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Afgørelse om rampingbegrænsninger for 
output af aktiv effekt i Norden i henhold til 
SO GL artikel 137, stk. 3 og 4 

 

RESUMÉ 

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

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 137, stk. 

3 og stk. 4, har TSO’erne i driftsaftalen for den enkelte LFC-kontrolblok ret til at fast-

sætte rampingbegrænsninger for henholdsvis HVDC-samkøringslinjer samt produkti-

ons- og forbrugsenheder.  

 

Rampingbegrænsningerne kan fastsættes med det formål at understøtte systemstabili-

teten, ved at fastsætte grænser og/eller tidsperioder for ændringer i aktiv effekt (ram-

pinghastighed). Dette skal ske for at understøtte målparameteret for reguleringsfejl i 

LFC-kontrolblokken og afhjælpe større frekvensafvigelser. 

 

Energinet anmeldte den 13. september 2018 et forslag til rampingbegrænsninger for 

output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 og 4, jf. SO GL artikel 5, stk. 

1, jf. 119, stk. 1, litra c). Forslaget er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i 

Norden 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 forslag er udarbejdet af alle TSO’erne i LFC-kontrolblok Norden, og har 

til formål at opretholde driftssikkerheden og frekvenskvaliteten ved at fastholde og vi-

dereføre de eksisterende rampingbegrænsninger på HVDC-forbindelser samt på for-

brugs- og produktionsenheder i Norden, med henblik på at minimere store frekvensud-

sving. 

 

Forslaget fastsætter rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjerne for DK2 

samt øvrige HVDC-forbindelser i den nordiske LFC-kontrolblok.  

 

TSO’erne har valgt at fastholde den eksisterende rampingbegrænsninger for produkti-

onsanlæg ved at begrænse de balanceansvarliges ændringer i produktionsplaner, så-

ledes at ved ændringer større end 200 MW ved timeskift skal tidsplanen ændres så 

skiftet fordeles på tre kvarter omkring timeskift (op til 5 kvarter for Norge). Begrænsnin-

gen gælder ikke i DK2, grundet produktionens fysiske egenskaber. 

 

Der er ikke fastsat rampingbegrænsninger for forbrugsenheder. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Energinets ændrede anmeldelse af forslag til rampingbe-

grænsninger for output af aktiv effekt for HVDC-samkøringslinjer i medfør af SO GL ar-

tikel 137, stk. 3 og for produktions- og forbrugsenheder i medfør af SO GL artikel 137, 

stk. 4 for LFC-kontrolblokken Norden. 

 

Godkendelsen foretages dog med vilkår om, at TSO’erne fremsender en vurdering af 

rampingbegrænsningernes efficiens senest d. 14. juli 2020.  

 

Såfremt det på baggrund af vurderingen konkluderes, at begrænsningerne ikke viser 

sig at være nødvendige og/eller ikke viser sig at være ikke-diskriminerende, skal 

TSO’erne i den Nordiske LFC-kontrolblok fremsende et nyt forslag til rampingbegræns-

ninger for output af aktiv effekt, jf. SO GL art. 7, stk. 4. 

 

Derudover er det et krav, at TSO’erne uanset ovenstående vurdering fremsætter nyt 

forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt før implementeringen af 15 

minutters ISP (periode for afregning af ubalancer), jf. EB GL1 art. 53. 

 

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. 

 

 
1 Kommissionens Forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer 

for balancering af elektricitet 
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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. 

 

I denne sag tages der stilling til Energinets ændrede anmeldelse af forslag til ramping-

begrænsninger for output af aktiv effekt for HVDC-samkøringslinjer i medfør af SO GL 

artikel 137, stk. 3, og for produktions- og forbrugsenheder i medfør af SO GL artikel 

137, stk. 4, for LFC-kontrolblokken Norden. 

 

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

af SO GL artikel 119.  

 

Forslaget har til formål at opretholde driftssikkerheden og frekvenskvaliteten ved at 

fastholde og videreføre de eksisterende rampingbegrænsninger på HVDC-forbindelser 

samt på forbrugs- og produktionsenheder i Norden med henblik på at minimere store 

frekvensudsving. 

