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Afgørelse om (koordinerings)foranstaltninger, der har 

til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgen-

oprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 og 16 

 

RESUMÉ 

I medfør af forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 152, stk. 

14 og stk. 16, skal TSO’erne som en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i med-

før af SO GL artikel 119, fastsætte koordineringsforanstaltninger, der har til formål at 

reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i SO GL artikel 152, 

stk. 14, og foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvens-

genoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på 

produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til SO GL artikel 152, stk. 16. 

 

Energinet anmeldte den 13. september 2018 et forslag for LFC-kontrolblokken Norden 

til (koordinerings)foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 og 16, jf. SO GL artikel 5, stk. 1, 

jf. 119, stk. 1, litra c). Forslaget er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i Nor-

den i medfør af SO GL artikel 119. 

 

LFC-kontrolblokken er defineret i medfør af det godkendte forslag vedrørende fastlæg-

gelse af LFC-kontrolblokke i henhold til SO GL art. 141, stk. 2. Her godkendte Forsy-

ningstilsynet, at LFC-kontrolblokken Norden består af en LFC-kontrolblok, og at denne 

består af LFC-kontrolområder, der svarer til budzonerne.  

 

DK2 er således et LFC-kontrolområde i den Nordiske LFC-kontrolblok, der derudover, 

består af Norge, Sverige, Åland og Finland 

 

Den sidste anmeldelse i LFC-kontrolblokken Norden blev modtaget d. 14. september 

2018. 

 

Den 14. marts fremsendte Forsyningstilsynet en ændringsanmodning (RfA) til Energi-

net som aftalt d. 6. marts med de regulerende myndigheder (NRA) i Norden. På bag-

grund af denne RfA fremsendte Energinet d. 14. maj 2019 et ændret forslag til Forsy-

ningstilsynet, jf. SO GL art. 7, stk. 1. 

 

Det er således det ændrede forslag, der tages stilling til. 
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Det anmeldte ændrede forslag er udarbejdet af alle TSO’erne i LFC-kontrolblok Nor-

den, og har til formål at opretholde driftssikkerheden og undgå frekvensfejl ved fre-

kvensgenoprettelse ved at fastlægge foranstaltning med henblik på at undgå nødtil-

stand. 

 

Forslaget fastsætter i yderste konsekvens bl.a. mulighed for manuel forbrugsaflastning 

og beordrede ændringer i produktion/forbrug. Målet med foranstaltningerne er at be-

grænse risikoen for og/eller undgå, at systemet går i nødtilstand. 

 

Derudover fastsættes mulighed for, hvis markedet ikke kan sikre balance i LFC-kon-

trolblokken, at der kan aktiveres store bud af mFRR uden for den almindelige budræk-

kefølge baseret på pris og kan sikres frivillig ekstra mFRR-aktivering. 

 

Forslaget dækker alene systemtilstandene ”normal tilstand” og ”alarmtilstand”, jf. SO 

GL art. 18. Øvrige systemtilstande dækkes af forordningen NC ER1. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Energinets ændrede anmeldelse for LFC-kontrolblokken 

Norden af forslag til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere regu-

leringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstalt-

ninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at 

kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og 

forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16. 

 

De Nordiske regulerende myndigheder (NRA) har således konkluderet, at det ændrede 

forslag er i overensstemmelse med SO GL art. 152, stk. 14 og 16, og at TSO’erne i til-

strækkelig grad har efterlevet den fremsendte ændringsanmodning (RfA). 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

I medfør af forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 141, stk. 

2, har TSO’erne i Norden etableret en LFC-kontrolblok. 

 

I den forbindelse godkendte Forsyningstilsynet, at LFC-kontrolblokken Norden består 

af en LFC-kontrolblok, og at denne består af LFC-kontrolområder, der svarer til budzo-

nerne.  

 

DK2 er således et LFC-kontrolområde i den Nordiske LFC-kontrolblok, der derudover, 

består af Norge, Sverige, Åland og Finland. 

 

 
1 Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for 

nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) 
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I denne sag tages der stilling til Energinets ændrede anmeldelse for LFC-kontrolblok-

ken Norden af forslag til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere 

reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foran-

staltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved 

at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg 

og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16. 

 

Det anmeldte forslag er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden i medfør 

af SO GL artikel 119, stk. 1, litra q) og r). 

 

Forslaget har til formål at opretholde driftssikkerheden og undgå frekvensfejl ved fre-

kvensgenoprettelse ved at fastlægge foranstaltning med henblik på at undgå nødtil-

stand. Målet med foranstaltningerne er helt konkret at begrænse risikoen for og/eller 

undgå, at systemet går i nødtilstand.  

 

Forslaget dækker alene systemtilstandene ”normal tilstand” og ”alarmtilstand”, jf. SO 

GL art. 18. Øvrige systemtilstande dækkes af forordningen NC ER. 

 

Driftsaftalen er reguleret i medfør af SO GL artikel 119, stk. 1, og heraf fremgår, at alle 

TSO’er i hver LFC-kontrolblok senest 12 måneder efter ikrafttræden2 af SO GL skal 

anmelde koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der 

har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve æn-

dringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugs-

enheder i henhold til artikel 152, stk. 16. 

