck <amu@danak.dk>  
Sendt: 25. februar 2019 17:15 
Til: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 
Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Jamil Dawood <jda@ens.dk>; Pia Rønager (FSTS) 
<PR@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: SV: Vedr. akkreditering af godkendt certificeringsorgan af elproducerende enheder 
 
Kære Lukas Lindgreen 
 
Jeg har nu drøftet din mail fra 20. februar med en kollega og har følgende svar. 
 

1) DANAK har ikke udstedt akkreditering til Forordning 2016/631, og kan heller ikke se, at nogen anden 
akkreditering udstedt af DANAK vil kunne anvendes på området. 
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2) DANAK har ikke generelt kendskab til, hvilke certificeringsorganer som operer i Danmark  udover de, der er 
akkrediteret af DANAK. 

3) Vi har som nævnt ingen viden, om der i dag sker en certificering inden for området. Generelt vil det normalt 
tage 3-6 måneder, at opnå en akkreditering; mens det ofte vil tage lidt kortere tid for et eksisterende 
akkrediteret produktcertificeringsorgan at udvide med et nyt område, hvis de i forvejen har beskæftiget sig 
med tilsvarende områder. DANAK har ingen viden om, på hvilket niveau certificeringsorganernes potentielle 
kunder befinder sig, og om det er muligt at gennemføre en certificering hurtigt, eller om det vil tage lang tid. 

 
Venlig hilsen 
Allan Munck 
ledende assessor / kvalitetschef 
  
DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740 Skovlunde 
Tlf. dir.: 77 33 95 45 
E-mail: amu@danak.dk 
 
Fra: Lukas Lindgreen (FSTS) [mailto:luli@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 20. februar 2019 10:56 
Til: Allan Munck 
Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Jamil Dawood; Pia Rønager (FSTS) 
Emne: Vedr. akkreditering af godkendt certificeringsorgan af elproducerende enheder 
 
Kære Allan Munck 
 
Vi har tidligere været i dialog med jer vedrørende spørgsmålet, om der findes et akkrediteret certificeringsorgan, der 
udsteder produktcertifikater for elproduktionsanlæg (Power generating modules) iht. Forordning 2016/631 (RfG). 
(det drejer sig om alle produktionsanlæg uanset drivmiddel. Dvs. såvel sol-, vind- og hydroanlæg, kraftværker, 
turbiner m.v. 
 
Så vidt jeg kan se, fandt vi aldrig løst vores problemstilling og jeg tillader mig derfor at uddybe spørgsmålet lidt. (Jeg 
har uden held forsøgt at finde relevant certificeringsorgan på DAkkS’ hjemmeside.) 
 
Problemstillingen vedrører følgende begrebsdefinitioner:  
 
»godkendt certificeringsorgan«: en enhed, der udsteder produktcertifikater og produktionsanlægsdokumenter, og 
som akkrediteres af det nationale medlem af Den Europæiske Organisation for Akkreditering (»EA«), der er oprettet 
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (1)  
 
»produktcertifikat«: et certifikat, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan, for udstyr, der anvendes i et 
produktionsanlæg, en forbrugsenhed, et distributionssystem, et forbrugsanlæg eller et HVDC-system. 
Produktcertifikatet anfører en gyldighedsperiode, der gælder nationalt eller på et andet niveau, og en specifik værdi, 
der vælges blandt de værdier, der er tilladt på europæisk niveau. Med henblik på at erstatte specifikke dele af 
overensstemmelsesprocessen, kan produktcertifikatet omfatte modeller, der allerede er testet i forhold til faktiske 
prøvningsresultater 
 
Spørgsmålene er derfor: 
 

1)     Findes der et akkrediteret/godkendt certificeringsorgan i Danmark for udstyr, der anvendes i et 
(el)produktionsanlæg, en (el)forbrugsenhed, et (el)distributionssystem, et (el)forbrugsanlæg eller et HVDC-
system (højspændingsjævnstrøm). 

2)     Såfremt svaret på nr. 1 er benægtende, hvilket certificeringsorgan, udfører disse certificeringer for det 
danske marked? 

3)     Såfremt der ikke foretages sådanne certificeringer i dag for det danske marked, fra hvilket tidspunkt 
formodes dette så at kunne ske. (Ligger der fx en relevant ansøgning vedr. akkreditering i behandling) 
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På forhånd tak! 
 
 
Med venlig hilsen / Sincerely 
 
Lukas Lindgreen 
Fuldmægtig, cand.jur. / Legal Advisor, LL.M. 
+45 4171 4312 / luli@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

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

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

                            
Fra: Allan Munck <amu@danak.dk>  
Sendt: 3. januar 2019 11:54 
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: SV: Akkreditering af godkendt certificeringsorgan af elproducerende enheder 
 
Hej Thomas 
 
Jeg har modtaget din henvendelse til DANAK om akkreditering til produktcertificering af elproducerende enheder 
eller udstyr til elproduktion ift. EU-forordning 2016/631. 
 
DANAK har p.t. ikke udstedt akkreditering til dette område.  
 
DANAK har tidligere haft akkrediteret DNV til certificering af vindmøller, men efter Bek.g. 73/2013 og EN 61400-22. 
Denne akkreditering er dog ophørt og DNVGL’s certificeringsaktiviteter på området er nu akkrediteret af det tyske 
akkrediteringsorgan DAkkS, da DNVGL’s hovedkontor nu ligger i Tyskland. 
 
En oversigt over DANAK akkrediteringer kan findes på vores hjemmeside her ved at vælge område rullemenuen midt 
på siden.  
 
Venlig hilsen 
Allan Munck 
ledende assessor / kvalitetschef 
  
DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740 Skovlunde 
Tlf. dir.: 77 33 95 45 
E-mail: amu@danak.dk 
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Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 21. december 2018 11:33 
Til: Danak Postkasse 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: Akkreditering af godkendt certificeringsorgan af elproducerende enheder 
 
Kære Danak 
 
Forsyningstilsynet har fra EU-enhed ACER (agency for the cooperation of Energy regulators) modtaget et spørgsmål i 
relation til akkreditering af virksomheder der ønsker at fungere som godkendt certificeringsorgan af elproducerende 
enheder. En elproducerende enhed er fx en solcelle, en vindmølle, men kan også være elproducerende elementer til 
større kraftværker. 
 
Spørgsmålet lyder: ”Is there an authorised certifier issuing equipment certificates and power-generating module 
documents present in your Member State?” 
 
Forholder drejes sig nærmere bestemt om, at Forsyningstilsynet i medfør af EU-forordning 2016/631 (requirements 
for generators (RfG)) har godkendt betingelser og vilkår for nye tilslutninger af elproducerende enheder til det 
danske elnet. I den sammenhæng skal en anlægsejer ved en ny tilslutning, dokumentere at enheden overholder (de 
nye) krav til tilslutning. En anlægsejeren kan her med fordel indhente et produktcertifikat udstedt af det godkendt 
certificeringsorgan.  
 
Spørgsmålet fra ACER er således, om vi i Danmark har akkrediteret virksomheder til at udstede produktcertifikater 
for elproducerende enheder eller certifikater for udstyr til elproduktion (equipment certificates).   
 
Vi er givet en deadline den 15. januar 2019, og imødeser derfor gerne et svar inden da. 
 
På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Dok. 17/07437-48  Offentlig/Public 

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

Dato: 
28. januar 2019 
 
Forfatter: 
AIE/SGL 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 

 

 

 

SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 
SPØRGSMÅL VEDR. ANMELDELSE AF KRAV IHT. 
DCC 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra Forsyningstilsynets 

(herefter FSTS) høring er indsat først. Herefter er selve artiklen samt det anmeldte krav gengi-

vet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet gengivet. Til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsat-

te spørgsmål/kommentar. 

 

Artikel 14.1 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTS::::    

Energinet har ikke anmeldt en værdi. Hvad er begrundelsen for dette? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::        

14 1     Based on the rated short-circuit withstand capabil-
ity of its transmission network elements, the rele-
vant TSO shall specify the maximum short-circuit 
current at the connection point that the transmis-
sion-connected demand facility or the transmission-
connected distribution system shall be capable of 
withstanding. 

E   

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser::::    

N/A 

 

Energinets svar på Energinets svar på Energinets svar på Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarFSTS’s høringsspørgsmål/kommentarFSTS’s høringsspørgsmål/kommentarFSTS’s høringsspørgsmål/kommentar::::    

Energinet læser artikel 14.1 som en række værdier specifikt for hvert enkelt tilslutningspunkt, 

som fastsættes afhængig af de specifikke lokale forhold, og ikke en værdi, der skal anmeldes. 
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Værdierne oplyses til den enkelte enhed i forbindelse med indgåelse af aftale eller på anmod-

ning. 

 

Energinet udgiver et kortslutningskatalog årligt. I dette katalog er oplistet beregnede min- og 

max kortslutningsværdier for eksisterende tilslutningspunkter i transmissionssystemet. Disse 

værdier genberegnes hvert år, da de påvirkes af systemændringer, blandt andet nye forbindel-

ser, herunder forbindelser til og i Tyskland. 