 

Der er etableret fire HVDC-samkøringsprojekter, der består af i alt otte samkøringslin-

jer i Danmark. Disse er Storebælt (DK1-DK2), Kontek (DK2-Tyskland), Konti-Skan 1 

og 2 (SE3-DK1) og Skagerrak 1-4 (NO2-DK1). oversigt over de nordiske HVDC-forbin-

delser findes i bilaget ”explanatory document” 

 

Der er i dag fastsat rampingbegrænsninger på HVDC-samkøringslinjerne i DK2 såvel 

som i resten af Norden. Disse begrænsninger er som udgangspunkt fastsat til 30 

MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time. (der rampes i 20 minutter over 

timeskift.) 

 

a) For storebæltsforbindelsen DK1-DK2 gælder således en begrænsning på 30 

MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time.  

 

Dog gælder følgende skærpede begrænsninger i Norden: 

 

b) For forbindelserne DK1-NO2 og SE3-DK1 gælder en begrænsning på 30 

MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time. Denne begrænsning er 

en samlet begrænsning hen over de to HVDC-samkøringslinjer. 

 

Energinet har i medfør af forordning (EU) 2016/631 om fastsættelse af netregler om 

krav til nettilslutning for produktionsanlæg, artikel 15, stk. 6, litra e, fastsat rampingbe-

grænsninger for produktionsanlæg af type C og D til følgende: 

 

Op: Min: 1 % af Pn/min 

Op: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 

Ned: Min: 1 % af Pn/min 

Ned: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM RAMPINGBEGRÆNSNINGER FOR OUTPUT AF AKTIV EFFEKT I 

NORDEN I HENHOLD TIL SO GL ARTIKEL 137, STK. 3 OG 4 

Side 4/16 

 

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 rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt for HVDC-samkøringslinjer i 

medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og for produktions- og forbrugsenheder i medfør af 

SO GL artikel 137, stk. 4. 

 

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

ger for output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 og 4. Forslaget dæk-

ker LFC-kontrolblokken Norden og er udarbejdet af alle TSO’er i denne LFC-kontrol-

blok.  

 

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.  

 

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 

rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 

og 4, 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 

 
2 SO GL trådte i kraft 14. september 2017 
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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. 

 

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 regulator modtog det ændrede forslag fra den 

respektive nationale TSO.  

 

TSO’erne har udarbejdet et ændret forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv 

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

tog 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) Forslaget skal indeholde en definition af Balanceansvarlige parter (BRP), som 

ikke er nævnt endsige defineret i SO GL. 

2) Forslaget skal beskrive og retfærdiggøre, hvorledes en begrænsning på 

BRP’er anvendes til at begrænse produktionsanlæg, samt beskrive hvorledes 

produktionsanlæggene, der er subjekt i bestemmelsen, påvirkes, jf. art .137, 

stk. 4. 

3) Forslaget skal beskrive og retfærdiggøre, hvordan HVDC-rampingbegræns-

ningerne anvendes til at begrænse samkøringslinjernes indflydelse på opfyl-

delsen af målparameteret for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse, jf. Art. 

137, stk. 3. 

4) De regulerende myndigheder anmoder TSO’erne om at beskrive en tidslinje 

og proces for ændring af rampingbegrænsninger frem mod implementeringen 

af 15 minutters ISP. 
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Den fulde 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 rampingbe-

grænsninger for output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 og 4.  

 

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 rampingbegrænsninger for output af 

aktiv effekt for HVDC-samkøringslinjer i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og for pro-

duktions- og forbrugsenheder i medfør af SO GL artikel 137, stk. 4 for LFC-kontrolblok-

ken Norden.  

 

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 

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 137, stk. 3 og stk. 4 har TSO’erne i en LFC-kontrolblok ret til 

at fastsætte rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt fra HVDC-samkøringslin-

jer og for produktions- og forbrugsenheder i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken. 

 

Af det ændrede forslags artikel 3 fremgår rampingbegrænsninger til HVDC-samkø-

ringslinjer i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3. 

