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Kommentarer til Forsyningstilsynets høring over Energinets anmeldelse 
af 3 forslag, der skal godkendes som en del af LFC-
kontrolblokdriftsaftalen i det synkrone område Norden (DK2) 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på anmeldelsen af forslag til metoder 

for frekvensgenoprettelsesreserver (FRR) og reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse 

(FRCE). Metoderne skal, jf. SOGL Artikel 6(e), indgå i den endelige LFC-

kontrolblokdriftsaftale for den nordiske LFC-blok og implementerer SOGL krav på de tre ne-

denstående områder: 

• Dimensioneringskrav til FRR  

• Ramping-begrænsninger 

• Koordinerede tiltag til at begrænse FRCE  

 

Dansk Energi støtter i udgangspunktet forslagene og har følgende konkrete kommentarer: 

 

Samlet set er vi skuffede over manglen på detaljer og fraværet af egentlige metoder på tværs 

af forslage. Ifølge SOGL artikel 6(3)(e) skal forslagene indeholde de faktiske metoder og be-

tingelser anført i LFC-blokaftalen. Vi finder disse metoder og betingelser fraværende i de 

nuværende forslag. 

  

De nordiske TSO'er bør gå foran i integrationen af nationale elmarkeder gennem en ambitiøs 

og fuldstændig implementering af europæisk regulering. De nuværende forslag forsinker 

desværre den nordiske integration ved at udskyde centrale tiltag til den fremtidige implemen-

tering af en ny nordisk balanceringsmodel. Forslagene opfylder ikke til fulde SOGLs krav, 

hvilket TSO'erne også anerkender i deres Explanatory Document om FRR dimensionerings-

regler: “The proposal presented in section 6 of this document does not comply to the re-

quirements in Article 157 of the SO Regulation in all aspects. […] The TSOs have agreed on 

an approach for a new Nordic balancing model. Within the implementation process, the 

TSOs are developing a FRR dimensioning process which will comply with the requirements 

in Article 157 of the SO Regulation. Once defined, the TSOs will start an amendment pro-

cess to this proposal.” 
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Dansk Energi er i den forbindelse bekymrede for, at de nordiske TSOer de facto flytter im-

plementeringen af de europæiske forordninger til en parallel proces for en ny nordisk balan-

cerings model, baseret på vagt definerede og ikke-lovbundne deadlines, fremfor at overholde 

implementeringskravene i SOGL. 

 

Vi har følgende konkrete kommentarer til hvert af de tre forslag: 

  

Dimensioneringskrav til FRR 

• Forslaget er ikke i overensstemmelse med kravene SOGL artikel 157 (2 -4) om at FRR 

skal dimensioneres på LFC-blokniveau fremfor - som i forslaget - på kontrolområdeni-

veau. Forslaget sikrer ligeledes ikke, at dimensioneringen er baseres på probabilistiske 

metoder og historiske data, som også kræves i SOGL. Dansk Energi anerkender, at 

TSO'erne foretrækker at opretholde den nuværende dimensioneringsproces i en over-

gangsperiode, men finder det utilstrækkeligt, at der i forslaget ikke indgår detaljer for 

rammerne om udarbejdelse af en fremtidig dimensionseringsproces, der er i overens-

stemmelse med SOGL. Vi anbefaler, at det nuværende forslag revideres, således at det 

som minimum indeholder en fremtidig metode til LFC-blokdimensionering og tilknyttede 

implementeringsdeadlines. 

 

• FRR-dimensioneringsreglerne bør desuden afspejle et stigende behov for aFRR-

ressourcer i fremtidens nordiske balancemarked. TSO'erne forventer en øget anvendelse 

af hurtige reserver på grund af stigende mængder fluktuerende produktion og en harmo-

nisering af balancemarkederne mod en mere 'reaktiv' balanceringsfilosofi. Derfor er det 

ærgerligt, at den foreslåede aFRR-dimensionering i artikel 4 (2-3) fastholder et dimensio-

neringskrav til aFRR på blot 300MW og alene i få timer om ugen. Vi foreslår, a det ende-

lige forslag – i tråd med TSOernes eget Explanatory Document - øger dimensioneringen 

til mindst 600MW aFRR for alle årets timer. Vi støtter dog forslaget om at mFRR-

nedregulering fremover også dimensioneres. 