 

Artikel 16.1 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTS::::    

Energinet har anmeldt krav for forbrugsanlæg i kategori 3,4 og 5. Hvad skal gælde for kategori 

6? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::        

16 1     The relevant TSO shall specify the devices and 
settings required to protect the transmission 
network in accordance with the characteristics of 
the transmission-connected demand facility or 
the transmission-connected distribution system. 
The relevant TSO and the transmission-connected 
demand facility owner or the transmission-
connected distribution system operator shall 
agree on protection schemes and settings rele-
vant for the transmission-connected demand 
facility or the transmission-connected distribution 
system. 

NE R-TSO RSO anvender: 
-Linjebeskyttelse 
-Transformerbeskyttelse 
-Reaktorbeskyttelse 
-Hjælpekrafttransformerbeskyttelse 
-Samleskinnebeskyttelse 
Alle relevante indstillinger specificeres 
individuelt med udgangspunkt i relevant 
net- og anlægsanalyse. 
Anlægsejer anvender som minimum: 
-Anlægget sikres mod skader fra fejl og 
hændelser i nettet 
-Anlægget sikres mod interne kortslutnin-
ger 
-Anlægget sikres mod udkoblinger i ukriti-
ske situationer 
- Det kollektive elforsyningsnet sikres i 
videst mulig omfang mod uønskede på-
virkninger fra anlægget 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser::::    

Den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager ud-
gangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelsesmetoderne sikrer både transmissionssy-
stemet samt de i tilslutningspunktet relevante komponenter, forbrugsanlæg eller distributions-
systemer. Aktuelle driftsindstillinger anføres i tilslutningsaftalen.  
    

Beskyttelsen for anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelseskoordineringsstudie, som for-
brugsanlægsejer 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 an-
vendes allerede.  
 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar::::    

Energinet stiller sig undrende overfor spørgsmålet, da kravet ikke ses stillet for enkelte katego-

rier. Kravet gælder for alle kategorier. 
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Artikel 19.4.b 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTS::::    

Energinet og FSTS har tidligere være i dialog omkring bestemmelsens krav om re-

synkroniseringsegenskaber for de transmissionstilsluttede distributionsnet. 

Efter en nærmere gennemgang af bestemmelsen, er det tilsynets vurdering, at bestemmelsens 

1. pkt. er udtryk for et udtømmende krav, og bestemmelsens 2. pkt. er udtryk for en anlægs-

specifik bestemmelse. 

 

Det er herefter tilsynets vurdering, at bestemmelsen udgør et udtømmende krav, der ikke er 

underlagt tilsynets godkendelse. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::        

19 4 b   with regard to reconnection of a transmis-
sion-connected demand facility or a transmis-
sion-connected distribution system, the 
transmission-connected demand facility or 
the transmission-connected distribution 
system shall be capable of synchronisation for 
frequencies within the ranges set out in Arti-
cle 12. The relevant TSO and the transmis-
sion-connected demand facility owner or the 
transmission-connected distribution system 
operator shall agree on the settings of syn-
chronisation devices prior to connection of 
the transmission-connected demand facility 
or the transmission-connected distribution 
system, including voltage, frequency, phase 
angle range and deviation of voltage and 
frequency; 

NE R-TSO Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.    
    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Frekvenser jf. A12 
Indstillinger specificeres i betingelser og 
vilkår. 
 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Indstillinger og krav specificeres ikke til 
transmissionstilsluttede distributionssy-
stemer, da gensynkronisering og ø-drift af 
distributionssystemer ikke indgår i den 
danske strategi for forsyningssikkerhed. 
 
 

 

Følgende fremgår af Følgende fremgår af Følgende fremgår af Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserEnerginets dokument med kommentarer og overvejelserEnerginets dokument med kommentarer og overvejelserEnerginets dokument med kommentarer og overvejelser::::    

Artiklen omhandler krav til synkroniseringsevne for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

 

I det omfang, at et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg kan gå i ø-drift, skal et sådant anlæg 

kunne gensynkronisere tilbage på transmissionssystemet. Udstyr, som skal benyttes for at 

muliggøre et forbrugsanlægs ø-drift egenskaber, er typisk standardkomponenter til formålet og 

til dels standardløsninger alt afhængig af forbrugsanlæggets egenskaber og primære proces. 

Udstyret som anvendes i forbindelse med ø-drift eller dele heraf har disse egenskaber til syn-

kronisering. Krav og indstillinger i forbindelse med synkronisering specificeres i forbrugsanlæg-

gets betingelser og vilkår. I det tilfælde, at det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ved util-

sigtet afkobling ikke har et procesbehov, som kræver ø-driftsegenskaber, og derfor vælger at 

stoppe processen, men kan genoptage driften så snart systemet er reetableret eller genind-

kobling er mulig, betragtes denne egenskab således også som synkroniseringsegenskaber.  

 

Distributionssystemerne har ikke egenskaber til at synkronisere i dag, primært fordi det ikke 

indgår som en del af driftsstrategien for det kollektive elsystem. Etablering af egenskaberne for 
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synkronisering ville belaste det enkelte distributionssystem i betragtelig grad, da synkronise-

ringsegenskaberne blandt andet indebærer kontrol over systemfrekvensen, som opnås ved 

kontrol over balancen mellem effektproduktion og forbrug. En sådan investering vil i et sam-

fundsøkonomisk perspektiv ikke kunne forsvares. 

 

Hvis et distributionssystem i dag kommer i utilsigtet ø-drift, nedlukkes distributionssystemet 

(blackout) og reetableres på ny efterfølgende. I de tilfælde hvor et distributionssystem er ble-

vet drevet i en ø-driftssituation, bliver ø-driftsegenskaberne leveret af et produktionsanlæg, 

typisk et termisk kraftværk, som har egenskaberne til dette.  

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar::::    

Energinet ser også kravet om re-synkroniseringsegenskaber for de transmissionstilsluttede 

distributionsnet som et udtømmende krav. Energinet finder dog, at det vil være hensigtsmæs-

sigt, at fremtidige tilslutninger af distributionsnet til transmissionsnettet undtages for dette 

krav, da gensynkronisering og ø-drift af distributionssystemer ikke indgår i den danske strategi 

for systemdrift og forsyningssikkerhed. 

 

Artikel 19.4.c 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTS::::    

Energinet har anmeldt krav om automatisk fjernbetjent frakobling. 

 

I medfør af bestemmelsen skal TSO’en fastsætte den tid, der kræves til den fjernstyrede afkob-

ling. Denne værdi mangler i det anmeldte materiale. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::        

19 4 c   a transmission-connected demand facility or 
a transmission-connected distribution facility 
shall be capable of being remotely discon-
nected from the transmission system when 
required by the relevant TSO. If required, the 
automated disconnection equipment for 
reconfiguration of the system in preparation 
for block loading shall be specified by the 
relevant TSO. The relevant TSO shall specify 
the time required for remote disconnection. 

NE R-TSO DisconnectionDisconnectionDisconnectionDisconnection    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
    
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
ReconfigurationReconfigurationReconfigurationReconfiguration 
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Med udgangspunkt i anlægsegenskaber 
indgår ”Block loading” som bilateral aftale i 
forbindelse med betingelser og vilkår 
    
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Tillastning skal kunne ske trinvis, på sam-
me måde som gælder for manuel aflast-
ning 
 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelserFølgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser::::    
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Som transmissionstilslutningerne er konfigureret med anlægskomponenter, er det muligt for 

Kontrolcenter EL at afkoble det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller det transmissions-

tilsluttede distributionssystem. Funktionaliteten er fjernbetjent, men kan også manuelt udløses 

i de enkelte stationer. 

 

I forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges egenskaberne anvendt til 

aflastning også til ”block loading”.  Egenskaber og funktionalitet er nærmere beskrevet i betin-

gelser og vilkår. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar::::    

Energinet har indtil nu opfattet bestemmelsen anderledes, men kan godt se, at der bør fast-

sættes en værdi. Energinet vender tilbage med endeligt svar herpå. 

 

Artikel 28.2.l 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTSFølgende spørgsmål af fremsendt af FSTS::::    

Dansk Energi har overfor tilsynet udtrykt ønske om, at aktiveringssignalet for systemydelser, 

tillige tilgår de berørte distributionsoperatørerne, i hvis net de(n) aktiverede anlæg er tilsluttet.   

 

Dansk Energi har oplyst, at signalet ikke tilgår DSOen i dag, og ser en systemstabiliserende 

gevinst ved modtagelse af signalet. 

 

Det er ikke umiddelbart tilsynets vurdering, at selve aktiveringssignalet er omfattet af de signa-

ler der i medfør af SOGL (forordning 2017/1485) art. 41-53 gælder for planlagte- og realtidsda-

ta. 

 

Tilsynet bemærker dog, at der i medfør af SOGL artikel 40, stk. 9, kan indgås aftale med trans-

missionstilsluttede DSOer om yderligere udveksling af oplysninger. 

