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RESUMÉ 

Denne afgørelse vedrører metoden for regional koordinering af driftssikkerhed for ka-
pacitetsberegningsregionen Norden.  
 
Metoden vedrører nærmere bestemt de opgaver, der placeres hos den regionale sik-
kerhedskoordinator (RSC). Her er den primære opgave for RSC’en at vurdere og råd-
give de nordiske Transmissionssystemoperatører (TSO’er) om (mulige) brud på drifts-
sikkerhedsgrænserne på netværkselementer der er centrale for driften af det samlede 
transmissionsnet i Norden.  
 
TSO’erne skal anmelde metode for arbejdsgange og opgaver der skal gennemføres af 
såvel de nordiske TSO’er som den nordiske RSC i forbindelse med at kunne gennem-
føre en vurdering af driftssikkerheden, og en koordinering af handlinger der skal sikre 
en fortsat stabilitet af transmissionsnettet i norden. Dette følger af forordning (EU) 
2017/1485 artikel 76, stk. 1. 
 
Driftssikkerhedsvurderingen skal foretages af RSC’en for tidsrammen intraday. I den 
forbindelse skal RSC’en modtage relevante data fra de nordiske TSO’er til gennemfø-
relsen af driftssikkerhedsvurderingen, og RSC’en skal rådgive de nordiske TSO’er om 
koordinerede handlinger der af RSC’en skønnes nødvendig for opretholdelse af drifts-
sikkerheden. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode af 19. august 2020 vedrørende 
koordinering af driftssikkerhed for kapacitetsberegningsregionen Norden. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 
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SAGSFREMSTILLING  

Denne afgørelse er truffet i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. 
august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssyste-
mer (herefter SO GL). 
 
SO GL har til formål at sikre driftssikkerheden inden for det sammenkoblede transmis-
sionssystem. For at opnå dette formål, skal der fastlægges et fælles sæt minimums-
krav for systemdrift i Unionen, for det grænseoverskridende samarbejde mellem TSO'-
erne og for udnyttelsen af de relevante karakteristika hos de tilsluttede distributionssy-
stemoperatører (DSO'er) og betydningsfulde netbrugere1 (BNB'er). Alle TSO'er bør ud-
vikle og overholde de fælles minimumskrav, som gælder for de procedurer, der skal 
gennemføres for at planlægge realtidsdrift, udvikle individuelle netmodeller og levere 
fælles netmodeller, fremme effektiv og koordineret anvendelse af afhjælpende tiltag, 
der er nødvendige for realtidsdrift med henblik på at opretholde driftssikkerheden, kva-
liteten og stabiliteten inden for det sammenkoblede transmissionssystem, og under-
støtte det indre marked for elektricitets effektive funktion og fremme integrationen af 
vedvarende energikilder2.  
 
I medfør af artikel 76, stk. 1, i SO GL, skal alle TSO’er i en kapacitetsberegningsregion 
i fællesskab udarbejde et forslag til almindelige bestemmelser om regional koordine-
ring af driftssikkerhed. Forslaget skal anvendes af de regionale sikkerhedskoordinato-
rer (herefter RSC'erne) og Transmissionssystemsoperatørerne (herefter TSO'erne) i 
en kapacitetsberegningsregion (herefter CCR). 
 
Sjælland, Lolland og Falster (herefter DK2) er en del af den nordiske kapacitetsbereg-
ningsregion, og forslag til fælles almindelige bestemmelser om regional koordinering af 
driftssikkerhed for kapacitetsberegningsregionen Norden er derfor anmeldt til Forsy-
ningstilsynet af den danske TSO, Energinet. 
 
Energinet har den 19. december 2019 anmeldt et forslag til almindelige bestemmelser 
om regional koordinering af driftssikkerhed, som foreslås anvendt af den nordiske RSC 
og de nordiske TSO'er i CCR Norden. 
 
Energinet har foretaget anmeldelse som led i Energinets rolle som systemansvarlig 
virksomhed for det danske elsystem. 
 
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de øvrige TSO’er i Norden3.  
 
