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Afgørelse om rampingbegrænsninger for 
output af aktiv effekt, 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, kan TSO’erne i driftsaftalen for den enkelte LFC-kontrolblok fastsætte ram-

pingbegrænsninger for henholdsvis HVDC-samkøringslinjer samt produktions- og for-

brugsenheder. Rampingbegrænsningerne kan fastsættes med det formål at under-

støtte systemstabiliteten, ved at fastsættes grænser og/eller tidsperioder for ændringer 

i aktiv effekt.  

 

Det anmeldte forslag er indgivet for LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1, og fastsætter 

rampingbegrænsinger for HVDC-samkøringslinjerne for DK1 for samkøringslinjerne 

mellem LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1 og LFC-kontrolblokken Norden. Energinet 

har valgt ikke at fastsætte yderligere rampingbegrænsninger for produktionsanlæg, 

end hvad der er anmeldt og godkendt i medfør af forordning (EU) 2016/631 om fast-

sættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg, artikel 15, stk. 6, 

litra e.  

 

Der er ikke fastsat rampingbegrænsninger for forbrugsenheder. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender de af TSO’erne anmeldte krav for rampingbegrænsnin-

ger for henholdsvis 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. 

 

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). 
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I medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og stk. 4, kan TSO’erne i driftsaftalen for den en-

kelte LFC-kontrolblok fastsætte rampingbegrænsniner for henholdsvis HVDC-samkø-

ringslinjer samt produktions- og forbrugsenheder. Rampingbegrænsningerne kan fast-

sættes med det formål at understøtte systemstabiliteten, ved at fastsættes grænser 

og/eller tidsperioder for ændringer i aktiv effekt.  

 

Der er etableret tre HVDC-samkøringslinjer i DK1. Disse er DK1-NO, DK1-SE3 og 

DK1-DK2 (Storebælt). 

 

Der er i dag fastsat rampingbegrænsninger på HVDC-samkøringslinjerne i DK1. Disse 

begrænsninger er fastsat til 30 MW/min med en maksimal ændring på 600 MW/time, 

således at der gælder følgende begrænser: 

 

a) For forbindelserne DK1-NO og DK1- SE3 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. 

b) For forbindelsen DK1-DK2 gælder en begrænsning på 30 MW/min med en 

maksimal ændring på 600 MW/time. 

 

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 modtog den 14. september 2018 anmeldelse af rampingbegræns-

ninger for HVDC-samkøringslinjer samt produktions- og forbrugsenheder i medfør af 

SO Gl artikel 147, stk. 3 og 4. Anmeldelsen er en del af driftsaftalen for LFC-kontrol-

blokken DE-LUX-DK1 i medfør af SO GL artikel 119. 

 

Forslaget er afsendt af TSO’erne, 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, Ten-

netT 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. i. 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 
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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. 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) Det anmeldte forslag skal præcisere hvilke rampingbegrænsninger der gælder 

for hver af HVDC-samkøringslinjerne for DK1.  

b) Det anmeldte forslag skal specificere eventuelle begrænsninger på den tyske 

HVDC-samkøringslinje ”Allegro”, hvis der gælder andre begrænsninger end 

anmeldt for HVDC-samkøringslinjerne for DK1. 

 

Den fulde ændringsanmodning fremgår som bilag til afgørelsen. 

 
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 ram-

pingbegrænsninger for output af aktiv effekt. 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 137, stk. 3 og stk. 4 kan TSO’erne i en LFC-kontrolblok fast-

sætte rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt fra HVDC-samkøringslinjer 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. 
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Forslagets artikel 3 fastsætter, at for HVDC-samkøringslinjerne, der forbinder DK1 

med synkronområdet norden, må gradienten for output af aktiv effekt ikke overstige 30 

MW/min. 

 

For HVDC-samkøringslinjerne DK1-NO, DK1-SE3 og DK1-DK2 gælder: 

 

a) For forbindelserne DK1-NO og DK1- SE3 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. 

b) For forbindelsen DK1-DK2 gælder en begrænsning på 30 MW/min med en 

maksimal ændring på 600 MW/time. 

