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Afgørelse om regler for dimensione-
ring af FRR, SO GL artikel 157, stk. 1 

 

RESUMÉ 

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

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SO GL”) artikel 157, stk. 

1, fastsætter alle TSO'er i en LFC-kontrolblok reglerne for dimensionering af frekvens-

genoprettelsesreserver i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken. 

 

Formålet med fastsættelsen af dimensionering er at sikre, at den samlede LFC-kontrol-

blok altid har tilstrækkelig med reservekapacitet i form af FRR inden for LFC-kontrol-

blokken til at overholde målparametrene for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse. 

 

Det anmeldte forslag vedrører LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1, og fastsætter meto-

den for dimensionering af FRR, regler for forholdet mellem aFRR og mFRR samt en 

fordelingsnøgle for ansvaret mellem de enkelte TSO’er i LFC-kontrolblokken. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode for fastsættelse af FRR dimensio-

nering for LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1. 

 

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 EU etableret LFC-kontrolblokke. DK 1 indgår i LFC-kontrolblok med 

Tyskland og Luxembourg (herefter LFC-kontrolblok DE-LUX-DK1). 

 

I medfør af SO GL artikel 157, stk. 1, fastsætter alle TSO'er i en LFC-kontrolblok reg-

lerne for dimensionering af frekvensgenoprettelsesreserver i driftsaftalen for LFC-kon-

trolblokken. 

 

Formålet med fastsættelsen af dimensionering er at sikre, at den samlede LFC-kontrol-

blok altid har tilstrækkelig med reservekapacitet i form af FRR inden for LFC-kontrol-

blokken til at overholde målparametrene for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse i 

medfør af SO GL artikel 128. 
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Forsyningstilsynet modtog den 14. september 2018 anmeldelse af regler for dimensio-

nering af FRR for LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1. Det anmeldte forslag er en del af 

driftsaftalen for LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1 i medfør af SO GL artikel 119, stk. 1, 

litra h. 

 

Forslaget er afsendt af TSO’erne, 50 Hertz Transmission GmbH, Amperion GmbH, 

TennetT TSO GmbH, Transnet BW GmbH, Creos Luxembourg S.A og Energinet Elsy-

stemansvar A/S. 

 

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. iv. Da det anmeldte forslag 

vedrører regionen Tyskland, Luxembourg og DK 1, skal alle regulerende myndigheder 

i denne region godkende det anmeldte forslag i fællesskab. 

 

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. 

 

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 har afholdt møder med den tyske- og luxembourgske regulator i for-

bindelse med at rådføre, samarbejde og koordinere en enstemmig afgørelse om det 

anmeldte forslag.   

 

De regulerende myndigheder har i enighed fremsat en ændringsanmodning af 25. 

marts 2019 til det anmeldte forslag. Ændringsanmodningen blev fremsendt til 

TSO’erne den 27. 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 regler for di-

mensionering af FRR dateret 27. maj 2019. Den sidste regulator modtog det ændrede 

forslag den 12. juni 2019. 

 

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

deret behov for at ændre følgende forhold: 

 

a) Referencer til SO GL artikel 160, stk. 1, vedrørende RR-reserver, skal fjernes 

fra forslaget, da dette alene skal vedrøre dimensionering af FRR-reserven. 

 

b) Metoden for at bestemme forholdet mellem aFRR og mFRR skal tydeliggøres. 
 
Den fulde ændringsanmodning fremgår som bilag til afgørelsen. 
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Det ændrede forslag er blevet behandlet mellem de relevante regulerende myndighe-

der, der i enighed den 15. juli 2019 har godkendt det ændrede forslag vedrørende for-

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

telse. Alle de regulerende myndigheder har fremsendt et ”position paper” dateret 15. 

juli 2019 til TSO’erne. 

 

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

 

DET ANMELDTE FORSLAG 

I medfør af SO GL artikel 157, stk. 1, skal TSO’erne i en LFC-kontrolblok fastsætte 

regler for dimensionering af FRR.  