 

Ser Energinet det som en mulighed, at lade selve aktiveringssignalet tilgå de(n) relevante DSO, 

eventuelt forhandlet på plads i medfør af SOGL art. 40, stk. 9? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt kravFølgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav::::        

28 2 l   where modification to the power consump-
tion is specified via frequency or voltage 
control, or both, and via pre-alert signal 
sent by the relevant system operator or the 
relevant TSO, be equipped to receive, di-
rectly or indirectly through a third party, 
the instructions from the relevant system 
operator or the relevant TSO, to measure 
the frequency or voltage value, or both, to 
command the demand trip and to transfer 
the information. The relevant system oper-
ator shall specify and publish the technical 
specifications approved to enable this 
transfer of information. For demand units 

  DK1 – FCR: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering 
af reserverne 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 reserverne foregår via leverandørens 
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connected at a voltage level below 110kV, 
these specifications shall, prior to approval 
in accordance with Article 6, be subject to 
consultation with the relevant stakeholders 
in accordance with Article 9(1).  

egne målinger af frekvensen. 
 
DK2 – FCR-D: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering 
af reserverne foregår via leverandørens 
egne målinger af frekvensen. 
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
Aktivering af reserverne foregår via manu-
elt signal fra Energinets Kontrolcenter. 

 

Følgende fremgår Følgende fremgår Følgende fremgår Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelseraf Energinets dokument med kommentarer og overvejelseraf Energinets dokument med kommentarer og overvejelseraf Energinets dokument med kommentarer og overvejelser::::    

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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentarEnerginets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar::::    

Energinet finder, at Dansk Energis ønske om at modtage aktiveringssignalet fint kan kombine-

res med det aftalte koncept for udveksling af information med distributionstilsluttede anlæg. 

Krævet tilgang til disse signaler bør derfor stilles af DSO’en i forbindelse med indgåelse af til-

slutningsaftalen 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 tilgængelig på gateway. 

Denne løsning vil forventeligt først være tilgængelig, når overgangsordningen er overstået i 

2022. 

 

Udvekslingen af denne type oplysninger bør ske direkte mellem den nettilsluttede part og 

DSO’en. 

 

Energinet vurderer ikke, at denne type signaludveksling skal indgå i behandlingen under SO GL. 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sisse Guldager Larsen 

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

Dato: 
5. februar 2019 
 
Forfatter: 
AIE/SGL 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 

 

 

 

SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 
SPØRGSMÅL VEDR. ANMELDELSE AF KRAV IHT. 
DCC 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra Forsyningstilsynets 

(herefter FSTS) høring er indsat først. Herefter er selve artiklen samt det anmeldte krav gengi-

vet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet gengivet. Til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsat-

te spørgsmål/kommentar. 

 

Artikel 19.4.c 

Følgende spørgsmål af fremsendt af FSTS: 

Energinet har anmeldt krav om automatisk fjernbetjent frakobling. 

 

I medfør af bestemmelsen skal TSO’en fastsætte den tid, der kræves til den fjernstyrede afkob-

ling. Denne værdi mangler i det anmeldte materiale. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:  

19 4 c   a transmission-connected demand facility or 
a transmission-connected distribution facility 
shall be capable of being remotely discon-
nected from the transmission system when 
required by the relevant TSO. If required, the 
automated disconnection equipment for 
reconfiguration of the system in preparation 
for block loading shall be specified by the 
relevant TSO. The relevant TSO shall specify 
the time required for remote disconnection. 

NE R-TSO Disconnection 
Forbrugsanlæg: 
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
Distributionssystem: 
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
Reconfiguration 
Forbrugsanlæg: 
Med udgangspunkt i anlægsegenskaber 
indgår ”Block loading” som bilateral aftale i 
forbindelse med betingelser og vilkår 
 
Distributionssystem: 
Tillastning skal kunne ske trinvis, på sam-
me måde som gælder for manuel aflast-
ning 
 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Som transmissionstilslutningerne er konfigureret med anlægskomponenter, er det muligt for 

Kontrolcenter EL at afkoble det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller det transmissions-

tilsluttede distributionssystem. Funktionaliteten er fjernbetjent, men kan også manuelt udløses 

i de enkelte stationer. 

 

I forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges egenskaberne anvendt til 

aflastning også til ”block loading”.  Egenskaber og funktionalitet er nærmere beskrevet i betin-

gelser og vilkår. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet har anmeldt krav om automatisk fjernbetjent frakobling. 

 

I medfør af bestemmelsen skal TSOen fastsætte den tid, der kræves til den fjernstyrede afkob-

ling. Denne værdi mangler i det anmeldte materiale. 

 

I forbindelse med behandling af Forsyningstilsynets spørgsmål angående den ikke specificerede 

tid, har Energinet konstateret den lidt uheldige anvendte formulering ”automatisk fjernbe-

tjent”. Denne formulering var ikke tilsigtet og ej heller hensigtsmæssig, da det udfordrer be-

greberne automatisk og fjernbetjent. Den korrekte formulering er derfor: ”Der er krav om 

udstyr til fjernbetjent frakobling”, da der uanset, om det er Energinets eller andres anlæg, vil 

være tale om en fjernbetjent funktionalitet og ikke en automatisk med en forud specificeret 

udkoblingsværdi samt en specificeret tid. 

 

Energinet ønsker at anmelde følgende ændring til det anmeldte: 
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19 4 c   a transmission-connected demand facility or 
a transmission-connected distribution facility 
shall be capable of being remotely discon-
nected from the transmission system when 
required by the relevant TSO. If required, the 
automated disconnection equipment for 
reconfiguration of the system in preparation 
for block loading shall be specified by the 
relevant TSO. The relevant TSO shall specify 
the time required for remote disconnection. 

NE R-TSO Disconnection 
Forbrugsanlæg: 
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
Distributionssystem: 
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
Reconfiguration 
Forbrugsanlæg: 
Med udgangspunkt i anlægsegenskaber 
indgår ”Block loading” som bilateral aftale i 
forbindelse med betingelser og vilkår 
 
Distributionssystem: 
Tillastning skal kunne ske trinvis, på sam-
me måde som gælder for manuel aflast-
ning 
 

 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen. 

 

Med dette svar mener Energinet ikke, at der er flere udestående spørgsmål fra Forsyningstilsy-

net angående DCC. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 11. marts 2019 10:53
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Cc: Anne Nielsen; Myndighed
Emne: SV: Vedr. DCC artikel 21(2) Levering af modeller for kat. 6

Kære Thomas 
  
Vi er enige i, at de anmeldte krav kun skal gælde for tilslutninger omfattet af DCC’en.  
  
Vi retter vores krav til og eftersender bilaget til jer hurtigst muligt. 
  
  
Venlig hilsen 
 
Sisse Guldager Larsen  
Sagsbehandler 
Myndighedsenheden 
+4523338877  
myndighed@energinet.dk 
 
 

 
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 
www.energinet.dk  
 
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-
mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  
Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 8. marts 2019 14:38 
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Emne: SV: Vedr. DCC artikel 21(2) Levering af modeller for kat. 6 
  
Kære Energinet 
  
Vi har fuld forståelse for behovet og nødvendigheden af at der udveksles information om køreplaner/ 
belastningsprofiler. 
  
Det springende punkt er for os, at det anmeldte krav vedrører samtlige tilslutningspunkter, hvormed kravet også 
vedrører eksisterende tilslutninger. Dette vurderer vi ikke umiddelbart forenelig med anvendelsesområdet af DCC-
forordningen. 
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For en god ordens skyld bekræftes, at DCC forordningen gælder for anlæg tilsluttet efter 18. august 2019. 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

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

  
Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>  
Sendt: 7. marts 2019 15:32 
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk> 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>; Myndighed 
<Myndighed@energinet.dk> 
Emne: SV: Vedr. DCC artikel 21(2) Levering af modeller for kat. 6 
  
Kære Thomas 
  
Vi er enige i, at EU-forordning DCC gælder for nye anlæg eller anlæg, der gennemfører større ombygninger, som 
medfører ændringer i tilslutningsaftalen. 
  
Da Banedanmark er i gang med at udbygge køreledningsnettet, findes det meget relevant at sætte krav til nye 
anlæg. 
  
I forhold til Energinets mulighed for at kræve ændrede simuleringsmodeller, har Energinet haft dialog med 
Banedanmark om dette forhold. Kravet skal ses i sammenhæng med de lempeligere krav, som Banedanmark har 
opnået på udvalgte områder. 
  
Når der ændres væsentligt på køreplanen, f.eks. med indsættelse af flere elektriske tog e.l., vil dette give væsentlige 
konsekvenser for Banedanmarks belastning af nettet. Disse konsekvenser er nødvendige at kende både for 
Banedanmark samt Energinet for langtidsplanlægning af anlæg og net, og der er derfor en fælles interesse i, at 
køreplanerne leveres til Energinet. 
  
Det er derfor fundet nødvendigt at have mulighed for at få opdaterede modeller. 
  
Der har, hverken på aktørmøder eller i den bilaterale dialog, været indvendinger fra Banedanmarks side overfor 
dette krav. 
  
For en god ordens skyld vil jeg gerne bede dig bekræfte, at vi er enige om, at DCC’en gælder for anlæg tilsluttet efter 
den 18. august 2019 og ikke den 27. april 2019, som gælder for anlæg omfattet af RfG’en. 
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Venlig hilsen 
 
Sisse Guldager Larsen  
Sagsbehandler 
Myndighedsenheden 
+4523338877  
myndighed@energinet.dk 

 
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 
www.energinet.dk  
 
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-
mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  
Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 26. februar 2019 16:17 
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: Vedr. DCC artikel 21(2) Levering af modeller for kat. 6 
  
Kære Energinet 
  
Af det opdaterede bilag 1.D vedrørende simuleringsmodeller for transmissionstilsluttet forbrug og distribution i 
medfør af DCC-forordningen, fremgår følgende i forhold til forbrugskategori 6: 
  
”Til modellering af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 6 skal anlægsejeren levere belastningsprofiler for samtlige 
nettilslutningspunkter, 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 transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
af den pågældende kategori.” 
  