 

Begrænsningerne er fastsat for at støtte opfyldelsen af målparametre for regulerings-

fejl ved frekvensgenoprettelse for LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1 i medfør af SO GL 

artikel 128, stk. 4. 

 

Det anmeldte forslags artikel 4 indeholder bestemmelser om implementering af det an-

meldte forslag. I medfør af artikel 4 træder det anmeldte forslag i kraft i overensstem-

melse med driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i medfør af artikel 119, stk. 2. Herefter 

træder driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i kraft senest tre måneder efter godkendel-

sen af de metoder og betingelser der skal anmeldes til de regulerende myndigheder i 

medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra e. 

 

Det anmeldte forslag indeholder ikke bestemmelser om fastsættelse af rampingbe-

grænsninger for produktions- og forbrugsenheder i medfør af SO GL artikel 137, stk. 4. 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet har modtaget forslag til rampingbegrænsninger i medfør af SO GL 

artikel 137, stk. 3 og stk. 4 fra følgende TSO’er; 50 Hertz Transmission GmbH, 

Amprion 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 hjemmeside1 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.  

 

Vorarlberger Illwerke AG har afgivet høringssvar vedrørende de anmeldte rampingbe-

grænsninger. Vorarlberger Illwerke AG har anført, at: 

 

 

1 https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Horinger/Afsluttede-horinger/DA-TY-LUX-LFC-BLOK-

FORSLAG-METODER-FOR-RESERVER-OG-REGULERINGSFEJL-VED-FREKVENSGENOPRET-

TELSE 
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”We support the consulted TSOs' proposal and like to highlight the importance in our 

opinion not to introduce ramping restrictions in accordance with Article 137 (4) for an 

efficient functioning of the electricity markets.” 

 

Forsyningstilsynet har fra den 27. september 2018 til den 31. oktober 2018 foretaget 

offentlig høring af det anmeldte forslag vedrørende rampingbegrænsninger af aktiv ef-

fekt. Tilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi. 

Dansk Energi tilkendegiver at støtte en videreførelse af de nuværende rampingbe-

grænsninger på HVDC-forbindelserne.  

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 
 

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: 

 

(…) 
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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  

 

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 

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 
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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 

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 137, stk. 3 og 4 - Rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt 

 

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-
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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 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. 

 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 om fastsættelse af netregler om krav 
til nettilslutning for produktionsanlæg 

Artikel 15, stk. 6, litra e 
Den relevante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den relevante tso mini-

mums- og maksimumsgrænser for ændringer i aktiv effekt (rampingbegrænsninger) i 

både opadgående og nedadgående retning for ændringer i aktiv effekt for et produkti-

onsanlæg under hensyntagen til den primære energikildes teknologis særlige karakte-

ristika  

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Vurdering af formelle krav 
Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen af forslag til begrænsninger for output af aktiv 

effekt den 14. september 2018. 

 

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

fællesskab fremsætte forslag til rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i hen-

hold til artikel 137, stk. 3 og 4 senest 12 måneder efter ikrafttræden af SO GL. 

 

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

begrænsninger for output af aktiv effekt den 14. september 2018. Tilsynet har herefter 

modtaget 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 ændre forslag til begrænsninger for output af aktiv effekt.  

 

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. 

 

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

den 31. juli til 31. august 2018 via Energinets hjemmeside. Tilsynet 

bemærker, at interesseparter herunder DSO’er herved har haft mulighed for at frem-

komme 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 høring via Energinets hjemmeside samt vedlagte dokument 

”Consultation feedback”. 

 

De regulerende myndigheder er den 15. juli 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 ramping-

begrænsninger for HVDC-samkøringslinjer samt produktions- og forbrugsenheder, op-

fylder alle formelle krav. 

 
Vurdering af materielle krav 
 

Ad rampingbegrænsninger på HVDC-samkøringslinjer 

TSO’erne i LFC-kontrolblokken DE-LUX-DK1 har anmeldt, at der for det DK1 skal 

gælde en rampingbegrænsning på HVDC-samkøringslinjerne til og fra DK 1 med 30 

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

 

I det ændrede forslag fremsendt til de regulerende myndigheder den 12. juni 2019 har 

TSO’erne præciseret, at den anmeldte begrænsning vedrører: 

  

a) For forbindelserne DK1-NO og DK1- SE3 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. 

b) For forbindelsen DK1-DK2 gælder en begrænsning på 30 MW/min med en 

maksimal ændring på 600 MW/time. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der med den foretagne præcisering er taget 

højde for ændringsanmodningen sendt fra de regulerende myndigheder til TSO’erne 

den 27. marts 2019.  