 

Af det ændrede forslags artikel 5, stk. 4 og 5, fremgår regler for dimensionering af FRR 

for DK1. Det fremgår af artikel 5, stk. 4, at Energinet er ansvarlig for FRR dimensione-

ringen af DK 1. 

 

Energinet har i dag ansvaret for dimensionering af FRR i DK1. 

 

Af det ændrede forslags artikel 5, stk. 5, litra a, fremgår, at dimensioneringen af FRR 

skal overholde kravene opstillet i SO GL artikel 157, stk. 2. FRR dimensioneringen skal 

herefter fastlægges på grundlag af sammenhængende historiske fortegnelser, som 

dækker mindst de historiske ubalanceværdier for LFC-kontrolblokken. Den fastlagte 

reservekapacitet skal være tilstrækkelig til at overholde målparametrene for regule-

ringsfejl ved frekvensgenoprettelse på baggrund af en sandsynlighedsbaseret metode.  

 

Dimensionering af FRR reserven må ikke være mindre end referencehændelsen1 i så-

vel opadgående- som nedadgående retning. 

 

Den udslagsgivende faktor for dimensionering af FRR for DK1 vil være referencehæn-

delsen. Dette skyldes udformningen og størrelsen af det kollektive (transmissions)elnet 

og antallet af HVDC-samkøringslinjer.   

 

Som led i dimensioneringen af FRR reserven, fastsætter alle TSO’er også forholdet 

mellem aFRR og mFRR.   

 

I medfør af det ændrede forslags artikel 5, stk. 5, litra b, skal aFRR-kapaciteten for 

DK1 udgøre minimum 90 MW. Mængden af aFRR fastsættes på baggrund af, at aFRR 

skal kunne dække stokastiske ubalancer, og herved imødegå målparametrene for re-

guleringsfejl ved frekvensgenoprettelse.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det af Energinets forskrift ”Systemydelser til levering i 

Danmark – Udbudsbetingelser” punkt 1.1.2 – indkøb af aFRR leveringsevne, fremgår, 

at Energinet i udgangspunktet efterspørger +/- 90 MW for DK1. 

 

 

1 Referencehændelsen (også kaldet N-1) fastsættes som udfaldet af den største enkelte enhed i sy-

stemområdet. Reservekapaciteten skal med andre ord altid være tilstrækkelig til at dække et sådan 

udfald. For DK1 er referencehændelsen et udfald af en af HVDC-samkøringslinjerne på 700 MW. 
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Af det ændrede forslags artikel 5, stk. 5, litra c fremgår, at kapaciteten af mFRR skal 

være tilstrækkelig til at dække den del af referencehændelsen der ikke er dækket af 

aFRR. 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet har modtaget forslag til regler for dimensionering af FRR fra føl-

gende TSO’er; 50 Hertz Transmission GmbH, Amperion GmbH, TenneT TSO GmbH, 

Transnet BW GmbH, Creos Luxembourg S.A og Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at disse aktører er parter i nærværende sag. 

HØRING 
Energinet har via sin hjemmeside foretaget høring over det anmeldte forslag, i perio-

den fra den 31. juli til 31. august 2018. Vedlagt anmeldelsen er høringsskemaet ”Con-

sultation feedback”, som indeholder de modtagen høringssvar samt TSO’ernes stilling-

tagen hertil.  

 

Dansk Energi har afgivet høringssvar, hvorefter Dansk Energi er tilfredse med, at 

Energinet også fremadrettet vil være ansvarlig for dimensionering af FRR i DK1. DK1 

har i øjeblikket status af monitoring area og indgår i Tennets LFC-område, på trods af, 

at DK1 historisk er blevet behandlet som et separat LFC-område og udgør sit eget 

prisområde. Vi opfordrer TSO'er og regulatorer til at gøre op med denne uregelmæs-

sighed og indlede en proces for at formalisere DK1s status som uafhængigt LFC-om-

råde. 