Idet forordning DCC vedrører anlæg tilsluttet efter den 27. april 2019, opfatter tilsynet BaneDanmarks tilslutninger 
som eksisterende. Tilslutninger efter dette tidspunkt vil være nye, men det er tilsynets umiddelbare vurdering, at 
dette ikke kan medføre krav om levering af belastningsprofiler for samtlige tilslutningspunkter, med hjemmel i DCC 
artikel 21(2) – med mindre de nye tilslutninger medføre en ny og ændre tilslutningsaftale som dette er beskrevet i 
forordningens art 4(1)(a). Endvidere er tilsynet tilbageholdende i forhold til at ændrede køreplaner kan medføre 
krav om indlevering af (nye) belastningsprofiler for samtlige tilslutningspunkter, med hjemmel i DCC art. 21(2). 
  
Hvilken dialog har Energinet haft med BaneDanmark omkring ovenstående krav ?  
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
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––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

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

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 4. marts 2019 11:01
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Flemming Brinch Nielsen
Emne: SV: Afklarende spørgsmål vedr. DCC artikel 19(1)

Kære Thomas 
  
Godt set, det er desværre en fejl. 
  
Energinet fastholder kravene, som fastsat i den reviderede anmeldelse af 10. december 2018. 
  
  
Venlig hilsen 
 
Sisse Guldager Larsen  
Sagsbehandler 
Myndighedsenheden 
+4523338877 
SGL@energinet.dk 

 
 
 
 
Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 4. marts 2019 08:57 
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Emne: Afklarende spørgsmål vedr. DCC artikel 19(1) 
  
Kære Energinet 
  
Energinet anmeldte den 7. september 2018 følgende krav i medfør af forordning DCC artikel 19(1): 
  

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 kategorien 
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 
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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. 

  
Energinet reviderede anmeldelsen af disse krav den 10. december 2018 til nedenstående, grundet sammengængen 
mellem forordning DCC og forordning 2017/2196 (ER) : 
  

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 Norden 

For anlægskategori 6 gælder: Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt 
frekvensværdi. 

Indgået aftale om manuel 
aflastning ved aftalt 
frekvensværdi. 

  
Ved seneste revidering af kravdokumentet til DCC anmeldelsen (bilag 1) som er sket 17. januar 2019, er anmeldt : 
  

Synkronområde CE Norden 
Distributionssystem 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 kategorien 
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. 

  
Er det med vilje, at de anmeldte krav er ændret tilbage til det oprindeligt anmeldte ? 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

+45 70 10 22 44 

info@energinet.dk  

CVR-nr. 39 31 49 59 

Dato: 
11. marts 2019 

 
Forfatter:  
AIE/SGL 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

 

 

SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE 

SPØRGSMÅL ANGÅENDE SPÆNDINGSKVALITET 

UNDER DCC 
 

Energinet fremsender hermed svar på spørgsmål fremsendt af Forsyningstilsynet (herefter 

FSTS) den 26. februar 2019 og den 1. marts 2019 vedrørende Energinets anmeldelse af krav i 

medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om net-

tilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

1. Henvendelse fra FSTS af 26. februar 2019 

Artikel 20 

 

Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS: 

I forbindelse med revision af de anmeldte krav i medfør af forordning DCC, er der nu anmeldt 

en (samlet) kategori for distributionsnettene. Tilsynet bemærker, at definitionen (også) inde-

holder distributionsnet med flere POC til transmissionsnettet, samt et eller flere POC til andre 

distributionsnet. 

 

For så vidt angår krav om spændingskvalitet, er der ved det opdaterede kravdokument an-

meldt krav om eftervisning/efterprøvning af spændingskvalitet for distributionsnet. 

 

Af det (oprindelige) anmeldte bilag 2 (Kommentarer_overvejelser DCC - artikel 12 - 29.doc) 

fremgår vedrørende artikel 20, at for så vidt angår den tidligere kategori 1, er det ikke muligt at 

efterprøve /eftervise spændingskvaliteten, grundet kompleksiteten af de omfattede distributi-

onsnet.  

 

Tilsynet ser et sammenfald mellem den tidligere kategori 1, som indeholdte DS med flere POC 

til TX, samt evt. tilslutninger til andre DS, og den nuværende (samle) kategori for DS. Tilsynet 

spørger derfor, hvorledes det er muligt at efterprøve /eftervise spændingskvaliteten for de 

distributionsnet, der var omfattet af den tidligere kategori 1. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

Artiklens ordlyd fra forordningen: 

Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribution sys-

tem operators shall ensure that their connection to the network does not result in a deter-

mined level of distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection 
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point. The level of distortion shall not exceed that allocated to them by the relevant TSO. TSOs 

shall coordinate their power quality requirements with the requirements of adjacent TSOs. 

 

Anmeldt krav: 

8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 

 

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 distributionstilsluttede 

anlæg jf. bilag 1.F, hvorved netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar A/S indgår samar-

bejde om håndtering af kravsætning for spændingskvalitet ved tilslutning af distributionstilslut-

tede anlæg med betydende indflydelse på transmissionsnettet.  

 

I tilfælde af at en part identificerer, at niveauer nærmer sig - eller overskrider - planlægningsni-

veauerne, skal den anden part underrettes. Herefter skal parterne inden 30 dage indgå et gen-

sidigt forpligtende samarbejde for at identificere kilden til forstyrrelsen samt udarbejde en plan 

for udbedringen. Hvis kilden til forstyrrelsen med overvejende sandsynlighed kan identificeres, 

afholdes omkostningerne til udbedring af den part, som ejer det pågældende net. 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Kommentarer og overvejelser er ikke indsat, da de ikke er revideret så det matcher det revide-

rede kravsæt i Bilag 1 E. 

 

Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar: 

Kategori 1 er underlagt krav om spændingskvalitet, men ikke et krav om overholdelse af et 

specifikt tildelt niveau i tilslutningspunktet. 

 

I stedet er stillet krav om, at DSO´en skal indgå i et samarbejde med TSO´en, såfremt der opstår 

eller forudsiges problemer. Samtidig er der krav om at følge en specifik procedure ved tilslut-

ning. 

 

Det anses stadig ikke for muligt at efterprøve/eftervise spændingskvaliteten for det tilsluttede 

distributionsnet. Det er muligt at måle den samlede ”belastning” af spændingskvaliteten i et 

punkt, hvor de enkelte bidragydere til forureningen ikke kan identificeres direkte. Denne iden-

tifikation kan i nogen grad ske ved opstilling af et større ”måle set-up” i punkter omkring det 

udfordrede punkt. 
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2. Henvendelse fra FSTS af 1. marts 2019 

Artikel 20 – del 1 

 

Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS: 

I forbindelse med anmeldelsen af generelle krav i medfør af forordning DCC, er anmeldt revi-

deret krav vedrørende spændingskvalitet (som bilag 1.E). Af dette bilag fremgår to forskellige 

procedurer for fastsættelsen af planlægningsniveauet for henholdsvis transmissionstilsluttet 

forbrug og transmissionstilsluttede distributionssystemer.  

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

Artiklens ordlyd fra forordningen: 

Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribution sys-

tem operators shall ensure that their connection to the network does not result in a deter-

mined level of distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection 

point. The level of distortion shall not exceed that allocated to them by the relevant TSO. TSOs 

shall coordinate their power quality requirements with the requirements of adjacent TSOs. 

 

Anmeldt krav: 

8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 

 

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. 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Kommentarer og overvejelser er ikke indsat, da de ikke er revideret, så det matcher det revide-

rede kravsæt i Bilag 1 E. 

 

Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar: 

Det fremgår af anmeldelsen, hvordan planlægningsniveauer for forbrug fastsættes, mens me-

toden for fastsættelse af planlægningsniveau for distribution ikke er beskrevet. Her er det blot 

refereret, at de fastsættes af Energinet Elsystemansvar A/S. 

 

Planlægningsniveauet i et tilslutningspunkt viser det samlede rum, der er til rådighed til forskel-

lige 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. 

 

Artikel 20 – del 2 

 

Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS: 

For så vidt angår distributionssystemerne er anmeldt en aftalebaseret tilgang. Energinet har 

anført, at henvisningen til (den ellers benyttede) standarden IEC 61000-3-6 blot er vejledende. 

Dansk Energi har anført, at IEC 61000-3-6 bygger på forudsætninger der ikke længere er gæl-
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dende. Det er for tilsynet nærliggende at udlede, at den aftalebaserede tilgang kan medføre 

afvigelser fra standarden IEC 61000-3-6. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

Artiklens ordlyd fra forordningen: 

Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribution sys-

tem operators shall ensure that their connection to the network does not result in a deter-

mined level of distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection 

point. The level of distortion shall not exceed that allocated to them by the relevant TSO. TSOs 

shall coordinate their power quality requirements with the requirements of adjacent TSOs. 