 

Forsyningstilsynet modtog den 13. september 2018 et forslag til koordineringsforan-

staltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse 

som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der har til formål at reducere re-

guleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller 

forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 

152, stk. 16. Forslaget dækker LFC-kontrolblokken Norden og er udarbejdet af alle 

TSO’er i denne LFC-kontrolblok.  

 

Forslaget vedrører således Norge, Sverige, Finland, Åland og Danmark Øst for Store-

bælt (DK2) 

 

Forslaget er udarbejdet af TSO’erne, Svenska Kraftnät, Statnett, Kraftnät Åland, Fing-

rid og Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Energinet har foretaget anmeldelse som led i Energinets rolle som systemansvarlig 

virksomhed (”TSO”) for det danske elforsyningssystem. 

 

Det anmeldte forslag skal godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte 

region i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i og art. 6, stk. 7.  

 

 
2 SO GL trådte i kraft 14. september 2017 
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Da det anmeldte fælles forslag vedrører LFC-kontrolblokken Norden, skal alle regule-

rende myndigheder i denne LFC-kontrolblok godkende det anmeldte forslag i fælles-

skab. 

 

I medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, skal de regulerende myndigheder træffe afgørelse 

senest seks måneder efter, at den sidst berørte regulerende myndighed har modtaget 

den relevante metode. 

 

Den sidst berørte regulerende myndighed modtog oprindelig anmeldelse af forslag til 

koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der har til 

formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i 

produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i 

henhold til artikel 152, stk. 16, den 14. september 2018. 

 

Forsyningstilsynet skulle således træffe afgørelse senest den 14. marts 2019. 

 

Eftersom godkendelsen af det anmeldte forslag kræver, at mere end én regulerende 

myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., på-

lagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden og koordi-

nere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 

 

Forsyningstilsynet deltager i Nordic Regulators (NordREG), hvor det fremsatte forslag 

har været behandlet mellem alle de relevante regulerende myndigheder i Norden. For-

syningstilsynet deltager her i System Operation Task Force (SO TF) og Energy Regu-

lators Regional Forum (ERRF). ERRF består af ledende repræsentanter fra de forskel-

lige regulerende myndigheder. Formålet med SO TF er bl.a. at koordinere afgørelser, 

der skal træffes af mere end en regulerende myndighed i fællesskab. ERRF får heref-

ter orientering, når der er opnået enighed eller koordinerer afgørelserne i tilfælde, hvor 

der ikke kan opnås enighed i task forcen. 

 

Forsyningstilsynet deltager ligeledes i Agency for the Cooperation og Energy Regula-

tors (ACER), der bl.a. kan komme med udtalelser og afgøre eventuelle uenigheder 

mellem regulatorerne. 

 
De nordiske regulerende myndigheder har i enighed fremsat en ændringsanmodning 

(RfA) af 6. marts 2019 til det anmeldte forslag. Ændringsanmodningen blev fremsendt 

til TSO’erne den 14. marts 2019 i medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. 

 

TSO’erne har efter modtagelsen af ændringsanmodningen to måneder til at fremlægge 

et ændret forslag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste TSO modtog æn-

dringsanmodningen fra den respektive nationale regulerende myndighed i medfør af 

SO GL artikel 7, stk. 1, 1. pkt. Den sidste TSO modtog RfA’en d. 14. marts. 2019. 

 

I medfør af SO GL artikel 7, stk. 1, 2. pkt. skal regulatorerne træffe afgørelse om det 
ændrede forslag senest to måneder efter, at dette er modtaget fra TSO’erne. Fristen 

regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste NRA modtog det ændrede forslag fra den re-

spektive nationale TSO.  
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TSO’erne har udarbejdet et ændret forslag til koordineringsforanstaltninger, der har til 

formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og foranstaltninger, der 

har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve æn-

dringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugs-

enheder for LFC-kontrolblokken Norden dateret 13. maj 2019. Den sidste regulator 

modtog det ændrede forslag den 14. maj 2019. 

 

Forsyningstilsynet skal således træffe afgørelse senest den 15. juli 2019. (da d. 14. juli 

er en søndag) 
 

Ændringsanmodningen vedrører i hovedtræk, at de regulerende myndigheder har vur-

deret behov for at ændre følgende forhold: 

 

1) Art. 3 skal præcisere om aktiveringen er frivillig. Forslaget skal endvidere præ-

cisere selve koordineringsprocessen mellem TSO’erne. Derudover skal be-

stemmelsen præcisere i hvilke tilfælde koordineringsforanstaltningerne vil 

blive anvendt. 

2) Art. 4 skal beskrive proceduren for den omtalte anmodning. Det skal desuden 

præciseres, at begge foranstaltninger anvendes inden for TSO’ens eget sy-

stemområde. 

 
Den samlede ændringsanmodning fremgår som bilag til afgørelsen. 

 

Det ændrede forslag er blevet behandlet mellem de nordiske regulerende myndighe-

der, der i enighed den 25. juni 2019 har godkendt det ændrede forslag til koordine-

ringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenop-

rettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der har til formål at re-

ducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktio-

nen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til 

artikel 152, stk. 16.  

 

Alle de nordiske regulerende myndigheder har fremsendt et ”position paper” dateret 

25. juni 2019 til TSO’erne. Dette er desuden fremsendt til ACER til orientering. 