 

Ramping-begrænsninger  

• Det nuværende forslag er baseret på de i øjeblikket gældende ramping-begrænsninger i 

Norden. Der er dog, som også fremført i det vedlagte Explanatory Document, et stort be-

hov for at revurdere disse begrænsninger på baggrund af ændringer i elsystemets fysik 

og markedsregler: “Recent and future development with increased number of HVDC 

connections, changed flow pattern and the introduction of an ISP of 15 minutes requires 

that the limits, ramping periods and the methodology to determine these limits are re-

evaluated in the new Nordic balancing model development process.” 

 

• Vi mener, at udarbejdelsen af det nuværende forslag har givet rigelig for at evaluere og 

revidere disse rampingkrav i tæt samråd med markedsdeltagere over de seneste år. 

Desværre har Desværre har TSO'erne valgt ikke at udnytte denne mulighed for i stedet 

at parkere revideringen i den kommende nordiske balanceringsmodel. 

 

• Desuden støtter vi ikke bestemmelsen i artikel 4(2), der tillader TSO'er at anmode balan-

ceansvarlige om at fremrykke eller udskyde planlagte produktionsændringer i forbindelse 

med timeskift. Kriterierne for denne TSO-indblanding er uklare og det er tilsyneladende 

tilstrækkeligt, at produktionsændringerne kan påvirke frekvensen “[…] in a way that can-
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not be entirely handled by control centres […]”. Dette er ikke et entydigt og transparent 

kriterium for TSO-indblanding og Dansk Energi foreslår at fjerne formuleringen som for-

udsætning for endelig godkendelse af forslaget. Såfremt der er behov for en sådan ydel-

se i Finland, Norge eller Sverige, mener vi, at det skal indkøbes på et marked, hvor alle 

markedaktører – herunder danske – har mulighed for at deltage.  

 

• Endeligt mangler artikel 5 om offentliggørelse og gennemførelse i det foreliggende for-

slag. 

 

Koordinerede tiltag til at begrænse FRCE  

• Forslaget afspejler de nuværende koordinerede tiltag til rådighed for nordiske TSO'er og 

det eneste nye tiltag - muligheden for at anmode om “immediate changes in the active 

power production or consumption of power generating modules and demand units within 

their control area” i henhold til artikel 4(a). Mens de øvrige tiltag er velkendte, er det uklart 

hvad denne formulering dækker over, hvilke procedurer der skal følges, og hvordan 

kompensationen til de berørte aktører beregnes. Vi opfordrer Forsyningstilsynet til at sik-

re, at dette afklares forud for endelig godkendelse. 

 

• Vi anbefaler også, at forslaget tydeligt definerer og afgrænser de situationer, hvor TSO'er 

må anvende de foreslåede tiltag. I henhold til det nuværende forslag kan tiltag anvendes 

nårLFC-blokkens FCRE overtræder kravene i SOGL artikel 152(13) - dvs. hver gang en 

frekvensafvigelse overstiger 50mHz i mere end 30 på hinanden følgende minutter. En 

sådan afvigelse er efter vores opfattelse ikke tilstrækkelig ekstraordinær til at retfærdig-

gøre TSO-intervention i markedet. Dansk Energi anbefaler, at det endelige forslag inde-

holder en eksplicit undtagelse fra -artikel 152(13) for at undgå tvivl om hvornår og hvor-

dan TSO'er intervenere i markedet. 

 

 

Vi er slutteligt skuffede over, at forslagene ikke er udarbejdet i samarbejde med markedsak-

tørerne og opfordrer de nordiske TSOer til fremover at forbedre interessentinddragelsen.  

 

Vi opfordrer Forsyningstilsynet til at de ovenstående kommentarer adresseres forud for en-

delig godkendelse af de tre forslag.  

 

Vi står til rådighed for uddybende kommentarer.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Martin Schrøder 