 

Anmeldt krav: 

8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 

 

Det stilles som krav, at netvirksomheden følger tilslutningsprocessen for distributionstilsluttede 

anlæg jf. bilag 1.F, hvorved netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar A/S indgår samar-

bejde om håndtering af kravsætning for spændingskvalitet ved tilslutning af distributionstilslut-

tede anlæg med betydende indflydelse på transmissionsnettet.  

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Kommentarer og overvejelser er ikke indsat, da de ikke er revideret så det matcher det revide-

rede kravsæt i Bilag 1 E. 

 

Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar: 

Der forventes ikke umiddelbart afvigelser fra IEC 61000-3-6 i forbindelse med fastsættelse af 

planlægningsniveau. Denne benyttes til begge typer tilslutning. 

 

Hvis en netvirksomhed vil gennemføre en tilslutning af et anlæg i deres system, og der er for-

ventning til, at dette anlæg giver konsekvenser for spændingskvaliteten i transmissionsnettet, 

følges processen i Bilag 1 F. 

 

I den seneste revision af Dansk Energis krav har Energinet forstået, at IEC-61000-3-6 benyttes 

som grundlag for fastsættelse af planlægningsniveauer på deres spændingsniveau. 

 

Artikel 20 – del 3 

 

Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS: 

For så vidt angår forbrugsanlæg fremgår af bilag 1.E, at planlægningsniveauet fastsættes på 

baggrund af IEC 61000-3-6, og altså uden brug af en aftalebaseret tilgang. 

 

På hvilken baggrund har Energinet vurderet et behov for at fastsætte to forskellige procedurer, 

når fastsættelsen af planlægningsniveauet skal finde sted? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

Artiklens ordlyd fra forordningen: 

Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribution sys-

tem operators shall ensure that their connection to the network does not result in a deter-

mined level of distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at the connection 
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point. The level of distortion shall not exceed that allocated to them by the relevant TSO. TSOs 

shall coordinate their power quality requirements with the requirements of adjacent TSOs. 

 

Anmeldt krav: 

8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 

 

I tilfælde af at en part identificerer, at niveauer nærmer sig - eller overskrider - planlægningsni-

veauerne, skal den anden part underrettes. Herefter skal parterne inden 30 dage indgå et gen-

sidigt forpligtende samarbejde for at identificere kilden til forstyrrelsen samt udarbejde en plan 

for udbedringen. Hvis kilden til forstyrrelsen med overvejende sandsynlighed kan identificeres, 

afholdes omkostningerne til udbedring af den part, som ejer det pågældende net. 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Kommentarer og overvejelser er ikke indsat, da de ikke er revideret, så det matcher det revide-

rede kravsæt i Bilag 1 E. 

 

Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar: 

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 

samarbejde 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. 

 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 
Myndighedsenheden 
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Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS)
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Kategorier: Journaliser

AppServerName: esdh-evm-kfst

DocumentID: 18/16187-68

DocumentIsArchived: -1

Kære Thomas 

 

Først, undskyld for det sene svar.  

 

Ejerforhold og snitflade i forhold til transformeren mellem transmissionssystemet og anlægget som tilsluttes er 

interessant og vi har perifært berørt dette emne i andre diskussioner. 

Grundet forskellig regulering, praksis mm er det ikke ens regler/praksis på dette område.  

Der er vel principiel ikke krav om ens regler på området – men måske bare set i lyset af, at det ville være mere 

simpelt og gennemskueligt at forklare. 

Vi kommer nok tilbage til det på et senere tidspunkt. 

 

Herunder er udgangspunkt transmissionstilslutninger. Hvis der sammenlignes (og det gør vi ikke lige nu) med 

distributionssystemerne vil der nok optræde adskillige variationer.  

Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ejer (typisk – jeg er ikke kommet på en undtagelse med det udelukker den 

ikke) tilslutningstransformeren, det gælder således de store elkedler, datacentrene, Banedanmark ol. Disse er 

dermed tilsluttet på primærsiden af deres egen transformer  evt. på eget bryderanlæg før transformeren. 

Transmissionstilsluttede distributionssystemer som jo er i kategori ”forbrug” ejer ikke transformeren mellem 

transmissionssystemet og distributionssystemet , men er tilsluttet på sekundærsiden af Energinets transformer. 

For transmissionstilsluttede produktionsanlæg praktiseres begge løsninger, de centrale kraftværker ejer selv 

maskintransformeren, vindanlæg tilsluttes sekundærsiden af Energinets transformer.  

PV anlæg er pt ikke direkte tilsluttet transmissionssystemet men det kommer nu. Løsningen kunne være en af de to 

førnævnte (central kraftværk eller vind) men hvordan reguleringen specifikt håndterer disse er jeg ikke klar over 

endnu. Det kunne forventes, at de ligestilles med vind. 

 

Ud af det ovenstående og de anmeldte krav i signallisten ses det, at ejerforholdet er forskelligt, tilslutningspunktet, 

POC, er forskelligt ligesom krav til signaler også er det. 

Desuden skal der differentieres mellem målinger og meldinger/signaler. Anvendelsen er naturligvis både i 

forbindelse med drift, afregning og koblinger, hvori der til det sidste også er et væsentligt sikkerhedsaspekt.   

 

I forhold til målinger og placeringen af disse, dvs målte værdier af f.eks. strøm og spænding, er dette relevant da 

transformeren er en elektrisk komponent med specifikke egenskaber. 

Et eksempel kunne være et forbrugsanlæg, med egen transformer, men hvor målingerne tages på sekundærsiden, 

vil disse målinger ikke inkludere transformerens tab. 

Jeg håber ovenstående afklarer spørgsmålet. Under alle omstændigheder er du/I altid velkommen til at vende 

tilbage med supplerende spørgsmål per mail eller telefon. 

Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen  

Senioringeniør 
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Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>  

Sendt: 28. februar 2019 13:36 

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

Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>; Lukas Lindgreen (FSTS) 

<luli@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: Afklarende spørgsmål om signaler i medfør af DCC 

 

Kære Flemming 

 

Vi har et afklarende spørgsmål i forhold til den anmeldte signalliste af 3. december 2018 i medfør af DCC. Af listen 

fremgår, at forbrugsanlæg skal levere en række signaler fra primærsiden af transformeren. I såvel anmeldte 

dokument om simuleringsmodeller, som i (den nye) Mvar-ordning opereres med en ejer-snitflade centreret omkring 

primær/sekundærsiden af transformeren. I denne sammenhæng, hvorledes er det da nødvendigt at anlægsejer 

leverer målinger der relaterer sig til primærsiden af tranformeren ? 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

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

   

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

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

+45 70 10 22 44 

info@energinet.dk  

CVR-nr. 28 98 06 71 

Dato: 

29. april 2019 

 

Forfatter:  

AIE/FBN/SGL 

 

Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL AFGØRELSE 

VEDRØRENDE DCC 
 

Energinet fremsender hermed høringssvar til udkast til afgørelse fremsendt af Forsyningstilsy-

net (herefter FSTS) den 8. april 2019 vedrørende Energinets anmeldelse af krav i medfør af 

forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af 

forbrugs- og distributionssystemer (DCC). 

 

Energinet har ved gennemgangen af udkast til afgørelse fundet enkelte elementer, hvor Ener-

ginet finder det hensigtsmæssigt med en afklaring/præcisering. 

 

 

Energinets bemærkninger til afgørelsens betingelser 

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 formuleringen 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 kortslut-

ningsstrøm. Det forudsættes, at Energinet aktivt leverer en endelig skønnet værdi for den mi-

nimale og maksimale kortslutningsstrøm, der kan forventes i det respektive 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 til-

slutningspunkt i kortslutningskataloget. Kortslutningsniveauets udvikling kan herefter 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 regulering 

af forbrug i forbindelse med efterspørgselsreaktion. I afsnittet fremgår ”Det er tilsynets vurde-

ring, 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 ”ved-

rører adgangen til markedet” er Energinet enig i. 

 

Energinet forstår umiddelbart ikke, hvad forbeholdet vedrører og ønsker dette præciseret. 

 

 

Øvrige bemærkninger til afgørelsen 

Måling af spændingskvalitet 

På side 70, 5. afsnit er angivet, ”at tilslutningspunktet for distributionssystemer er oplyst at 

være for komplekst til at der kan foretages målinger af spændingskvaliteten i tilslutningspunk-

tet”. 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. For-

brugsanlæg, der er tilsluttet på distributionsnettet, er ikke underlagt DCC’ens krav, med min-

dre de er leverandører af fleksibelt forbrug. Det er DSO’en, der stiller krav til distributionstil-

sluttede 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 overensstemmelse 

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 forslår derfor afsnit 2, side 51 ændret, så det stemmer overens med den engelske 

tekst eller helt udeladt fra afgørelsen. 
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Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Sisse Guldager Larsen 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 2. maj 2019 12:49
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Anne Nielsen; Pia Rønager (FSTS); Flemming Brinch Nielsen; 

Myndighed
Emne: SV: Høring over afgørelse vedr. forordning 2016/1388 DCC

Kategorier: Journaliser

Kære Thomas 
 
Som orienteret om telefonisk, har vi et par yderligere kommentarer til afgørelsesudkast i medfør af forordning 
2016/1388 (DCC): 
 
På side 23 i afgørelsesudkastet er der refereret til, at Energinet vil ændre teksten i anmeldelsen til ’Del af vilkår og 
betingelser, som Energinet præciserer i forbindelse med den aktuelle tilslutning med udgangspunkt i 
tilslutningspunktets placering i transmissionssystemet’ blandt andet for artikel 12, stk. 1. Dette burde rettelig være 
artikel 12, stk. 2, idet Energinet ikke har anmeldt krav efter artikel 12, stk. 1. 
 