 

Det fremsendte ”position papir” fremgår som bilag til afgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet fremsendte d. 15 juli 2019 information til Energinet om, at der nu var 

enighed om, at godkende det ændrede forslag til koordineringsforanstaltninger, der har 

til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 

152, stk. 14, og foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv ef-

fekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16.  

 

Samtidig orienterede Forsyningstilsynet Energinet om, at den formelle nationale afgø-

relse ville blive forsinket, men forsikrede Energinet om, at forslaget kunne godkendes. 

DET ANMELDTE FORSLAG 

SO GL fastsætter regler for systemdriften af elektricitetstransmissionssystemer ved at 

fastlægge fælles minimumskrav for systemdrift i Unionen, for det grænseoverskridende 
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samarbejde mellem TSO’er og for udnyttelse af de relevante karakteristika hos de til-

sluttede DSO’er og BNB’er. 

 

I medfør af SO GL artikel 152, stk. 14 og stk. 16, skal TSO’erne i en LFC-kontrolblok 

fastsætte koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse og foranstaltninger, der har til formål at reducere regule-

ringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbru-

get af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i driftsaftalen for LFC-kon-

trolblokken. 

 

Af det ændrede forslags artikel 3 fremgår koordineringsforanstaltninger, der har til for-

mål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse (FRCE) i medfør af SO GL 

artikel 152, stk. 14.  

 

I bilaget ”explanatory document” til denne bestemmelse, er det forklaret, at Statnett vil 

blive udpeget som monitor for LFC-kontrolblokken Norden. Det bemærkes også, at 

Statnett nøje skal koordinere med Svenska Kraftnät, der bliver udpeget som monitor 

for det synkrone område Norden. 

 

Forslagets artikel 3 fastsætter, at i særlige tilfælde, når markedsbaserede foranstaltnin-

ger ikke vil være tilstrækkelige til at balancere LFC-kontrolblokken, kan TSO’erne an-

vende følgende koordineringsforanstaltninger med henblik på at reducere FRCE: 

- Aktivering af store mFRR-bud uden for prisrækkefølge 

- Aktivere TSO-ejede reservekraftværker 

- Aktivere tilgængelig produktion og efterspørgselsreaktionsydelse, der ikke har 

afgivet mFRR-bud, på frivillig basis. 

- Aftale udveksling af understøttende energi på HVDC-forbindelser 

 

Monitor for LFC-kontrolblok og synkront område skal koordinere disse nøje. 

 

I bestemmelsen beskrives endvidere den frivillige proces for mFRR-aktivering.  

 

Art. 3, stk. 4 i det ændrede forslag, konkretiserer delvist de særlige tilfælde, der omta-

les i stk. 1. Her beskrives, at disse bl.a. kan være situationer, hvor der forekommer 

særligt store hældninger (gradienter) ved forandringer af forbrug, udveksling eller ud-

fald af produktionsanlæg eller HVDC-import. 

 

Forslagets art. 4 fastsætter foranstaltninger, der har til formål at reducere regulerings-

fejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af 

aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i driftsaftalen for LFC-kontrolblok-

ken 

 

Det er her bestemt, at når systemet er i alarmtilstand og foranstaltninger i art. 3 ikke er 

tilstrækkelige til at minimere risikoen for at ende i en nødtilstand, kan TSO’erne tage 

følgende foranstaltninger i brug inden for deres eget systemområde:  

a. Beordre øjeblikkelige ændringer af produktionsanlægs eller forbrugsenheders 

produktion/forbrug af aktiv effekt. 

b. Aktivere manuel forbrugsaflastning 
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Proceduren for beordring af produktion/forbrug er endvidere beskrevet generelt. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at foranstaltningerne i det ændrede forslag i det hele taget, 

viderefører allerede eksisterende foranstaltninger, som TSO’erne også i dag har mulig-

hed for at anvende. 

 

Af det ændrede forslags artikel 5 fremgår implementeringsfristen (tidsrammen for gen-

nemførelsen) for koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere regule-

ringsfejl ved frekvensgenoprettelse og foranstaltninger, der har til formål at reducere 

reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller 

forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder, jf. SO GL art. 6, stk. 

6. 

 

Heraf følger det, at (koordinerings)foranstaltninger, der har til formål, at reducere regu-

leringsfejl ved frekvensgenoprettelse, træder i kraft senest samtidig med driftsaftalen 

for LFC-kontrolblokken, jf. SO GL art. 119. 

 

Forslaget beskriver i præambel nr. 7 og ”explanatory document” kap. 7, forslagets for-

ventede betydning for målene i denne forordning, som angivet i SO GL art. 4, stk. 1, jf. 

art. 6, stk. 6. Følgende mål fremhæves som særligt relevante for dette forslag: 

 

c) fastlægge fælles processer og strukturer for last-frekvensregulering 

 

d) at sikre betingelserne for opretholdelse af driftssikkerhed i hele Unionen 

 

e) sikre betingelserne for opretholdelse af et frekvenskvalitetsniveau for alle synkrone 

områder i Unionen 

 

Samme sted beskriver TSO’erne, at foranstaltningerne bidrager til at opretholde drifts-

sikkerheden og tilsikrer betingelserne for at opretholde frekvenskvaliteten i det syn-

krone område Norden. 

SAGENS PARTER 

Energinet Elsystemansvar A/S (CVR-nr. 39314959) er sagens part i sin egenskab af 

transmissionssystemoperatør og pligtsubjekt i medfør af SO GL artikel 152, stk. 14 og 

16. 