 

Dansk Energi støtter fuldt ud forslaget om at lade DK1-dimensioneringen opfylde kra-

vene i SOGL artikel 157(2) i sig selv snarere end på LFC-blokniveau. Dette indebærer 

bl.a., at Energinet skal fastlægge referencehændelserne i positiv og negativ retning for 

DK1 og dimensionere FRR til fuldt ud at dække disse. Energinet skal også sikre, at 

den positive og negative FRR-reservekapacitet kan dække DK1-ubalancer i 99 procent 

af tiden.  

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 
af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 
 
Artikel 4, stk. 2. 
Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndigheder 
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 
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM REGLER FOR DIMENSIONERING AF FRR, SO GL ARTIKEL 157, 

STK. 1 

Side 5/12 

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 sy-
stemer og  
 

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

 
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) rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, 

stk. 3 og 4  

 

ii) koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14  

 

iii) 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  

 

iv) reglerne for dimensionering af FRR i overensstemmelse med artikel 157, 

stk. 1 

 

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 
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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, stk. 1. - Ændring af vilkår, betingelser og metoder for TSO'er 
 
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, stk. 3. 
TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og metoder, 

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

delse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regulerende 

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

at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges forslaget og 

offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forsla-

get til vilkår, betingelser og metoder. 

 

Artikel 119 - Driftsaftaler for LFC-kontrolblok 
 

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

hver LFC-kontrolblok i fællesskab fælles forslag til: 

 

(…) 

 

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

 
(…) 

 
h) reglerne for dimensionering af FRR fastsat i overensstemmelse med artikel 157, stk. 

1. 

 

(…) 

 

q) koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved 

frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14, og 

 

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. 

 

2. Alle TSO'er i hver LFC-kontrolblok fremlægger de metoder og betingelser, der er an-

ført i artikel 6, stk. 3, litra e), til godkendelse hos alle de regulerende myndigheder i 

den berørte LFC-kontrolblok. Senest en måned efter godkendelsen af disse metoder 
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og betingelser indgår alle TSO'er i hver LFC-kontrolblok en driftsaftale for den pågæl-

dende LFC-kontrolblok, som træder i kraft senest tre måneder efter godkendelsen af 

metoderne og betingelserne. 

 

Artikel 128 - Målparametre for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse 
 
(…) 

 
3. Alle TSO'er i de synkrone områder CE og Norden træffer foranstaltninger for at 

overholde følgende målparametre for reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse for 

hver LFC-kontrolblok i det synkrone område: 

 

a) antallet af tidsintervaller pr. år uden for niveau 1-intervallet for reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse inden for et tidsinterval, der er lig med frekvensgen-

oprettelsestiden, skal være mindre end 30 % af tidsintervallerne for året og 
 

b) antallet af tidsintervaller pr. år uden for niveau 2-intervallet for reguleringsfejl 

ved frekvensgenoprettelse inden for et tidsinterval, der er lig med frekvensgen-

oprettelsestiden, skal være mindre end 5 % af tidsintervallerne for året. 

 

4. Når en LFC-kontrolblok består af mere end ét LFC-kontrolområde, angiver alle 

TSO'er i LFC-kontrolblokken værdierne for målparametrene for reguleringsfejl ved fre-

kvensgenoprettelse for hvert LFC-kontrolområde i driftsaftalen for LFC-kontrolblok. 

 

Artikel 157 - Dimensionering af FRR 
 
1. Alle TSO'er i en LFC-kontrolblok fastsætter reglerne for dimensionering af frekvens-

genoprettelsesreserver i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken. 