Derudover fremgår det også, at ovenstående tekst er gældende for artikel 13, stk. 6. Energinet har dog anmeldt et 
generelt, specifikt krav jf. artikel 13, stk. 6, så teksten vil ikke kunne anvendes for artikel 13, stk. 6.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Sisse Guldager Larsen  
Sagsbehandler 
Myndighedsenheden 
+4523338877  
myndighed@energinet.dk 

 
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 
www.energinet.dk  
 
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-
mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  
Fra: Myndighed  
Sendt: 29. april 2019 14:43 
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk> 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>; Pia Rønager (FSTS) 
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<PR@forsyningstilsynet.dk>; Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; Myndighed 
<Myndighed@energinet.dk> 
Emne: SV: Høring over afgørelse vedr. forordning 2016/1388 DCC 
 
Kære Thomas 
 
Vedhæftet Energinets bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedrørende generelle krav i medfør 
af forordning 2016/1388 DCC. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os igen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Sisse Guldager Larsen  
Sagsbehandler 
Myndighedsenheden 
+4523338877  
myndighed@energinet.dk 

 
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 
www.energinet.dk  
 
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-
mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  
Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 8. april 2019 15:02 
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>; Pia Rønager (FSTS) 
<PR@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: Høring over afgørelse vedr. forordning 2016/1388 DCC 
 
Kære Energinet 
 
Hermed fremsendes Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedrørende generelle krav i medfør af forordning 
2016/1388 DCC. Udkastet fremsendes med henblik på høring. 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendes senest d. 29. april 2019.  
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 



3

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

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

 



   

 

 

 
 

 
 
Til Forsyningstilsynet 
Sendt til: post@forsyningstilsynet.dk 
Cc til: thwi@forsyningstilsynet.dk og 
ralb@forsyningstilsynet.dk 
 
 
 
 
 

Høringssvar om krav for spændingskvalitet for transmissionstilsluttede 
distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 

Hermed Dansk Energis høringssvar til Bilag 1.E om Energinets ’Krav for spændingskvalitet 
for transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg’ 
dateret 7. september 2018. Øvrige høringssvar fremsendes separat. 
 
Høringssvaret er opdelt i en indledning samt generelle og specifikke kommentarer og vedrø-
rer udelukkende aspekter, der er relevante for transmissionstilsluttede distributionssystemer.  
 
Indledning 

Det overordnede formål med at stille krav til emission af spændingsforstyrrelser 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 af spændingsforstyrrelserne afhænger af elnet-
tets karakteristika, herunder karakteristika fra samtlige anlæg, der er tilsluttet elnettet. Derfor 
bør specifikke krav til spændingsforstyrrelser stilles til de anlæg, der tilsluttes elnettet under 
hensyntagen til elnettets karakteristika, og krav til til den samlede spændingskvalitet i trans-
missionstilsluttede distributionssystemer, uafhængigt af hvad der er tilsluttet distributionssy-
stemerne. 
 
Generelle kommentarer 
 
Kommentar 1 

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

1. Det samlede niveau af spændingsforstyrrelser fra transmissions- og distributionssy-
stemer må ikke overstige det tilladelige niveau af spændingsforstyrrelser. 

2. 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 transmis-
sionsnettet ved tilslutning af store forbrugere eller producenter på distributionsniveau. 

Dok. ansvarlig: JAR  
Sekretær: SLS  
Sagsnr:  s2016-392  
Doknr: d2018-16193-8.0  
12-10-2018  
  

mailto:post@forsyningstilsynet.dk
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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 uhen-

sigtsmæssigt at fastsætte krav til distributionssystemer, som afhænger af, hvilke anlæg der 

er tilsluttet til distributionssystemet, hvilket efter vores opfattelse ikke er intensionen i 

DCC’en.  

 

Dansk Energi mener, at Energinet er forpligtet til at stille ens krav til alle distributionssyste-

mer, 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 utillade-

lige påvirkninger af transmissionsnettet fra store forbrugere og producenter på distributions-

niveau bør håndteres i forbindelse med nettilslutning af disse, hvilket allerede er muligt efter 

netselskabenes anmeldte tekniske betingelser. Dansk Energi indgår gerne i en dialog om, at 

få Energinets behov præciseret i netselskabernes tekniske betingelser. 

 

Fastsættelse af specifikke grænseværdier for hvert transmissionstilsluttet distributionssystem 

i kategori 2 vil betyde at netselskaberne skal overholde væsentlige strengere krav pr. tilslut-

ningspunkt end de krav, der stilles i dag. Samtidig mistes muligheden for at udligne emission 

af spændingsforstyrrelser mellem nærliggende distributionssystemer, som også er muligt i 

dag. Dette vil alt andet lige øge omkostninger til filtreringsudstyr betragteligt, og er samtidigt 

en diskriminerende behandling af distributionssystemer, som falder under denne kategori.  

 

Kommentar 2 

Energinet kræver eftervisning af overholdelse af krav.  
 
Intensionen i artikel 20 i DCC’en er ikke, at der skal foretages en eftervisning, men at der er 

en forpligtelse om at sikre den tekniske kvalitet i elnettet, som netselskaberne allerede er 

forpligtet til i henhold til Elforsyningslovens §22 stk. 1 litra 1. 

 

Artikel 20 i DCC’en 

 
Dansk Energi vurderer, at dette langt hen ad vejen kan sikres ved at stille de rette krav til de 

anlæg, som tilsluttes de anlæg, som tilsluttes distributionsnettet, og .   

 

Eftervisning af overholdelse er ekstremt dyrt, da det kræver særligt måleudstyr, som ikke 

findes på eksisterende distributionssystemer. Eftervisning vil kræve, at der opsættes speciel-

le måletransformere i de transmissionstilsluttede distributionsanlæg. Eftervisning ved bereg-

ning er ikke muligt for distributionssystemer. 

 

Kommentar 3 
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Energinet fastsætter krav til overensstemmelsesprøvning af spændingskvalitet ved nettilslut-
ning af distributionssystemer. 
 
Dansk Energi er i tvivl om, hvorvidt DCC’ens artikel 36 giver Energinet hjemmel til at specifi-
cere overensstemmelsesprøvninger i relation til spændingskvalitet. Energinet har efter vores 

opfattelse kun hjemmel i artikel 36(2) til at specificere: 
a) Alternative tests til de i artikel 37-41 såfremt de vurderes effektive og tilstrækkelige 

b) Yderligere og alternative tests til de i artikel 37-41 såfremt de ikke har modtaget til-

strækkelig dokumentation for at anlægget overholder DCC’en. 

Hvis DCC’ens artikel 36 ikke giver Energinet hjemmel til at specificere overensstemmelses-
prøvninger i relation til spændingskvalitet, skal dette fjernes.  

 

Under alle omstændigheder mener Dansk Energi, at den mest hensigtsmæssige måde at 

håndtere krav til spændingskvalitet på i forbindelse med tilslutning af store producenter og 

forbrugere er at adressere det ved tilslutning af disse og ikke ved tilslutning af distributions-

net. 

 

Kommentar 4 

Energinet er jf. artikel 20 forpligtet til at koordinere krav til spændingskvalitet med tilstødende 
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 medlemslande, som fx Tysk-

land, ikke vil fastsætte specifikke grænseværdier for distributionssystemer. De henholder sig 

til, at distributionssystemoperatørerne er forpligtet til at opretholde den tekniske kvalitet i net-

tet, på samme måde som danske netselskaber er i medfør af Elforsyningsloven. 

 

Kommentar 5 

Energinet har jf. DCC’en to forskellige roller, som hhv. ’TSO’ og ’relevant systemoperatør’. 
’TSO ’ svarer til Energinets rolle som systemansvarlig virksomhed, og ’relevant systemopera-
tør svarer til Energinets rolle som transmissionsvirksomhed efter bestemmelserne i Elforsy-
ningsloven.  
 
Det bør fremgå tydeligt, hvilken del af Energinet, der har hvilke beføjelser og pligter. 

 

Specifikke kommentarer 

 

Afsnit 1.1.4 
Det fremgår ikke tydeligt, om anlægskomponenter i forbrugsanlæg tilsluttet distributionsnettet 
er omfattet af kravene. Dette bør fremgå 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 spændings-
niveauer. Vil alle distributionssystemer være omfattet af distributionssystemer kategori 1? 
 
Sidste afsnit bør ikke være en del af definitionen. 
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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 tilsluttet mellem- 
og højspændingsnettet? 
 
De to sidste afsnit bør ikke være en del af definitionen. 
 