HØRING 

Ved udarbejdelse af det oprindelige forslag har TSO’erne i LFC-kontrolblokken Norden 

foretaget offentlig høring via ENTSO-E hjemmeside i perioden fra den 1. juli 2018 til 

15. august 2018. 

 

Som bilag til den oprindelige anmeldelse er vedlagt dokumentet ”explanatory docu-

ment”. Dokumentet indeholder høringssvar samt TSO’ernes stillingtagen hertil ift. det 

oprindelige forslag, jf. SO GL art. 11.  

 

Det anmeldte ændrede forslag vedrører koordineringsforanstaltninger, der har til for-

mål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og foranstaltninger, der har 
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til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændrin-

ger i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenhe-

der for LFC-kontrolblokken Norden.  

 

Det anmeldte forslag vedrører derfor en bred kreds af aktører i elmarkedet. Forsy-

ningstilsynet har på denne baggrund foretaget offentlig høring af det oprindelige for-

slag i perioden fra den 20. september 2018 til 31. oktober 2018  

 

Tilsynet modtog høringssvar fra Dansk Energi. 

 

Dansk Energis høringssvar afspejler i altovervejende grad de samlede høringssvar, 

der er sendt direkte til og kommenteret af Energinet. Der er tale om en kopi af det hø-

ringssvar, som Dansk Energi har sendt til Energinet og har fået Energinets kommenta-

rer på. 

 

Dansk Energi anfører opsummeret følgende bemærkninger: 

 

- Overordnet støtter Dansk Energi forslaget 

 

- Samlet set er Dansk Energi skuffet over detaljeringsgraden og fraværet af 

egentlige metoder. 

 

- Dansk Energi mener, at forslaget afspejler de nuværende koordinerede tiltag 

til rådighed for nordiske TSO'er og det eneste nye tiltag er muligheden for at 

anmode om “immediate changes in the active power production or consump-

tion 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. Dansk Energi opfordrer For-

syningstilsynet til at sikre, at dette afklares forud for endelig godkendelse.  

 

o Energinet har hertil svaret, at alle foranstaltningerne i forslaget er ek-

sisterende i dag. Det Dansk Energi omtaler som nyt, er allerede en 

mulighed for TSO’en i dag, men er blot fastsat i national ret (Elforsy-

ningsloven). 

o Energinet henviser i øvrigt til art. 39 NC ER efter hvilken Energinet fo-

reslår regler for afregning af ubalancer i tilfælde af, at markedet er su-

spenderet. 

 

- Dansk Energi anbefaler også, at forslaget tydeligt definerer og afgrænser de 

situationer, hvor TSO'er må anvende de foreslåede tiltag. I henhold til det nu-

værende forslag kan tiltag anvendes, når LFC-blokkens FCRE overtræder 

kravene i SOGL artikel 152(13) - dvs. hver gang en frekvensafvigelse oversti-

ger 50mHz i mere end 30 på hinanden følgende minutter. En sådan afvigelse 

er efter vores opfattelse ikke tilstrækkelig ekstraordinær til at retfærdiggøre 

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

indeholder en eksplicit undtagelse fra artikel 152(13) for at undgå tvivl om 

hvornår og hvordan TSO'er intervenerer i markedet.  
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o Energinet har svaret, at kommentaren har medført en præcisering, af 

art. 3 og 4, der præciserer, at art. 3 vedr. situationer, hvor markedet 

ikke selv kan håndtere ubalancerne og endvidere er det i art. 4 tilføjet, 

at dette kun gælder når systemet er i alarmtilstand. 

RETSGRUNDLAG 

De relevante bestemmelser for denne afgørelse er: SO GL art. 4, art. 5, stk. 1, art.  6, 

stk. 3, litra e), nr. ii) og iii), art. 6, stk. 6, art. 6, stk. 7, art. 7, stk. 1, art. 11, art. 18, art. 

24, art. 119, stk. 1, litra q) og r), art. 128 og art. 152, stk. 12-14 og 16. 

 

Bestemmelserne gengives i det følgende: 

 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 

 

Artikel 4 

1.Denne forordning har til formål at:  

 

a) fastlægge fælles krav og principper vedrørende driftssikkerhed  

 

b) fastlægge fælles driftsplanlægningsprincipper for det sammenkoblede system 

 

c) fastlægge fælles processer og strukturer for last-frekvensregulering 

 

d) sikre betingelserne for opretholdelse af driftssikkerhed i hele Unionen 

 

e) sikre betingelserne for opretholdelse af et frekvenskvalitetsniveau for alle synkrone 

områder i Unionen 

 

f) fremme koordineringen af systemdrift og driftsplanlægning 

 

g) sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om drift af 

transmissionssystemer 

 

h) bidrage til effektiv drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og elektrici-

tetssektoren i Unionen. 

 

2. Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndighe-

der og systemoperatørerne: 

 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination 

 

b) sikre gennemsigtighed 

 

c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og 

de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter 

 

d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at 
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sikre netsikkerheden og –stabiliteten 

 

e) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at 

sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning 

 

f) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres systemer 

og 

 

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

 

Artikel 5, stk. 1 

1. TSO'erne udarbejder de vilkår og betingelser eller metoder, der er fastlagt ved 

denne forordning, og fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder til 

godkendelse i henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, eller til den enhed, som medlemsstaten 

har udpeget i henhold til artikel 6, stk. 4, inden for de i denne forordning fastsatte fri-

ster. 