 

Forslagets artikel 3 fastsætter, at for HVDC-samkøringslinjerne, der forbinder LFC-

kontrolblok Norden med andre LFC-kontrolblokke (udenfor Norden), må gradienten for 

output af aktiv effekt ikke overstige 30 MW/min. Samtidig begrænses handelsplanerne 

til en maksimal ændring på 600 MW/time. (der rampes i 20 minutter over timeskift.) 

 

a) For storebæltsforbindelsen DK1-DK2 gælder således en begrænsning på 30 

MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time.  

 

Dog gælder følgende skærpede begrænsninger i Norden, jf. forslagets art. 3, stk. 3: 

 

b) For forbindelserne DK1-NO2 og SE3-DK1 gælder en begrænsning på 30 

MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time. Denne begrænsning er 

en samlet begrænsning hen over de to HVDC-samkøringslinjer. 

 

Forslaget fastsætter således rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjerne for 

DK2, samt øvrige HVDC-forbindelser i den nordiske LFC-kontrolblok.  
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Således indeholder forslagets art. 4 rampingbegrænsninger/koordinering på produkti-

onsanlæg.  

 

Dette er fastlagt ved at begrænse de balanceansvarliges (BRP) ændringer i produkti-

onsplaner således, at ved ændringer større end 200 MW ved timeskift, skal tidsplanen 

ændres så skiftet fordeles på tre kvarter omkring timeskift (op til 5 kvarterskfit for 

Norge).  

 

Denne BRP-begrænsningen gælder ikke i DK2, grundet produktionens fysiske egen-

skaber i dette område. 

 

Endvidere fastsættes i art. 4, stk. 2, at i tilfælde af, at produktions- og udvekslingspla-

ner omkring timeskiftet ikke kan håndteres af kontrolcentrene i minutterne omkring 

timeskiftet, kan TSO’erne anmode BRP’er om at forsinke eller fremrykke dele af den 

planlagte produktion trinvist i op til 30 minutter før og efter timeskiftet. 

 

Der er ikke fastsat rampingbegrænsninger for forbrugsenheder. 

 

Rampingbegrænsninger på produktionsanlæg skal opfylde følgende: 

 

- De skal udformes med henblik på at understøtte opfyldelsen af LFC-kontrolblokkens 

målparameter for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og afhjælpe større fre-

kvensafvigelser under hensyntagen til de teknologiske begrænsninger for produktions-

anlægget. 

 

Følgende typer rampingbegrænsninger må anvendes: 

a) forpligtelser vedrørende rampingperioder og/eller maksimale rampingha-

stigheder på produktionsanlæg og/eller forbrugsenheder 

b) forpligtelser vedrørende individuelle rampingstarttider på produktionsanlæg 

og/eller forbrugsenheder inden for LFC- kontrolblokken og 

c) koordinering af ramping mellem produktionsanlæg, forbrugsenheder og for-

brug af aktiv effekt inden for LFC- kontrolblokken. 

 

TSO’erne har generelt set valgt at fastholde de eksisterende rampingbegrænsninger 

på både HVDC- og produktionsanlæg. 

 

Det anmeldte forslag har til formål at fastsætte rampingbegrænsninger for output af ak-

tiv effekt, med henblik på at understøtte opfyldelsen af reguleringsfejl ved frekvensgen-

oprettelse og undgå stor frekvensudsving. 

 

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

nemførelsen) for rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt, jf. SO GL art. 6, stk. 

6. 

 

Heraf følger det, at rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt, træder i kraft se-

nest samtidig med driftsaftalen for LFC-kontrolblokken, jf. SO GL art. 119. 
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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 rampingbegrænsningerne er nødvendige for at 

opretholde driftssikkerheden ved at reducere risikoen for automatisk forbrugsaflastning 

og blackouts grundet under-/overfrekvens. Ydermere er begrænsningerne nødvendige 

for at opretholde frekvenskvaliteten i de involverede synkrone områder. 

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 137. 