Af anmeldelsen fremgår, at Energinet har haft det anmeldte forslag i offentlig høring i 
perioden fra den 17. oktober til 15. november 2019. Energinet har oplyst, at der ikke er 
modtaget nogen høringssvar. 
 
Det anmeldte forslag skal i fællesskab godkendes af alle regulerende myndigheder 

 
1 Som defineret i SO GL artikel 2, stk. 1. 

2 Der henvises til forordning 2017/1485 præambel nr. 3, 4, 5 samt artikel 1 og artikel 4 

3 Stattnett, Svenske Kraftnet, Fingrid 
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i den berørte region, jf. SO GL artikel 6, stk. 3, litra b. Det anmeldte forslag vedrører 
kapacitetsberegningsregionen Norden, og forslaget skal herefter godkendes af alle re-
gulerende myndigheder i Norden4.  
 
Eftersom godkendelsen af den anmeldte metode kræver, at mere end én regulerende 
myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., 
pålagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden og koor-
dinere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 
 
Forsyningstilsynet deltager i det nordiske samarbejde mellem energiregulatorer (heref-
ter NordReg). De nordiske regulatorer har i NordReg system operation taskforce råd-
ført sig med hinanden, koordineret og samarbejdet omkring det anmeldte forslag. 
 
Det anmeldte forslag af 19. december 2019 er blevet behandlet i samarbejde med de 
øvrige nordiske regulatorer, og der var enighed mellem regulatorerne om at fremsætte 
en ændringsanmodning i medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. Ændringsanmodningen er 
dateret 11. juni 2020, og Forsyningstilsynet fremsendte ændringsanmodningen til 
Energinet den 19. juni 2020.  
 
Ændringsanmodningen vedrører i hovedtræk, at de regulerende myndigheder har vur-
deret behov for at ændre følgende forhold i det anmeldte forslag af 19. december 
2019: 
 
 Det anmeldte forslag af 19. december 2019 vedrører ikke i behørigt omfang regler 

og arbejdsgange, der konkret skal gælde for kapacitetsberegningsregionen Nor-
den.  
 

 De nordiske regulatorer har bedt TSO’erne om at præcisere, hvilke omkostnings-
fordelingsregler der finder anvendelse, dersom et afhjælpende tiltag er på 
standby, men aldrig aktiveres. 

 
 De nordiske regulatorer har bedt TSO’erne præcisere, i hvilket omfang den nordi-

ske RSC har behov for at modtage netmodeller fra andre kapacitetsberegningsre-
gioner i forbindelse med varetagelse af den koordinerede driftssikkerhedsvurde-
ring. 

 
 De nordiske regulatorer har bedt TSO’erne om at præcisere arbejdsgangen for 

identifikation af begrænsninger for brugen af afhjælpende tiltag. 
 

 De nordiske regulatorer har bedt TSO’erne om at præcisere regler vedrørende 
forvaltning og drift af RSC’en, som skal sikre en retfærdig behandling af alle med-
lems-TSO’er 

 
Den samlede ændringsanmodning fremgår som bilag 1 til afgørelsen. 
 

 
4 Dvs. den regulerende myndighed i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Danmark. 
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Energinet har efter modtagelsen af ændringsanmodningen to måneder til at fremsætte 
et ændret forslag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste TSO modtog æn-
dringsanmodningen fra den respektive nationale regulator. 
 
Den sidste ændringsanmodning blev fremsendt den 19. juni 2020. Energinet skal her-
efter fremsende et ændret forslag senest 19. august 2020. Energinet fremsendte et 
ændret forslag til Forsyningstilsynet den 19. august 2020.  
 
I medfør af SO GL artikel 7, stk. 1, 2. pkt., skal regulatorerne træffe afgørelse om det 
ændrede forslag senest to måneder efter modtagelsen. Fristen regnes fra det tids-
punkt, hvor den sidste regulator modtog det ændrede forslag fra den respektive natio-
nale TSO. Den sidste regulator modtog det ændrede forslag den 19. august 2020.  
 
Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige nordiske regulatorer den 19. oktober 
2020 udarbejdet konklusion, hvorefter alle de nordiske regulatorer i enighed kan god-
kende det ændrede forslag vedrørende regional koordinering af driftssikkerhed som 
anmeldt af de nordiske TSO’er den 19. august 2020 i medfør af artikel 76, stk. 1, i SO 
GL. Den fremsendte konklusion fremgår som bilag 2 til afgørelsen.  

DET ANMELDTE FORSLAG 
Det anmeldte forslag vedrører de processer og opgaver der skal udføres som en del af 
den koordinerede driftssikkerhed for CCR Norden. Arbejdet med den koordinerede 
driftssikkerhed er centreret omkring den regionale sikkerhedskoordinator (RSC – regio-
nal security coordinator).  
 
Alle TSO’er i en kapacitetsberegningsregion udnævner i medfør af SO GL artikel 77, 
stk. 1, litra a, en eller flere RSC’er til at udføre en række opgaver for TSO’erne i kapa-
citetsberegningsregionen. En af disse opgaver er den koordinerede driftssikkerheds-
vurdering.   
 
I kapacitetsberegningsregionen Norden har de nordiske TSO’er udpeget ”Nordic RSC” 
som RSC for kapacitetsberegningsregionen Norden.  
 
Det anmeldte forslag indeholder i hovedtræk bestemmelser om følgende: 
 
 Udpegning af Nordic RSC som RSC for kapacitetsberegningsregionen Norden. 
 Bestemmelser om at overlade opgaver til Nordic RSC vedrørende regional koordi-

nering af sikkerhedsvurdering, opbygning af fælles netmodel, koordinering af ude-
tid for vigtige anlæg og netelementer, koordinering af regional tilstrækkeligheds-
vurdering. 

 Regler om Day-ahead og intraday regional sikkerhedskoordinering,  
 Regler om de individuelle netmodeller og regler om RSC’ens samling af de indivi-

dulle netmodeller til en samlet netmodel over hele kapacitetsberegningsregionen 
Norden 

 RSC’ens kontrol af data indsendt fra de nordiske TSO’er til brug for RSC’ens ar-
bejde. 
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 Identifikation af secured og scanned elements5 der skal benyttes og monitoreres 
som en del af den koordinerede driftssikkerhedsvurdering, herunder regler for i 
hvilket omfang sådanne elementer er relevante for koordinering med andre kapa-
citetsberegningsregioner. 

 Regler for lister over udfald. 
 Regler for lister over afhjælpende tiltag. 
 Regler for inddragelse af begrænsninger i brugen af de afhjælpende tiltag.  
 Regler for omkostningsfordeling ved benyttelse af afhjælpende tiltag. 
 Vurdering af det samlede forslags forventede betydning for de overordnede mål 

med SO GL. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i Indledningens nr. 5-9 indehol-
der en beskrivelse af det anmeldte forslags forventede betydning for målene i SO GL. 
Endvidere indeholder det anmeldte forslag i artikel 31 bestemmelser om tidsrammen 
for forslagets gennemførelse. 
 
Det samlede anmeldte forslag af 19. august 2020 fremgår som bilag 3 til nærværende 
afgørelse. 

SAGENS PARTER 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S i dennes egenskab af 
transmissionssystemoperatør og anmelder af forslag for regional koordinering af drifts-
sikkerhed har en individuel, direkte og væsentlig interesse i tilsynets afgørelse. 
 
Forsyningstilsynet anser herefter Energinet Elsystemansvar A/S som part i nærvæ-
rende sag. 
 
 

HØRING 
Forsyningstilsynet har i perioden fra den 19. december 2019 – 31. januar 2020 foreta-
get høring af det anmeldte forslag af 19. december 2019 via tilsynets hjemmeside.  
 