 

Artikel 6, stk. 1, stk. 3, stk. 6 og stk. 7. 

1. De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, 

betingelser og metoder, som TSO'er udarbejder i henhold til stk. 2 og 3. 

 

Den enhed, der udpeges af medlemsstaten, godkender de vilkår og betingelser eller 

metoder, som TSO'er har udarbejdet, jf. stk. 4. Den udpegede enhed er den regule-

rende myndighed, medmindre medlemsstaten fastsætter andet. 

 

(…) 

 

3. Forslagene til følgende vilkår og betingelser eller metoder godkendes af alle regule-

rende myndigheder i den berørte region, og en medlemsstat kan indgive en udtalelse 

til den berørte regulerende myndighed: 

 

(…) 

 

e) metoder og betingelser anført i driftsaftaler for LFC-kontrolblokke i artikel 119 vedrø-

rende: 

 

(…) 

 

i) koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 

 

ii) foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvens-

genoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af ak-

tiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 

152, stk. 16 

 

 

(…) 
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6. Forslaget til vilkår og betingelser eller metoder skal omfatte et forslag til tidsrammen 

for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede betydning for må-

lene i denne forordning. Forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der skal godken-

des af flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for agenturet, samtidig 

med at de fremlægges for de regulerende myndigheder. På anmodning fra de kompe-

tente regulerende myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse 

om forslagene til vilkår og betingelser eller metoder. 

 

7. Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én re-

gulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myn-

digheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til 

enighed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal den kompetente regulerende myn-

dighed tage denne udtalelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgø-

relse om de fremlagte vilkår, betingelser og metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måne-

der efter, at de, eller i givet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modta-

get de omhandlede vilkår, betingelser og metoder. 

 

Artikel 7 

1. Hvis en eller flere regulerende myndigheder kræver en ændring for at kunne god-

kende de vilkår, betingelser og metoder, der er stillet forslag om i henhold til artikel 6, 

stk. 2 og 3, fremlægger de relevante TSO'er senest to måneder efter de regulerende 

myndigheders krav et ændret forslag til vilkår, betingelser og metoder til godkendelse. 

De kompetente regulerende myndigheder træffer afgørelse om de ændrede vilkår og 

betingelser eller metoder senest to måneder efter fremlæggelsen. 

 

Artikel 11 

1. TSO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingelser og metoder 

eller ændringer heraf i henhold til denne forordning, hører interesseparterne, herunder 

de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udkastene til forslag til vilkår, betin-

gelser og metoder, der er anført i artikel 6, stk. 2 og 3. Høringen løber over en periode 

på mindst en måned.  

 

2. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der fremlægges af TSO'er på EU-plan, of-

fentliggøres og sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges af TSO'er på re-

gionalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. Parter, der fremlægger 

forslag på bilateralt eller multilateralt plan, hører som minimum de berørte medlems-

stater. 

 

3. TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og meto-

der, tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i for-

bindelse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regule-

rende myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde 

eller ikke at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges for-

slaget og offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen 

af forslaget til vilkår, betingelser og metoder. 

 

Artikel 18 - Klassificering af systemtilstande 

1.Et transmissionssystem er i normal tilstand, når alle følgende betingelser er opfyldt: 
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a) spænding og flow er inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er 

fastsat i overensstemmelse med artikel 25 

 

b) frekvens opfylder følgende kriterier: 

 

i) frekvensafvigelsen i statisk tilstand ligger inden for standardfrekvensinter-

vallet, eller 

ii) den absolutte værdi for frekvensafvigelsen i statisk tilstand er ikke højere 

end den maksimale frekvensafvigelse i statisk tilstand, og de systemfre-

kvensgrænser, der er fastsat for alarmtilstanden, er ikke opfyldt 

 

c) reserver af aktiv og reaktiv effekt er tilstrækkelige til at modstå udfald på listen 

over udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 33 uden at overskride de 

driftsmæssige sikkerhedsgrænser 

 

d) drift af den berørte TSO's systemområde er og forbliver inden for de drifts-

mæssige sikkerhedsgrænser efter aktivering af afhjælpende tiltag efter fore-

komst af et udfald på listen over udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 

33. 

 

2.Et transmissionssystem er i alarmtilstand, når: 

 

a) spænding og flow er inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er 

fastsat i overensstemmelse med artikel 25, og 

 

b) TSO'ens reservekapacitet er reduceret med mere end 20 % i mere end 30 mi-

nutter, og der ikke er mulighed for at kompensere for denne reduktion under 

systemdrift i realtid, eller 

 

c) frekvens opfylder følgende kriterier: 

 

i. den absolutte værdi for frekvensafvigelsen i statisk tilstand er ikke hø-

jere end den maksimale frekvensafvigelse i statisk tilstand, og 

 

ii. den absolutte værdi for frekvensafvigelsen i statisk tilstand har konti-

nuerligt overskredet 50 % af den maksimale frekvensafvigelse i sta-

tisk tilstand i et tidsrum, der er længere end udløsningstiden for 

alarmtilstand, eller standardfrekvensintervallet i et tidsrum, der er 

længere end tiden til frekvensgenoprettelse, eller 

 

d) mindst ét udfald på listen over udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 

33 fører til overskridelse af TSO'ens driftsmæssige sikkerhedsgrænser, selv 

efter aktivering af afhjælpende tiltag. 