 

2. Reglerne for dimensionering af FRR skal som minimum indeholde følgende: 

 

a) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok i de synkrone områder CE og Norden fast-

lægger den krævede reservekapacitet af FRR i LFC-kontrolblokken på grund-

lag af sammenhængende historiske fortegnelser, som dækker mindst de hi-

storiske ubalanceværdier for LFC-kontrolblokken. Stikprøven af disse histori-

ske fortegnelser skal som minimum dække frekvensgenoprettelsestiden. Den 

periode, der er omfattet af disse fortegnelser, skal være repræsentativ og om-

fatte en periode på mindst et helt år, som tidligst slutter seks måneder inden 

beregningsdatoen 

 

b) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok i de synkrone områder CE og Norden fast-

lægger den reservekapacitet af FRR i LFC-kontrolblokken, som er tilstrække-

lig til at overholde målparametrene for reguleringsfejl ved frekvensgenopret-

telse i artikel 128 for det tidsrum, der er omhandlet i litra a), på grundlag af en 

sandsynlighedsbaseret metode. Når TSO'erne anvender denne sandsynlig-

hedsbaserede metode, tager de højde for de begrænsninger, der er fastsat i 

aftalerne om deling eller udveksling af reserver som følge af mulige brud på 

driftssikkerheden og kravene til tilgængelighed af FRR. Alle TSO'er i en LFC-

kontrolblok tager hensyn til forventede betydelige ændringer i fordelingen af 

ubalancer i LFC-kontrolblokken eller andre relevante bestemmende faktors i 

forhold til den undersøgte periode 
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c) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok bestemmer forholdet mellem automatiske 

FRR, manuelle FRR, den fulde aktiveringstid for automatiske FRR og den 

fulde aktiveringstid for manuelle FRR med henblik på at opfylde kravet i litra 

b). Til dette formål må den fulde aktiveringstid for automatiske FRR i en LFC-

kontrolblok og den fulde aktiveringstid for manuelle FRR i LFC-kontrolblokken 

ikke være længere end frekvensgenoprettelsestiden 

 

d) TSO'erne i en LFC-kontrolblok fastsætter størrelsen af den referencehæn-

delse, som er den største ubalance, der kan opstå som følge af en øjeblikkelig 

ændring af aktiv effekt på en enkelt produktionsenhed, på et enkelt forbrugs-

anlæg eller i en enkelt HVDC-samkøringslinje eller fra udløsning af en veksel-

strømslinje inden for LFC-kontrolblokken 

 

e) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok fastsætter den positive reservekapacitet af 

FRR, som ikke må være mindre end den positive dimensionerende hændelse 

i LFC-kontrolblokken 

 

f) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok fastsætter den negative reservekapacitet af 

FRR, som ikke må være mindre end den negative dimensionerende hændelse 

i LFC-kontrolblokken 

 

g) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok fastsætter reservekapaciteten af FRR i en 

LFC-kontrolblok, mulige geografiske begrænsninger for dens fordeling inden 

for LFC-kontrolblokken og mulige geografiske begrænsninger for udveksling 

af reserver eller deling af reserver med andre LFC-kontrolblokke med henblik 

på at overholde driftssikkerhedsgrænserne 

 

h) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok sikrer, at den positive reservekapacitet af 

FRR eller en kombination af reservekapacitet af FRR og RR er tilstrækkelig til 

at dække de positive ubalancer i LFC-kontrolblokken i mindst 99 % af tiden, 

på grundlag af de historiske fortegnelser omhandlet i litra a) 

 

i) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok sikrer, at den negative reservekapacitet af 

FRR eller en kombination af reservekapacitet af FRR og RR er tilstrækkelig til 

at dække de negative ubalancer i LFC-kontrolblokken i mindst 99 % af tiden, 

på grundlag af de historiske fortegnelser omhandlet i litra a) 

 

j) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok kan reducere den positive reservekapacitet af 

FRR i LFC-kontrolblokken, der følger af processen for dimensionering af FRR, 

ved at indgå en aftale om deling af FRR med andre LFC-kontrolblokke i over-

ensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 8. Følgende krav gælder for 

denne aftale om deling: 