 

Tilsynet lægger endvidere vægt på, at de anmeldte krav er udtryk for en videreførelse 

af de allerede gældende krav til rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjerne i 

DK 1. 
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Det er Forsyningstilsynet vurdering, at TSO’erne i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3, 

kan foretage et driftsmæssigt skøn ved fastsættelse af eventuelle rampingbegrænsnin-

ger.  

 

Vorarlberger Illwerke AG har anført, at rampingbegrænsninger udgør en hindring for 

markedet, og bør derfor fjernes / ikke fastsættes.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at en begrænsning af muligheden for at ændre aktiv effekt 

i det sammenkoblede elsystem udgør en hindring i forhold til elektricitetens fri bevæge-

lighed.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den nævnte hindring har til formål at sikre sy-

stemstabiliteten ved at begrænse hastigheden hvormed elektriciteten kan flyde fra et 

område til et andet ved brug af HVDC-samkøringslinjerne. Mellem jævnstrømsfor-

bundne områder flyder elektriciteten ikke frit, men skal aktiv udveksles (gennem 

HVDC-samkøringslinjer). Ved at opstille grænser for ændringen i udveksling af aktiv 

effekt, kan store variationer i den aktive effekt undgås, og der opnås herved en bedre 

systemstabilitet til gavn for det samlede marked. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav tillader en ændring på op til 

600 MW/time, hvilket er en videreførelse af de allerede gældende begrænsninger. 

 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet ikke, at de fastsatte krav til rampingbegræns-

ninger for HVDC-samkøringslinjer i DK 1 udgør et usagligt krav. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at der er anmeldt enslydende ramping-

begrænsninger for alle HVDC-samkøringslinjer i DK 1. Tilsynet vurderer på denne bag-

grund, at de anmeldte krav ikke er udtryk for diskrimination. 

 

Forsyningstilsynet har i øvrigt ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materi-

ale der giver tilsynet grundlag for, at tilsidesætte det af TSO’erne foretaget driftsmæs-

sige skøn, hvorefter en rampingbegrænsning på 30 MW/min er skønnet nødvendig for 

at sikre systemstabiliteten.   

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav for rampingbe-

grænsninger er proportional, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte system-

sikkerheden. 

 

Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav for rampingbegrænsninger på 

HVDC-samkøringslinjerne for DK 1. 

 

Ad rampingbegrænsninger på produktions- og forbrugsanlæg.  

TSO’erne har ikke anmeldt forpligtelser vedrørende rampingperioder og/eller maksi-

male rampinghastigheder på produktionsanlæg og/eller forbrugsenheder, forpligtelser 

vedrørende individuelle rampingstarttider på produktionsanlæg og/eller forbrugsenhe-

der eller koordinering af ramping mellem produktionsanlæg, forbrugsenheder og for-

brug i medfør af SO Gl artikel 137, stk. 4. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet i medfør af forordning (EU) 2016/631 

om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg, artikel 15, 

stk. 6, litra e, har fastsat rampingbegrænsninger 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 

 

Det er på denne baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at TSO’erne med det an-

meldte forslag for rampingbegræsninger i medfør af SO GL artikel 137, stk. 4, ikke har 

ønsket at introducere yderligere krav til rampingbegrænsninger.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at SO GL artikel 137, stk. 4, overlader et drifts-

mæssigt skøn til TSO’erne, i forbindelse med hvorvidt ramping på anlægsniveau skal 

benyttes til at stabilisere systemet.  

 

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

giver tilsynet grudlag for at tilsidesætte det af TSO’erne udøvede skøn, hvorefter der 

ikke introduceres yderligere rampingbegrænsninger på anlægsniveau. 

 

Forsyningstilsynet tager på denne baggrund det anmeldte til efterretning. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

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

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 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@forsyningstilsynet.dk 