 

3.Et transmissionssystem er i nødtilstand, når mindst én af følgende betingelser er op-

fyldt: 
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a) der er mindst én overskridelse af en TSO's driftsmæssige sikkerhedsgrænser 

fastsat i overensstemmelse med artikel 25 

 

b) frekvens opfylder ikke kriterierne for normal tilstand og for alarmtilstand fastsat 

i overensstemmelse med stk. 1 og 2 

 

c) mindst én foranstaltning i TSO'ens systemforsvarsplan er aktiveret 

 

d) der er en fejl i funktionen af værktøjer, ressourcer og anlæg fastsat i overens-

stemmelse med artikel 24, stk. 1, som har medført, at disse værktøjer, res-

sourcer og anlæg ikke er tilgængelige i mere end 30 minutter. 

 

4.Et transmissionssystem er i blackout-tilstand, når mindst én af følgende betingelser 

er opfyldt: 

 

a) tab af mere end 50 % af forbruget i den berørte TSO's systemområde 

b) totalt spændingsudfald i mindst tre minutter i den berørte TSO's systemom-

råde, hvilket har ført til udløsning af genoprettelsesplaner. 

 

(…) 

 

5.Et transmissionssystem skal være i genoprettelsestilstand, når en TSO fra nød- eller 

blackout-tilstand er begyndt at aktivere foranstaltningerne i sin genoprettelsesplan. 

 

Artikel 24 - Tilgængelighed af TSO's ressourcer, værktøjer og anlæg 

1.TSO'en sikrer tilgængelighed, pålidelighed og redundans af følgende elementer: 

 

a) anlæg til overvågning af transmissionssystemets systemtilstand, herunder ap-

plikationer til tilstandsestimering og anlæg til last-frekvensregulering 

 

b) muligheder for at betjene afbrydere, koblingsafbrydere, viklingskoblinger i 

transformere og andet udstyr, der bruges til at regulere transmissionssystem-

elementer 

 

c) ressourcer til kommunikation med andre TSO'ers og RSC'ers kontrolrum 

 

d) værktøjer til driftssikkerhedsanalyse og 

 

e) værktøjer og kommunikationsmidler, som TSO'er skal bruge til at fremme 

grænseoverskridende elektricitetsmarkedsforanstaltninger. 

 

(…) 

 

 

Artikel 119, stk. 1, litra q) og r) 

1. Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle TSO'er i 

hvert synkront område i fællesskab fælles forslag til: 

 

(…) 
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q) koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 

 

r) foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenop-

rettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produk-

tionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16. 

 

Artikel 152 - Systemtilstande vedrørende systemfrekvens 

 

(…) 

 

12. Hvis gennemsnittet af reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse over et minut for 

en LFC-kontrolblok overstiger niveau 2-intervallet for reguleringsfejl ved frekvensgen-

oprettelse som minimum i det tidsrum, der er nødvendigt for at genoprette frekvensen, 

og hvis TSO'erne i en LFC-kontrolblok ikke forventer, at reguleringsfejl ved frekvens-

genoprettelse vil blive tilstrækkeligt reduceret ved hjælp af foranstaltningerne i stk. 15, 

har TSO'erne ret til at kræve ændring af produktionen eller forbruget af aktiv effekt på 

produktionsanlæg og forbrugsenheder inden for deres områder med henblik på at re-

ducere reguleringsfejlen ved frekvensgenoprettelse som anført i stk. 16. 

 

13. For de synkrone områder CE og Norden, hvis reguleringsfejlen ved frekvensgen-

oprettelse i en LFC-kontrolblok overstiger 25 % af referencehændelsen i det synkrone 

område i mere end 30 sammenhængende minutter, og hvis TSO'erne i den pågæl-

dende LFC-kontrolblok ikke forventer, at reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse vil 

blive tilstrækkeligt reduceret ved hjælp af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til 

stk. 15, kræver TSO'erne ændring af produktionen eller forbruget af aktiv effekt på pro-

duktionsanlæg og forbrugsenheder inden for deres områder med henblik på at ned-

bringe reguleringsfejlen ved frekvensgenoprettelse som anført i stk. 16. 

 

14. Monitoren for LFC-kontrolblokken er ansvarlig for at påpege overskridelse af græn-

serne i stk. 12 og 13 og:  

 

a) underretter de øvrige TSO'er i LFC-kontrolblokken og  

 

b) træffer sammen med TSO'erne i LFC-kontrolblokken koordinerede foranstaltninger 

for at nedbringe reguleringsfejlen ved frekvensgenoprettelse, som skal angives i drifts-

aftalen for LFC-kontrolblokken. 

 

(…) 

 

16. I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken angiver TSO'erne i en LFC-kontrolblok de for-

anstaltninger, der skal træffes for at nedbringe reguleringsfejlen ved frekvensgenopret-

telse ved hjælp af ændringer af produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produkti-

onsanlæg og forbrugsenheder inden for deres område. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af Energinets ændrede anmeldelse af det fæl-

lesnordiske forslag til (koordinerings)foranstaltninger, der har til formål at reducere 

reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 og 16. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af SO GL art. 6, stk. 3, litra e), nr. i), art. 6, stk. 7 og art. 