Afsnit 1.1.8 
Definitionen af distributionssystemoperatør er uklar. Definition fra Eldirektivet bør anvendes, 
alternativt bør det præciseres, at der er tale om det transmissionstilsluttede distributionsan-
læg. 
 
Afsnit 3.1 
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 produktionsanlæg 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 omkring definering af 

nye planlægningsniveauer, som dog er blevet udskudt pga. ressourcesituationen i Energinet. 

Dette projekt bør gennemføres inden der fastsættes specifikke planlægningsværdier. 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Dansk Energi 
 

 
Jan Rasmussen 



   

 

 

 
 

 
 
Til Forsyningstilsynet 
Sendt til: post@forsyningstilsynet.dk 
Cc til: thwi@forsyningstilsynet.dk og  
ralb@forsyningstilsynet.dk 
 

 
 
 

Høringssvar til Energinets forslag om generelle tilslutningskrav for nye 
forbrugsanlæg og distributionssystemer efter DCC 

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Energinets anmeldte krav 
jf. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1388 af d. 17. august 2016 om fastsættelse 
af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer.  

 

Indledning 
Dansk Energi har struktureret høringssvaret sådan, at vi først giver nogle generelle kommen-
tarer, hvorefter vi giver specifikke kommentarer ud fra kravdokumentet ”Krav fastsat i hen-
hold til EU-forordning 2016/1388 – Demand Connection Code (DCC)”, som blev anmeldt af 
Energinet d. 7. september 2018. Artikelnummer anvendes som reference til kravet i kravdo-
kumentet. 
 
Vores høringssvar indeholder følgende kommentarer: 

Indhold 

Indledning ................................................................................................................................................ 1 

Indhold ............................................................................................................................................ 1 

Generelle kommentarer .......................................................................................................................... 2 

”Vilkår og betingelser” .................................................................................................................... 2 

Anlægskategorier ............................................................................................................................ 2 

Specifikke kommentarer ......................................................................................................................... 3 

Artikel 12.1 ...................................................................................................................................... 3 

Artikel 15.1.b ................................................................................................................................... 3 

Artikel 15.1.c ................................................................................................................................... 3 

Artikel 15.1.e ................................................................................................................................... 3 

Artikel 16.1 ...................................................................................................................................... 4 
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Artikel 19.4.a ................................................................................................................................... 6 

Artikel 19.4.c ................................................................................................................................... 6 
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Artikel 21.5 ...................................................................................................................................... 9 

Artikel 28.2 ...................................................................................................................................... 9 

Artikel 28.2.c ................................................................................................................................... 9 

Artikel 28.2.e ................................................................................................................................. 10 

Artikel 28.2.l .................................................................................................................................. 10 

 

 

Generelle kommentarer 

”Vilkår og betingelser” 

Energinet bruger flere gange i dokumentet ”Del af vilkår og betingelser”. Nogle steder skal 
der aftales noget mellem Energinet og netvirksomheden. Andre steder har Energinet hjem-
mel til at fastsætte et krav.  
 
Energinet bør hver eneste gang tydeliggøre, hvorvidt et krav skal opfyldes ved aftale eller 
som en betingelse for nettilslutning.  
 

Anlægskategorier 

DCC’en skelner mellem fire forskellige typer tilslutninger i transmissionsnettet, som er:  
 

• Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 
• Transmissionstilsluttede distributionsanlæg 
• Distributionssystemer, herunder lukkede distributionssystemer  
• Forbrugsenheder, der leverer ydelser. 

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 distributionssyste-
mer, og vurderer ikke at der er behov for denne opdeling.  
 
Det skaber forvirring, at Energinet ikke anvender kategorierne konsekvent gennem hele an-
meldelsen. Der står fx mange steder distributionssystem. Det er uklart, om det gælder for ka-
tegori 1 eller kategori 2 eller begge kategorier. 
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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. Det er utilfreds-
stillende, at det er Energinet, der afgør, om det er den ene eller den anden kategori. Dette 
har stor betydning, fordi kravene til distributionssystemer i kategori 2 er meget strengere end 
til distributionssystemer i kategori 1. Mere specifikt handler det om kravene til spændingskva-
litet og simuleringsmodeller, som er vidt forskellige for de to kategorier.  

 

Specifikke kommentarer 
Artikel 12.1 

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 præciserende tekst findes ikke i Energinets anmeldte krav.  
 
Dansk Energi mener, at Energinet bør inkludere den præciserende tekst i deres anmeldte 
krav således, at de anmeldte krav for driftstid ved forskellige frekvenser, bliver ens for for-
brugsenheder, som leverer ydelser, produktionsanlæg, samt for transmissionstilsluttede for-
brugsanlæg, distributionsanlæg og distributionssystemer.  

 

Artikel 15.1.b 

Energinet skriver i de anmeldte krav jf. DCC’ens artikel 15,1,b,i og 15,1,b,ii, at kravet til reak-
tiv 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 retvi-
sende, da note 1 netop beskriver, hvordan de 15 MVAr skal forstås og vurderes og ikke er et 
yderligere eller supplerende krav.  

 

Artikel 15.1.c 

Det fremgår ikke af anmeldelsen, at krav til reaktiv effektudveksling er fastsat gennem en 
fælles analyse mellem Energinet og netvirksomheder.  
 
Energinet bør derfor retteligt referere til den fælles analyse mellem Energinet og netvirksom-
hederne. 

 

Artikel 15.1.e  

Energinet beskriver i note 1 muligheden for en bilateral aftale mellem Energinet og netvirk-
somheden omhandlende overskydende kompensering af reaktiv effekt.  
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DCC’ens artikel 15.1.e foreskriver, at kravet til reaktiv effekt skal overholdes i tilslutnings-
punktet.  
Energinets anmeldte krav jf. A15.1.e refererer til note 2, som beskriver forholdende omkring, 
hvordan kravet skal opfyldes, hvis flere netvirksomheder deles om tilslutningspunktet til 
transmissionsnettet.  
Dansk Energi mener, at Energinet også bør referere til note 1. Manglende reference til note 1 
vil bevirke, at netvirksomhederne ikke kan benytte muligheden for at lave en bilateral aftale 
mellem Energinet og netvirksomheden om overskydende kompensering af reaktiv effekt.  

 

Artikel 16.1 

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

Artikel 18.3 + Bilag 1B – Signalliste 

Kravene bør stilles jf. Artikel 18,1 og Artikel 18,2, da Artikel 18,3 ikke giver hjemmel til at stille 
kravene. A18.3 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.  
 
Der er krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. Hvad dækker 
transmissionstilsluttede forbrugsanlæg over? og hvad med distributionssystemer?  
 
Det er ikke 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 forskellige ka-
tegorier. 
 
Signaler for ydelser, som ikke efterspørges 

Det kan være misvisende, når Energinet har signaler på signallisten, 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.  
 
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.  
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Energinet bør dele signallisten op i ydelser, som Energinet har anmeldt jf. DCC’en, og ydel-
ser som Energinet ikke har anmeldt.  
 
Distributionssystem signalliste i bilag 1.B  

 
Hele nettet eller nettilslutningspunkt? 

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 distributionsnettet. - Altså i den hovedsta-
tion, hvor nettilslutningspunktet er. 
 
Årsagen til denne tvivl er, at der i tabellen under ”anlægselementer” ved ”Transformatorer” 
står ”primærspænding på 30-50 kV”. Det virker som om, at det er alle 30-50/10 kV-statio-
nerne, Energinet vil have målinger på. Derfor mener Dansk Energi, at der skal stå ”sekun-
dærside” i stedet for. Dansk Energi mener ikke, at Energinet skal have målinger fra hele 30-
60 kV-nettene.   
 
Kobbelbare shuntreaktorer og kondensatorer  
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 
Hvor skal signalerne leveres? I en grænseflade i stationen eller hvordan? For produktionsan-
læg er der defineret en kommunikationsgrænseflade. Dette mangler her.  
Dansk Energi mener, at der skal være en grænseflade, så netvirksomhederne ved, hvor sig-
nalerne skal overensstemmelsesprøves.  
 
Måleunøjagtighed 
Der er en lille fejl i tabellen, hvor Un, skal være Uc (driftsspændingen).  
 

Artikel 19.1.a – LFDD 

 
Transmissionsregion 

Energinet angiver for LFDD-kravet, at afkobling skal ske i 5 eller 6 trin (afhængig af synkron-
området), for både transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede 
forbrugsanlæg. For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det angivet, at forbrugsanlæg 
ved bilateral aftale med Energinet kan indgå i en ”transmissionsregion”.  
Der er dog ingen definition af, hvad en ”transmissionsregion” er. Menes der ”aflastningsre-
gion” 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, arbejdsgruppemø-
der og i materiale præsenteret for interesseparter under udarbejdelsen af LFDD-kravene for-
midlet, at LFDD-kravene er gældende pr. aflastningsregion og ikke pr. tilslutningspunkt.  
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I Energinets anmeldte krav bliver aflastningsregioner ikke omtalt, og kravet stilles pr. tilslut-
ningspunkt. Dansk Energi finder dette problematisk. Hvis LFDD-kravet stilles pr. tilslutnings-
punkt, vil transmissionstilsluttede distributionssystemer kunne komme i en situation, hvor det 
kan blive meget svært at opfylde kravene. Hvordan skal en netvirksomhed opfylde kravene 
om 6 afkoblingstrin af 8 % for et transmissionstilsluttet distributionssystem, som kun har én 
enkelt eller meget få kunder tilsluttet? Dette ville kræve, at de distributionstilsluttede forbrugs-
anlæg i disse distributionssystemer pålægges samme krav til aflastning, som transmissions-
tilsluttede forbrugsanlæg.  
 
