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ANMELDELSE AF TESTPLANEN, JF. NC ER  
I medfør af artikel 43, stk. 2, i EU-forordning 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse 

af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER, skal Energinet defi-

nere en testplan, som skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for system-

forsvarsplanen og genoprettelsesplanen og som skal testes.  

 

Testplanen skal opfylde forordningens principper om proportionalitet, ikke-diskrimination, 

gennemsigtighed, effektivitet og systemsikkerhed. 

 

Denne anmeldelse vedrører testhyppighed og testforhold, jf. artikel 44-47. 

 

Testplanen og den tilhørende vejledning er vedlagt denne anmeldelse og offentliggøres på 

Energinets hjemmeside under Anmeldte netregler – afventer godkendelse.  

 

 

Indstilling til godkendelse 

Energinet indstiller hermed Testplanen til godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. NC ER artikel 4, 

stk. 2, litra g).  

 

Det er Energinets vurdering, at den anmeldte testplan opfylder forordningens principper om 

proportionalitet, ikke-diskrimination, gennemsigtighed, effektivitet og systemsikkerhed og 

herudover også kravene i Bekendtgørelse af lov om elforsyning1, herefter elforsyningsloven, 

der fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og 

offentligt tilgængelige.  

 

Den anmeldte testplan finder primært anvendelse over for TSO’en og DSO’er, der agerer i det 

danske elmarked. 

 

Testplanen har været i høring i perioden 1. november – 29. november 2019. Der er modtaget 

fire høringssvar. 

 

Forordningen er offentliggjort den 24. november 2017 og trådte i kraft den 18. december 

2017. 
 

1
 LBK nr. 1009 af 27. juni 2018. 

https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Netregler/Godkendte-krav-vilkaar-metoder-og-betingelser#RfG
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De af Energinet i dette dokument anmeldte dokumenter følger forordningens frister. Testpla-

nen finder anvendelse, når de er godkendt af Forsyningstilsynet. 
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1. Baggrund for anmeldelsen 

Energinet har i samarbejde med aktører og interessenter udfærdiget følgende: 

Testplan, jf. NC ER artikel 4, stk. 2, litra g, samt vedhæftede vejledning. 

 

Formålet med dette materiale er at skabe mulighed for, at interesserede aktører kan se hvilke 

krav, der bliver stillet i testplanen. Testplanen er udarbejdet i forbindelse med gennemførelsen 

af NC ER. 

 

Testplanen finder primært anvendelse overfor Energinet og DSO’er. 

 

2. Retsgrundlag 

NC ER fastlægger, at hver TSO skal udarbejde en testplan, som den relevante regulerende 

myndighed skal godkende, jf. NC ER artikel 4, stk. 2. 

 

Testplanen skal anmeldes senest den 18. december 2019, jf. NC ER artikel 4, stk. 2, litra g. 

 

Testplanen, som skal anmeldes og godkendes, skal indeholde krav til test, jf. NC ER artikel 44- 

47. Energinets testplan indeholder, for fuldstændighedens skyld, desuden krav til test, jf. NC ER 

artikel 48-50. 

 

3. Testplanen 

Generelt set er der i udarbejdelsen af testplanen taget hensyn til de faktiske forudsætninger 

hos de berørte aktører samtidig med, at kravene lever op til Energinets behov i forlængelse af 

forordningen (NC ER). I tillæg til selve anmeldelsen er der blevet udarbejdet et vejledende 

dokument.  

 

På den baggrund er det Energinets samlede vurdering, at metoden opfylder elforsyningslovens 

krav til, at Energinet stiller sine ydelser til rådighed på gennemsigtige, objektive, ikke-

diskriminerende, rimelige og offentligt tilgængelige vilkår, som bl.a. påkrævet i elforsyningslo-

vens 

§ 31. 

 

4. Inddragelse og høring af aktører 

Energinet lægger stor vægt på at inddrage aktører i udarbejdelsen af nye regler, og testplanen 

har været udarbejdet i samarbejde med relevante aktører og interessenter gennem seks sam-

råd afholdt i 2019. 

 

Energinet har haft reglerne i høring i perioden 1. november – 29. november 2019.  

 

Der er indkommet fire høringssvar.  
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5. Vedlagt 

I tillæg til nærværende anmeldelse er vedlagt testplan, tilhørende vejledning samt høringsno-

tat. 

 

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Energinet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

SGL@energinet.dk 

Energinet 

 

 

 

 

 

 