7, stk. 1. 

 

Vurdering af formelle krav 

Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen af det oprindelige forslag til koordineringsfor-

anstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse 

som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der har til formål at reducere re-

guleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller 

forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 

152, stk. 16, den 13. september 2018. 

 

I medfør af SO GL artikel 119, stk. 1, litra q) og r), skal TSO’erne i hver LFC-kontrol-

blok senest 12 måneder efter ikrafttræden af SO GL, udarbejde forslag til koordine-

ringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenop-

rettelse og foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvens-

genoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på 

produktionsanlæg og forbrugsenheder. 

 

SO GL trådte i kraft den 14. september 2017. Forsyningstilsynet modtog anmeldelse af 

det oprindelige forslag til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere 

reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og foranstaltninger, der har til formål at redu-

cere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen 

eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i LFC-kontrol-

blokken Norden, den 13. september 2018. Tilsynet har herefter modtaget det anmeldte 

oprindelige forslag rettidigt.  

 
De regulerende myndigheder fremsatte ændringsanmodning (RfA) den 14. marts 2019 

i medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. De regulerende myndigheder modtog den 14. maj 

2019 et ændret forslag til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere 

reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foran-

staltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved 

at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg 

og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16, for LFC-kontrolblokken Norden.  

 

Forsyningstilsynet skal herefter træffe afgørelse senest den 15. juli 2019. 

 

Af det anmeldte forslag fremgår, at forslaget er udarbejdet af alle TSO’er i LFC-kontrol-

blokken Norden i fællesskab. 

 

I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3, skal høring være foretaget, inden det oprindelige 

forslag fremlægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere skal 

forslaget vedlægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde in-

teresseparters synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringen.  
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Før anmeldelse til Forsyningstilsynet har det fremsatte forslag været i høring fra den 1. 

juli 2018 til den 15. august 2018 via ENTSO-E’s hjemmeside. Tilsynet bemærker, at 

interesseparter herunder DSO’er herved har haft mulighed for at fremkomme med 

synspunkter. 

 

Sammenholdt med dokumentet ”explanatory document” vurderer Forsyningstilsynet, at 

det fremsatte forslag opfylder betingelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra f.  

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, stk. 3, er 

opfyldt ved den skete høring via ENTSO-E’s hjemmeside samt vedlagte dokument ”ex-

planatory document”. 

 

Forsyningstilsynet har ved sin deltagelse i ACER og NordREG rådført, samarbejdet og 

koordineret med de øvrige kompetente regulerende myndigheder i LFC-kontrolblokken 

Norden, med henblik på at opnå enighed om den fremsendte anmeldelse.  

 

De regulerende myndigheder i Norden er den 25. juni 2019 nået til enighed om at god-

kende det anmeldte ændrede forslag med visse forbehold, jf. bilaget ”position paper”.  

 

Dette position paper indeholder en formel konstatering af enigheden mellem regulato-

rerne og beskriver aftalen mellem regulatorerne om at godkende det anmeldte forslag 

med henblik på at sikre, at afgørelsen ikke skal henvises til ACER.  

 

Tilsynet vurderer, at denne koordinering er i overensstemmelse med kravene i SO GL 

art. 6, stk. 7. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslags artikel 5 indeholder be-

stemmelser om implementeringen af det anmeldte forslag.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslags præambel 7 og ”explana-

tory document” kap. 7 indeholder en beskrivelse af forslagets indvirkning på målene i 

SO GL. 

 

Tilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte forslag opfylder kravene om for-

slag til tidsrammen for gennemførelse og beskrivelse af indvirkning i SO GL artikel 6, 

stk. 6, og at den fastsatte implementering, senest samtidig med driftsaftalen, er i over-

ensstemmelse med den angivne tidsfrist i SO GL artikel 119, stk. 2.  

 

Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at det ændrede for-

slag til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved 

frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltninger, der har 

til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændrin-

ger i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenhe-

der i henhold til artikel 152, stk. 16. 

 

Vurdering af materielle krav 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på det ændrede forslags artikel 3. I medfør heraf fast-

sættes koordineringsforanstaltninger, der har til formål at nedbringe reguleringsfejl ved 

frekvensgenoprettelse. 

 

Det fremgår af forslagets art. 3, stk. 2 smh. explanatory document, at Statnett og 

Svenska Kraftnät som monitorer for LFC-kontrolblokken og det synkrone område har 

det overordnede ansvar for at overvåge og koordinere handlinger for at nedbringe re-

guleringsfejl ved frekvensgenoprettelse i DK2. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i denne sammenhæng, at SO GL artikel 128, stk. 4, på-

lægger TSO’erne i en LFC-kontrolblok, der består af flere LFC-kontrolområder, at an-

give målparametrene for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse for hvert LFC-kon-

trolområde. Denne angivelse skal ske i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken. 

 

Målparametrene for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse er ikke underlagt krav 

om godkendelse fra de regulerende myndigheder. 

 

LFC-kontrolblokken Norden består af flere LFC-kontrolområder og forudsætter, at der 

tildeles målparametre for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse for DK2. 

 

Forsyningstilsynet forudsætter, at der er tildelt målparametre for reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse, der knytter sig specifikt til Energinets delvise systemområde i 

DK2.  