 

i. for de synkrone områder CE og Norden begrænses reduktionen af 

den positive reservekapacitet af FRR i en LFC-kontrolblok til differen-

cen, hvis den er positiv, mellem størrelsen af den positive dimensio-

nerende hændelse og den reservekapacitet af FRR, der kræves for at 

dække de positive ubalancer i LFC-kontrolblokke i 99 % af tiden, på 

grundlag af de historiske fortegnelser omhandlet i litra a). Reduktio-

nen af den positive reservekapacitet må ikke overstige 30 % af stør-

relsen af den positive dimensionerende hændelse 
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(…) 

 

k) alle TSO'er i en LFC-kontrolblok kan reducere den negative reservekapacitet 

af FRR i LFC-kontrolblokken, der følger af processen for dimensionering af 

FRR, ved at indgå en aftale om deling af FRR med andre LFC-kontrolblokke i 

overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 8. Følgende krav gælder for 

denne aftale om deling: 

 

i. for de synkrone områder CE og Norden begrænses reduktionen af 

den negative reservekapacitet af FRR i en LFC- kontrolblok til diffe-

rencen, hvis den er positiv, mellem størrelsen af den negative dimen-

sionerende hændelse og den reservekapacitet af FRR, der kræves 

for at dække de negative ubalancer i LFC-kontrolblokke i 99 % af ti-

den, på grundlag af de historiske fortegnelser omhandlet i litra a) 

 

(…) 

 

3. Alle TSO'er i en LFC-kontrolblok, hvor LFC-kontrolblokken består af mere end én 

TSO, fastlægger i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken den specifikke fordeling af an-

svaret mellem TSO'erne i LFC-kontrolområderne for opfyldelsen af forpligtelserne i stk. 

2. 

 

4. Alle TSO'er i en LFC-kontrolblok skal til enhver tid have tilstrækkelig reservekapaci-

tet af FRR i overensstemmelse med reglerne for dimensionering af FRR. I driftsaftalen 

for LFC-kontrolblokken angiver TSO'erne i en LFC-kontrolblok eskaleringsproceduren 

for tilfælde, hvor der er alvorlig risiko for, at reservekapaciteten af FRR er utilstrækkelig 

i LFC-kontrolblokken. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Vurdering af formelle krav 
Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen af forslag til regler for dimensionering af FRR 

den 14. september 2018. 

 

I medfør af SO GL artikel 119, stk. 1, litra h, skal TSO’erne i hvert LFC-kontrolblok i 

fællesskab fastsætte forslag til regler for dimensionering af FRR i henhold til artikel 

157, stk. 1, senest 12 måneder efter ikrafttræden af SO GL. 

 

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

regler for dimensionering af FRR den 14. september 2018. Tilsynet har herefter modta-

get det oprindeligt anmeldte forslag rettidigt. 

 

De regulerende myndigheder fremsatte ændringsanmodning den 27. marts 2019 i 

medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. De regulerende myndigheder modtog den 12. juni 

2019 et ændret forslag til regler for dimensionering af FRR.  

 

Forsyningstilsynet skal herefter træffe afgørelse senest den 12. august 2019. 

 

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

blokken DE-LUX-DK1 i fællesskab. 
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I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3, skal høring være foretaget inden forslaget frem-

lægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere skal forslaget ved-

lægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparters 

synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringen. 

 

Før anmeldelse til Forsyningstilsynet har det fremsatte forslag været i høring fra 

den 31. juli til den 31. august 2018 via Energinets hjemmeside. Tilsynet bemærker, at 

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

synspunkter. 

 

Sammenholdt med dokumentet ”Consultation feedback” 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 offentlige høring samt vedlagte dokument ”Consultation feed-

back”. 

 

De regulerende myndigheder er den 21. juni 2019 nået til enighed om at godkende 

det anmeldte forslag, jf. bilaget ”position paper”. Dette position paper indeholder en for-

mel konstatering af enigheden mellem regulatorerne og beskriver aftalen mellem regu-

latorerne om at godkende det anmeldte forslag, med henblik på at sikre, at afgørelsen 

ikke skal henvises til ACER. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslags artikel 4 indeholder be-

stemmelser om implementeringen af det anmeldte forslag. Tilsynet vurderer på denne 

baggrund, at det anmeldte forslag opfylder kravet i SO GL artikel 6, stk. 6. 