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 forslag vedrører forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv ef-

fekt i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og 4 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 detlajeringsgraden og fraværet af 

egentlige metoder. 
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- Der er ifølge Dansk Energi, som også fremført i det vedlagte Explanatory Do-

cument, et stort behov for at revurdere disse begrænsninger på baggrund af 

ændringer i elsystemets fysik og markedsregler 

 

- Dansk Energi mener, at udarbejdelsen af det nuværende forslag har givet ri-

gelig mulighed for at evaluere og revidere disse rampingkrav i tæt samråd 

med markedsdeltagere over de seneste år. Desværre har TSO'erne valgt ikke 

at udnytte denne mulighed for i stedet at parkere revideringen i den kom-

mende nordiske balanceringsmodel.  

 

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

mode balanceansvarlige om at fremrykke eller udskyde planlagte produktions-

ændringer i forbindelse med timeskift. Kriterierne for denne TSO-indblanding 

er uklare og det er tilsyneladende tilstrækkeligt, at produktionsændringerne 

kan påvirke frekvensen. Dette er ikke et entydigt og transparent kriterium for 

TSO-indblanding og Dansk Energi foreslår at fjerne formuleringen som forud-

sætning for endelig godkendelse af forslaget. Såfremt der er behov for en så-

dan ydelse i Finland, Norge eller Sverige, mener vi, at det skal indkøbes på et 

marked, hvor alle markedaktører – herunder danske – har mulighed for at del-

tage.  

RETSGRUNDLAG 

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

stk. 3, litra e), nr. i), art. 6, stk. 6, art. 6, stk. 7, art. 7, stk. 1, art. 11, art. 119, stk. 1, litra 

c) og art. 137, stk. 3 og stk. 4. 

 

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 
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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 

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: 

 

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

rende: 

 

(…) 

 

i) rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4 

 

(…) 

 

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. 
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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 119, stk. 1, litra c) 

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

hvert synkront område i fællesskab fælles forslag til: 

 

(…) 

 

c) rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4 

 

Artikel 137, stk. 3 og 4 

 

(…) 

 

3. I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er, der er tilsluttet en HVDC-sam-

køringslinje, ret til at angive fælles begrænsninger for output af aktiv effekt for den på-

gældende HVDC-samkøringslinje med henblik på at begrænse dens indflydelse på op-

fyldelsen af LFC-kontrolblokkenes målparameter for reguleringsfejl ved frekvensgen-

oprettelse ved at aftale rampingperioder og/eller maksimale rampinghastigheder for 

denne HVDC-samkøringslinje. Disse fælles begrænsninger gælder ikke for udligning af 

modsatrettede ubalancer, frekvenskobling og grænseoverskridende aktivering af FRR 

og RR over HVDC-samkøringslinjer. Alle TSO'er i et synkront område koordinerer 

disse foranstaltninger inden for det synkrone område. 

 

4. I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er i en LFC-kontrolblok ret til at 

fastlægge følgende foranstaltninger med henblik på at understøtte opfyldelsen af LFC-

kontrolblokkens målparameter for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse og af-

hjælpe større frekvensafvigelser under hensyntagen til de teknologiske begrænsninger 

for produktionsanlæg og forbrugsanlæg: 

 

a) forpligtelser vedrørende rampingperioder og/eller maksimale rampinghastigheder på 

produktionsanlæg og/eller forbrugsenheder. 

 

b) forpligtelser vedrørende individuelle rampingstarttider på produktionsanlæg og/eller 

forbrugsenheder inden for LFC- kontrolblokken og 

 

c) koordinering af ramping mellem produktionsanlæg, forbrugsenheder og forbrug af 

aktiv effekt inden for LFC- kontrolblokken. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

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

lesnordiske forslag til Afgørelse om rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i 

Norden i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 og 4. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af SO GL art. 6, stk. 3, litra e), nr. i) og art. 7, stk. 1. 

 

Vurdering af formelle krav 

Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen af det oprindelige forslag til rampingbegræns-

ninger for output af aktiv effekt i Norden i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3 og 4, den 

13. september 2018. 

 

I medfør af SO GL artikel 119, stk. 1, litra c), har TSO’erne i hver LFC-kontrolblok ret til 

senest 12 måneder efter ikrafttræden af SO GL, at udarbejde forslag til rampingbe-

grænsninger for output af aktiv effekt. 

 

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

det oprindelige forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i 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 rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i medfør af 

SO GL artikel 137, stk. 3 og 4 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.  