  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslags artikel 4 beskriver de for-

anstaltninger, som Energinet skal foretage i forbindelse med at nedbringe regulerings-

fejl ved frekvensgenoprettelse i DK2. Endvidere er proceduren for de beordrede skift i 

produktion/forbrug beskrevet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de angivne foranstaltninger priorite-

rer benyttelsen af markedsbaserede mekanismer så vidt muligt. Formålet med foran-

staltningerne begrænser dog det markedsbaserede væsentligt i de omhandlede sær-

lige situationer. Dette sker dog af hensyn til driftssikkerheden. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at SO GL artikel 152, stk. 14 og 16, finder an-

vendelse, når systemtilstanden er angivet som ”normal tilstand” eller ”alarmtilstand”, 

mens forordning 2017/2196 (nødsituationer og systemgenoprettelse) finder anven-

delse ved systemtilstandene ”nødtilstand”, ”blackout-tilstand” og ”genoprettelsestil-

stand”.  

 

Er markedet ikke (længere) tilgængeligt vil dette, i medfør af SO GL artikel 18, stk. 3, 

litra d, jf. SO GL artikel 24, stk. 1, litra e, medføre, at systemtilstanden angives som 

”nødtilstand”. Herefter vil bestemmelserne i forordning 2017/2196 finde anvendelse. 

 

Det er på denne baggrund Forsyningstilsynet vurdering, at benyttelsen af SO GL arti-

kel 152, stk. 14 og stk. 16, forudsætter, at systemtilstanden er angivet som ”normal til-

stand” og ”alarmtilstand”, og markedet således er tilgængeligt til benyttelse af foran-

staltninger til at nedbringe reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse i medfør af SO GL 

artikel 152, stk. 14 og 16.   
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte ændrede forslag opfylder betin-

gelserne i SO GL artikel 152, stk. 14 og 16.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at forslaget viderefører de eksi-

sterende koordineringsforanstaltninger og andre foranstaltninger, der har til formål at 

reducere FRCE.  

 

Tilsynet lægger vægt på, at det ændrede forslag i videre omfang og med større detal-

jegrad, præciserer foranstaltningerne til at reducere FRCE. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag til koordineringsforanstalt-

ninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og for-

anstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse 

ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsan-

læg og forbrugsenheder i Norden, formelt set ligger inden for hjemlen i art. 152, stk. 14 

og 16. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at foranstaltningerne, der har til formål at reducere 

FRCE fastsættes under hensyn til driftssikkerheden. SO GL hjemler TSO’en et drifts-

sikkerhedsmæssigt skøn i forbindelse med fastsættelsen af (koordinerings)foranstalt-

ninger, der har til formål, at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet og de øvrige Nordiske 

TSO’er har gjort meget for at imødekomme regulatorernes ændringsanmodninger og 

facilitere løbende drøftelser om forbedring af forslaget. 

 

Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet på den baggrund, at TSO’erne med 

rimelighed har varetaget hensynet til driftssikkerheden. 

 

Forsyningstilsynet finder i øvrigt, at det ændrede forslag af 12. juni 2019 har taget 

højde for den fremsatte ændringsanmodning af 27. marts 2019. 

 

Det bemærkes, at flere af bemærkningerne til Energinets høring medførte ændringer 

og forbedringer af forslaget. Energinet har således også imødekommet de fleste af de 

indkomne høringsbemærkninger ved deres egen høring. 

 

Forsyningstilsynet har ikke derudover ved høring, eller på anden måde, modtaget ma-

teriale, der giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte vurderingen af, at det ændrede for-

slag kan godkendes med de anført vilkår. 

 

De Nordiske regulerende myndigheder (NRA) har på denne baggrund konkluderet, at 

det ændrede forslag er i overensstemmelse med SO GL art. 152, stk. 14 og 16, og at 

TSO’erne i tilstrækkelig grad har efterlevet den fremsendte ændringsanmodning (RfA). 

 

Forsyningstilsynet godkender efter en samlet vurdering det anmeldte ændrede forslag 

af 13. maj 2019 til koordineringsforanstaltninger, der har til formål, at reducere regule-

ringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og foranstaltnin-

ger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at 
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kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og 

forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16. 

AD HØRINGSSVAR 

Dansk Energis høringssvar er en gengivelse af høringssvaret, som de har sendt til 

Energinet og som Energinet har besvaret ved bl.a. at foretage præciserende ændrin-

ger i forslagets centrale bestemmelser 

 

Forsyningstilsynet har været i dialog med TSO’erne omkring metoden flere gange og 

har fremført mange af de samme bemærkninger og bekymringer, som bl.a. Dansk 

Energi er fremkommet med. 

 

Som angivet ovenfor har Forsyningstilsynet og de øvrige nordiske NRAs vurderet, at 

de foretagne ændringer er tilstrækkelige til at opfylde kravene i SO GL samt den frem-

sendte RfA. Tilsynet har vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre i afgørelsen om 

at godkende forslagene til foranstaltninger.  

 

Høringssvaret giver på den baggrund ikke Forsyningstilsynet anledning til at foretage 

ændringer i afgørelsen. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019 om lov om elforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lukas Lindgreen 

Fuldmægtig, cand.jur. 

http://www.ekn.dk/
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Tlf. 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 