Tilsynet har ikke modtaget nogen høringssvar. 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 
af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 
 
Artikel 1 – Genstand 
Med henblik på at sikre driftssikkerhed, frekvens, kvalitet og lønsom udnyttelse af det 
sammenkoblede system og ressourcerne fastsættes der i denne forordning detaljerede 
retningslinjer for:  
 

 
5 Som defineret i det anmeldte forslag af 14. august 2020 artikel 2, stk. 2, nr. w og x.  
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a) krav og principper vedrørende driftssikkerhed  
 

b) regler og ansvarsområder for koordinering og dataudveksling mellem TSO'er, 
mellem TSO'er og DSO'er og mellem TSO'er eller DSO'er og BNB'er med 
hensyn til driftsplanlægning og drift i næsten realtid  
 

c) regler for uddannelse og certificering af systemoperatørernes medarbejdere 
  

d) krav vedrørende koordinering af afbrydelser  
 

e) krav til planlægning mellem TSO'ernes systemområder og  
 

f) regler, der har til formål at etablere en EU-ramme for last-frekvensregulering 
og reserver. 

 
Artikel 4 - Mål og lovgivningsmæssige aspekter 
 
(…) 
 
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 sy-
stemer og 
 

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

Artikel 6 - Godkendelse af vilkår, betingelser og metoder for TSO'er 
 
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 regulerende myndighed, 
medmindre medlemsstaten fastsætter andet. 

 
(…) 
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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: 
 
(…) 

 
b) fælles bestemmelser for hver kapacitetsberegningsregion om regional drifts-

sikkerhedsforvaltning i henhold til artikel 76 
 

(…) 
 
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 11 – Høringer 
 
(…) 
 
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 22 - Kategorier af afhjælpende tiltag 
 
1. Alle TSO'er anvender følgende kategorier af afhjælpende tiltag: 
 

a) ændre varigheden af en planlagt afbrydelse eller fornyet ibrugtagning af trans-
missionssystemelementer med henblik på at gøre disse transmissionssystem-
elementer tilgængelige for drift 
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b) aktivt påvirke flowet ved hjælp af: 
 

i. viklingskoblinger på effekttransformere 
ii. viklingskoblinger på faseskiftende transformere 
iii. ændring af topologier 

 
c) regulere spænding og forvalte reaktiv effekt ved hjælp af:  

i. viklingskoblinger på effekttransformere 
ii. kobling af kondensatorer og reaktorer 
iii. kobling af enheder til regulering af effekt-elektronik-baseret spænding 

og reaktiv effekt 
iv. instruktion til transmissionstilsluttede DSO'er og BNB'er i at blokere 

automatisk regulering af spænding og reaktiv effekt på transformere 
eller i på deres anlæg at aktivere de afhjælpende tiltag, der er fastsat 
i nr. i)-iii), hvis spændingsforringelsen bringer driftssikkerheden i fare 
eller truer med at føre til spændingskollaps i et transmissionssystem 

v. anmodning om ændring af reaktivt effektoutput eller spændingsrefe-
rencepunktet for det transmissionstilsluttede synkrone produktionsan-
læg 

vi. anmodning om ændring af reaktivt effektoutput for omformerne i 
transmissionstilsluttede ikke-synkrone produktionsanlæg 
 

d) genberegne day-ahead- og intraday-overførselskapaciteten i henhold til for-
ordning (EU) 2015/1222 
 

e) intern specialregulering for transmissionstilsluttede BNB'er eller distributionstil-
sluttede BNB'er inden for TSO'ens systemområde, mellem to eller flere til-
grænsende TSO'er 

 
f) modkøb mellem to eller flere budområdegrænser 

 
g) justere aktiv effekt gennem HVDC-systemer 

 
h) aktivere procedurer for forvaltning af frekvensafvigelse 

 
i) i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 714/2009 indskrænke den 

allerede fordelte overførselskapacitet i en nødsituation, hvor brugen af denne 
kapacitet bringer driftssikkerheden i fare, og alle TSO'er på en samkøringslinje 
er enige i en sådan justering, og omfordeling eller modkøb ikke er muligt og 

 
j) i relevante tilfælde inddrage manuelt reguleret lastfordeling i normal tilstand 

eller alarmtilstand. 
 