Dansk Energi mener, at aflastningsregioner bør indgå i Energinets krav til transmissionstil-
sluttede distributionssystemer. Dermed kan de beskrevne udfordringer undgås. Samtidig vil 
det også give ens vilkår for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissionstilslut-
tede distributionssystemer.   
 
Bilag 1C – LFDD for forbrugsanlæg i kategori 4 

Hvorfor er strukturen af udkoblingstrinene forskellig for Kontinentaleuropa (CE) og Nordeu-
ropa (N)?  
Strukturen i Kontinentaleuropa (CE) er ikke lineær med belastningen, mens strukturen i 
Nordeuropa (N) er lineær med belastningen. Fx skal et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg 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 forbrugsrettighed.  

 

Artikel 19.4.a 

Artikel 19,4 A) giver ikke hjemmel til at indkoble forbrug igen. Artiklen giver kun hjemmel til at 
TSO’en skal fastsætte de betingelser, der skal til, før et distributionssystem eller transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg må genindkoble efter at have været afkoblet.  
Derfor skal ”forbrug” slettes i den anmeldte kravtekst.  

 

Artikel 19.4.c  

Dansk Energi mener, 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 ar-
tikel.  Derfor bør kravet slettes. 
Derudover er der ikke krav til distributionssystemer, men til distributionsanlæg. Dette bør ret-
tes.  
 

Artikel 20 – Bilag 1.E – Spændingskvalitet 

Dansk Energis høringssvar til bilag 1.E findes i vedhæftede bilag. 
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Artikel 21.2 – Bilag 1.D – Simuleringsmodeller 

Dansk Energi mener at Energinet bør vente med at anmelde krav til simuleringsmodeller 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 bør dokumentet sendes i høring igen, da den nuværende udgave har for mange 
uklarheder til, at indholdet kan vurderes. Dermed er det heller ikke muligt at give et retvi-
sende høringssvar, da et sådan svar vil være baseret på læserens gæt af, hvilke krav der er 
gældende for hvilke typer og kategorier af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distribu-
tionssystemer.   
 
Der tages ikke højde for de data, som Energinet allerede får i dag, fx data fra stamdataregi-
streret, 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 

Den benyttede terminologi giver anledning til mange uklarheder med hensyn til kravene. 
Energinet bruger betegnelsen ”forbrugssystem” for både:  

- Generel betegnelse for forbrugsanlæg og distributionssystemer 
- Specifik betegnelse for forbrugsanlæg 

Det gør det svært at skelne i mellem, hvilke krav der gælder for alle typer af transmissionstil-
sluttede anlæg/systemer, hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede forbrugsan-
læg, og hvilke krav der kun gælder for transmissionstilsluttede distributionsanlæg.  
Dansk Energi mener, at Energinet bør tilrette terminologien i dokumentet, således at det er 
tydeligt, hvilke krav der gælder for hvilke typer af transmissionstilsluttede anlæg/systemer.  
 
Manglede 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 efterføl-
gende afsnit, hvor kategorierne i store træk ikke benyttes. Da der mange steder ikke er over-
ensstemmelse mellem tabellen og kravteksterne, er det svært for læseren at vide, om det er 
tabellens eller kravtekstens indhold, som er retvisende 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 transmissionstilsluttede anlæg/sy-
stemer.  
 
Krav om harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer 

Dansk Energi mener ikke at Energinet har hjemmel i DCC’en til at kræve harmonisk simule-
ringsmodel for distributionssystemer, hvorfor dette bør udgå af anmeldelsen. 
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Energinet stiller krav til harmonisk simuleringsmodel for distributionssystemer. Det er dog 
uklart, om kravet gælder for alle distributionssystemer eller kun for distributionssystemer i ka-
tegori 2. Af Tabel 1 (side 4) fremgår det, at kravet kun gælder for distributionssystemer i ka-
tegori 2, men af kravteksten i afsnit 3.2.3 fremgår det, at kravet gælder for alle distributions-
systemer.  
 
Overordnet set mener Dansk Energi, at kravet ikke giver mening for distributionssystemer 
(både dem i kategori 1 og dem i kategori 2), da det ikke er teknisk muligt at opfylde kravet.  
Det er ikke teknisk muligt at lave en retvisende simuleringsmodel uden at kende den eksakte 
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 standarder på området, kan ikke 
opfylde Energinets krav. Endvidere kræves der skræddersyede måleinstallationer i hvert må-
lepunkt 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 simuleringsmodeller til 
Energinet med høj hyppighed, hvis modellerne skal være retvisende.  
 
Distributionssystemer i kategori 1 

Distributionssystemer i kategori 1 indeholder mange kunder på mange forskellige spæn-
dingsniveauer. For at lave en retvisende harmonisk simuleringsmodel vil det være nødven-
digt at kende hver enkelt kundes eksakte udledning af harmoniske. Det vil derudover være 
nødvendigt at kende de nøjagtige egenskaber af alle netkomponenter i distributionsnettet – 
og særligt transformernes overføringsfaktorer for alle harmoniske.  
 
Alene omfanget af de nødvendige data gør det i praksis umuligt at lave en sådan model, da 
den administrative byrde og omkostning i at fremskaffe de nødvendige data vil være uover-
kommelig. Derudover er det i praksis ikke muligt at fremskaffe retvisende data for harmonisk 
udledning – særligt for mindre kunder og forbrugsenheder, da producenterne af forbrugsen-
hederne 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 udledning af 
harmoniske, men en sådan model ville i praksis ikke være retvisende, da den ville have me-
get store usikkerheder ogderfor 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 primært leverer 
strøm til kunder tilsluttet til det kollektive højspændings- og mellemspændingsnet. Der vil der-
for naturligt være tale om færre kunder og forbrugs- og produktionsanlæg, hvor der er bedre 
mulighed for at fremskaffe de nødvendige data til at udarbejde en harmonisk simuleringsmo-
del.  
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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 komplek-
sitet og et omfang af kunder, som gør, at levering af en harmonisk simuleringsmodel vil være 
lige så svært som for distributionssystemer i kategori 1.  
 
Antages det, at Tabel 1 er retvisende, og kravet kun gælder distributionssystemer i kategori 
2, så virker det som om, Energinet har genbrugt kravene fra produktionsanlæg og transmissi-
onstilsluttede forbrugsanlæg direkte og pålagt de samme krav til distributionsanlæg i kategori 
2 uden videre overvejelser eller med en forestilling om, at distributionsanlæg 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 distributionsanlæg i kategori 2 meget hurtigt 
blive lige så store og komplekse, som distributionsanlæg i kategori 1, hvorfor kravet hurtigt 
bliver umuligt at efterleve.  

 

Artikel 21.5 

Dansk Energi mener ikke, at artikel 21, 5 giver Energinet hjemmel til at stille krav om fejlskri-
vere. 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 Energinet har 
deres egne fejlskrivere i transmissionsnettet (PMU’er).  Hvis der kom fejlskrivere, vil der blive 
registeret mere end 100 hændelser meget hurtigt. Når der bare ses på spændingsdyk, så fo-
rekommer de hyppigt i elnettet, fx ved omkoblinger og genindkoblinger i nettet, samt ved 
kommuteringsfejl på HVDC-forbindelserne. 
 
Kravet kan måske godt give mening for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg.  
Derudover 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.  

 

Artikel 28.2 

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-kra-
vene, når udbudsbetingelserne officielt er rettet.  
 

Artikel 28.2.c  

Energinet bør være opmærksom på, at ”relevant system operator” er den, i hvis netenheden 
er tilsluttet. Altså kan Energinets krav kun være gældende for transmissionstilsluttede flek-
sible enheder og ikke for enheder tilsluttet i distributionsnettet. Her er det DSO’en, der er 
RSO. 
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Artikel 28.2.e 

”Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet” er i orden hvis an-
lægget er tilsluttet til transmissionsnettet. Hvis enheden er tilsluttet i distributionsnettet, skal 
informationsudveksling også aftales med netvirksomheden. Årsagen til dette er, at netvirk-
somhederne 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 kapacitet nok i distributionsnettet til at le-
vere den fulde efterspørgselsreaktion fra et forbrugsanlæg. Se også Energinets høringsnotat 
vedr. ”Høring om efterspørgselsreaktion (fleksibelt forbrug) – DCC” af d. 7. september 2018, 
hvor vi kommenterede det samme. 
 

Artikel 28.2.l  

Samme kommentar som for artikel 28.2.e. 
Hvis enheden er tilsluttet i distributionsnettet, skal informationsudveksling også aftales med 
netvirksomheden.  
 
Med venlig hilsen 
Dansk Energi 

 
 
 
Jan Rasmussen 
 
 
 
Bilag: Høringssvar om krav for spændingskvalitet for transmissionstilsluttede distributionssy-
stemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg af d. 12/10-2018. 