 

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 op-

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

planatory document”. 
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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 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 rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i Norden, opfylder de formelle 

krav. 

 

Vurdering af materielle krav 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte ændrede forslag opfylder betin-

gelserne i artikel 137, stk. 3. og 4, så vidt det har været muligt.  

 

Forsyningstilsynet bemærker at TSO’erne har forpligtet sig til at ændre forslaget frem 

mod implementeringen af 15 minutters ISP eller idriftsættelsen af nye HVDC-samkø-

ringslinjer. TSO’erne har ligeledes accepteret, at genoptage vurderingen af begræns-

ningerne på BRP’er og produktionsplanerne. 

 

I den forbindelse vil TSO’erne, analysere den samlede rampingbegrænsning på Ska-

gerrak/Konti-Skan, og så vidt muligt gøre op med den, da den sætter begrænsninger 

for markedet. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at forslaget viderefører de eksisterende ramping-

begrænsninger og aftaler og bemærker, at begrænsningerne ikke nødvendigvis følger 

princippet om optimering mellem effektivitet og omkostninger for alle involverede parter 

fuldstændigt. Det samme gælder kravet om, at forslag så vidt muligt skal være mar-

kedsbaserede, men at det sker af hensyn til at sikre driftssikkerhed og stabilitet i nettet. 
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Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at forslaget kun delvist muliggør opnåel-

sen af SO GL’s mål i art. 4. 

 

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

detaljegrad, beskriver rampingbegrænsningerne. Der udestår dog stadig noget gen-

nemsigtighed. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte forslag til rampingbegrænsninger 

for output af aktiv effekt i Norden, formelt set ligger inden for hjemlen i art. 137, stk. 3 

og 4. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt 

skal fastsættes under hensyn til driftssikkerheden. SO GL hjemler TSO’en et driftssik-

kerhedsmæssigt skøn i forbindelse med fastsættelsen af rampingbegrænsninger.  

 

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 derfor, at TSO’erne med rimelighed 

har varetaget hensynet til driftssikkerheden. 

 

Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der 

giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte vurderingen af, at det ændrede forslag kan 

godkendes med de anført vilkår.  

 

Forsyningstilsynet godkender efter en samlet vurdering det anmeldte ændrede forslag 

af 13. maj 2019 til rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt. 

 

Godkendelsen foretages dog med vilkår om, at TSO’erne fremsender en vurdering af 

rampingbegrænsningernes efficiens senest d. 14. juli 2020.  

 

Såfremt vurderingen konkluderer, at begrænsningerne viser sig ikke at være nødven-

dige og/eller viser sig ikke at være ikke-diskriminerende, skal TSO’erne i den Nordiske 

LFC-kontrolblok fremsende et nyt forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv 

effekt, jf. SO GL art. 7, stk. 4. 

 

Derudover er det et krav, at TSO’erne uanset ovenstående vurdering, fremsætter nyt 

forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt før implementeringen af 15 

minutters ISP. 

AD HØRINGSSVAR 

Dansk Energis høringssvar er en gengivelse af høringssvaret, som Energinet har mod-

taget fra flere aktører, og som er besvaret med bekræftende henvisning til, at den op-

rindelige metode ikke var detaljeret nok, og at et revisionsarbejde skal i gang frem mod 

implementeringen af den nye nordisk balanceringsmodel (NBM), jf. ”explanatory docu-

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

har fremført mange af de samme bemærkninger og bekymringer, som Dansk Energi er 

fremkommet med. 

 

Som angivet ovenfor har Forsyningstilsynet vurderet, at de foretagne ændringer, er til-

strækkelige til at opfylde kravene i SO GL samt den fremsendte RfA. Tilsynet har vur-

deret, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte forslaget.  

 

Tilsynet er enige i, at det ikke er en perfekt metode, og at metoden ikke er så gennem-

sigtig eller markedsbaseret, som man kunne håbe, men konkluderer, at det er den 

bedste og mest driftssikre løsning, indtil fremskridt med NBM gør det muligt at udvikle 

denne. 

 

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. 

Tlf. 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 

http://www.ekn.dk/