2. Hvis det er nødvendigt og berettiget, kan hver TSO udarbejde og aktivere yderligere 
afhjælpende tiltag med henblik på at opretholde driftssikkerheden. TSO'en indberetter 
og begrunder disse hændelser over for den relevante regulerende myndighed og, hvor 
det er relevant, medlemsstaten mindst én gang om året efter aktiveringen af de yderli-
gere afhjælpende tiltag. De relevante rapporter og begrundelser offentliggøres også. 
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Europa-Kommissionen og agenturet kan anmode den relevante regulerende myndig-
hed om at fremlægge yderligere oplysninger om aktiveringen af yderligere afhjælpende 
tiltag, når disse påvirker et tilgrænsende transmissionssystem. 
 
Artikel 23 - Udarbejdelse, aktivering og koordinering af afhjælpende tiltag 
 
(…) 
 
2. Ved udarbejdelse og aktivering af et afhjælpende tiltag, herunder intern specialregu-
lering eller modkøb i henhold til artikel 25 og 35 i forordning (EU) 2015/1222, eller en 
procedure i en TSO's systemforsvarsplan, som påvirker andre TSO'er, vurderer den 
pågældende TSO i samarbejde med de berørte TSO'er indvirkningen af et sådant af-
hjælpende tiltag eller en sådan afhjælpende foranstaltning i og uden for dennes sy-
stemområde, jf. artikel 75, stk. 1, artikel 76, stk. 1, litra b), artikel 78, stk. 1, 2 og 4, i 
denne forordning, og underretter de berørte TSO'er om denne indvirkning. 
 
Artikel 76 - Forslag til regional koordinering af driftssikkerhed 
 
1. Senest tre måneder efter godkendelsen af metoden til at koordinere driftssikker-
hedsanalysen i artikel 75, stk. 1, udarbejder alle TSO'er i en kapacitetsberegningsre-
gion i fællesskab et forslag til almindelige bestemmelser om regional koordinering af 
driftssikkerhed, som anvendes af RSC'erne og TSO'erne i kapacitetsberegningsregio-
nen. I forslaget benyttes metoderne til koordinering af driftssikkerhedsanalyse udviklet i 
henhold til artikel 75, stk. 1, som efter behov suppleres af de metoder, der er udviklet i 
henhold til artikel 35 og 74 i forordning (EU) 2015/1222. I forslaget fastlægges: 
 

a) betingelser for og hyppighed af intraday-koordinering af driftssikkerhedsana-
lyse og ajourføringer af den fælles netmodel foretaget af RSC'en 

 
b) metoden til koordineret udarbejdelse af afhjælpende tiltag under hensyntagen 

til deres grænseoverskridende relevans som fastsat i henhold til artikel 35 i 
forordning (EU) 2015/1222 på grundlag af kravene i artikel 20-23, hvor mindst 
følgende bestemmes: 
 

i. proceduren for udveksling af oplysninger om tilgængelige afhjæl-
pende tiltag mellem relevante TSO'er og RSC'en 

 
ii. klassificeringen af begrænsninger og afhjælpende tiltag i henhold til 

artikel 22 
 

iii. identifikation af de mest effektive og økonomiske afhjælpende tiltag i 
tilfælde af brud på driftssikkerheden omhandlet i artikel 22 

 
iv. udarbejdelse og aktivering af afhjælpende tiltag i henhold til artikel 23, 

stk. 2 
 

v. deling af omkostninger til afhjælpende tiltag som omhandlet i artikel 
22, der om nødvendigt supplerer den fælles metode, der er udviklet i 
henhold til artikel 74 i forordning (EU) 2015/1222. Generelt bæres 
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omkostninger til kapacitetsbegrænsninger uden grænseoverskri-
dende relevans af den TSO, der er ansvarlig for det pågældende kon-
trolområde, og omkostninger til afhjælpning af grænseoverskridende 
kapacitetsbegrænsninger bæres af de TSO'er, der er ansvarlige for 
systemområdet, i forhold til den negative indvirkning af energiudveks-
lingen mellem de pågældende systemområder på det belastede nete-
lement. 
 

2. Når det afgøres, om kapacitetsbegrænsninger har grænseoverskridende relevans, 
tager TSO'erne den kapacitetsbegrænsning, der ville opstå uden energiudveksling 
mellem systemområder, i betragtning. 
 