 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at det anmeldte forslag vedrørende regler for 

dimensionering af FRR, opfylder alle formelle krav. 

 
Vurdering af materieller krav 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det ændrede forslags artikel 3, stk. 4, hvorefter 

Energinet har ansvaret for dimensionering af FRR reservekapaciteten for DK1.  

 

Tilsynet lægger vægt på, at Energinet i dag har ansvaret for at dimensionere FRR re-

serven for DK1. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte krav udgør en 

videreførelse af den nugældende ordning. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag fastsætter, at dimensione-

ringen af FRR-reservekapaciteten for DK1 skal ske med udgangspunkt i reference-

hændelsen. 

 

SO GL artikel 157, stk. 2, litra a og b stiller krav om benyttelse af en sandsynligheds-

baseret metode ved fastsættelsen af reservekapaciteten for FRR. 

 

I medfør af SO GL artikel 4, stk. 2, litra a, skal den regulerende myndighed anvende 

proportionalitetsprincippet. Endvidere skal anvendes princippet om optimering mellem 

den højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involve-

rede parter i medfør af SO GL artikel 4, stk. 2, litra e. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at DK1 har flere HVDC-samkøringskabler, på hver 

700 MW. Referencehændelsen for DK1 udgøres af tabet af et sådant kabel. FRR-re-

servekapaciteten skal i medfør af SO GL artikel 157, stk. 2, litra e og f altid kunne 

dække referencehændelsen i såvel positiv som negativ retning. 

 

På baggrund af referencehændelsen, sammenholdt med størrelsen af systemområdet 

for DK1, vurderer tilsynet, at det vil være uproportionalt og i strid med princippet om 

optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostnin-

ger for alle involverede parter, at udvikle og gennemføre en sandsynlighedsbaseret 

metode for fastsættelsen af FRR-reservekapaciteten for DK1. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at der er sagligt belæg for ikke at benytte en sand-

synlighedsbaseret metode for dimensionering af FRR for DK1. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på det ændrede forslags artikel 3, stk. 5, litra b og c, 

som fastsætter fordelingen mellem aFRR og mFRR.  

 

Det er tilsynets vurdering, at der med det ændrede forslags artikel 3, stk. 5, litra b og c 

er sket en præcisering af metoden for fordeling mellem aFRR og mFRR, som anmodet 

om i ændringsanmodning af 27. marts 2019.  

 

I medfør af det ændrede forslags artikel 3, stk. 5, litra b, skal kapaciteten for aFRR 

være mindst 90 MW. Herefter skal mFRR kunne dække den resterede ubalance der 

kan opstå ved referencehændelsen. 

 

Tilsynet lægger vægt på, at der i dag tages udgangspunkt i et behov for 90 MW aFRR 

for DK1. Tilsynet vurderer, at det ændrede forslags artikel 3, stk. 5, litra b, udgør en vi-

dereførelse af den nugældende ordning.  

 

Tilsynet lægger vægt på forsyningssikkerheden i DK1, og vurderer, at den nugæl-

dende ordning har vist sin berettigelse gennem driftserfaringer. 

 

Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag opfylder 

betingelserne for dimensionering af FRR, ved at fastsætte ansvaret for dimensionerin-

gen af DK1 til Energinet, ved af fastsætte den mængde af kapacitet der skal sikres for 

DK1, samt ved at fastsætte fordelingen af kapaciteten mellem aFRR og mFRR. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ændrede forslag er proportionalt, ikke-diskrimine-

rende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 

 

Endvidere bemærker tilsynet, at referencen til SO GL artikel 160, stk. 1, er fjernet i det 

ændrede forslag, som anmodet om i ændringsforslag af 27. marts 2019. 

 

Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet herefter det ændrede forslag 

af 27. maj 2019.   

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 
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stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019 om lov om elforsyning. Klage skal 

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

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@forsyningstilsynet.dk 