Artikel 77 - Tilrettelæggelse af regional koordinering af driftssikkerhed 
 
1. Forslaget fra TSO'er i en kapacitetsberegningsregion til fælles bestemmelser vedrø-
rende regional koordinering af driftssikkerhed i henhold til artikel 76, stk. 1, omfatter 
også fælles bestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen af regional koordinering af 
driftssikkerhed, herunder som minimum: 
 

a) udnævnelsen af den eller de RSC'er, der skal udføre opgaverne i stk. 3 for 
den pågældende kapacitetsberegningsregion 

 
b) regler vedrørende forvaltning og drift af RSC'er, som sikrer retfærdig behand-

ling af alle medlems-TSO'er 
 

c) når TSO'erne foreslår udnævnelse af mere end én RSC i henhold til litra a): 
 

i. et forslag til konsekvent fordeling af opgaver mellem RSC'erne med 
aktiviteter i kapacitetsberegningsregionen. Forslaget skal fuldt ud om-
handle behovet for at koordinere de forskellige opgaver, der er tildelt 
RSC'erne 
 

ii. en vurdering, der viser, at den foreslåede struktur for RSC'er og for-
delingen af opgaver er effektiv og i overensstemmelse med den koor-
dinerede regionale kapacitetsberegning fastsat i henhold til artikel 20 
og 21 i forordning (EU) 2015/1222 

 
iii. en effektiv koordinerings- og beslutningsproces med henblik på at 

løse konflikter mellem RSC'er inden for kapacitetsberegningsregio-
nen. 

 
2. Ved udarbejdelsen af forslaget til fælles bestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen 
af regional koordinering af driftssikkerhed, jf. stk. 1, opfyldes følgende krav: 
 

a) hver TSO skal være dækket af mindst én RSC 
 
b) alle TSO'er sikrer, at det samlede antal RSC'er i Unionen ikke overstiger seks. 
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3. TSO'erne for hver kapacitetsberegningsregion foreslår uddelegeringen af følge op-
gaver i henhold til stk. 1: 
 

a) regional koordinering af driftssikkerhed i henhold til artikel 78 med henblik på 
at støtte TSO'er i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser inden for de 
year-ahead-, day-ahead- og intraday-tidsrammer, der er fastsat i artikel 34, 
stk. 3, artikel 72 og artikel 74 
 

b) opbygning af en fælles netmodel i henhold til artikel 79 
 

c) regional koordinering af afbrydelser i henhold til artikel 80 med henblik på at 
støtte TSO'er i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser i henhold til arti-
kel 98 og 100 

 
d) regional vurdering af tilstrækkelighed i henhold til artikel 81 med henblik på at 

støtte TSO'er i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser i henhold til arti-
kel 107. 

 
4. Ved udførelsen af sine opgaver tager en RSC data, der mindst dækker alle kapaci-
tetsberegningsregioner, for hvilken denne har fået tildelt opgaver, i betragtning, herun-
der observationsområderne for alle TSO'er i disse kapacitetsberegningsregioner. 
 
5. Alle RSC'er koordinerer udførelsen af deres opgaver med henblik på at lette opfyl-
delsen af denne forordnings mål. Alle RSC'er sikrer harmoniseringen af processer og, 
hvis dobbeltarbejde ikke er begrundet i effektivitetshensyn eller i behovet for at sikre 
driftskontinuitet, udviklingen af fælles værktøjer med henblik på at sikre effektivt sam-
arbejde og effektiv koordinering mellem RSC'erne. 
 
Artikel 78 - Regional koordinering af driftssikkerhed 
 
1. TSO'en forsyner RSC'en med alle de oplysninger og data, denne skal bruge til at 
udføre den koordinerede vurdering af den regionale driftssikkerhed, herunder som mi-
nimum: 
 

a) den ajourførte liste over udfald oprettet i henhold til de kriterier, der er fastlagt i 
den metode til koordinering af driftssikkerhedsanalyse, som er vedtaget i hen-
hold til artikel 75, stk. 1 
 

b) den ajourførte liste over mulige afhjælpende tiltag blandt de kategorier, som er 
anført i artikel 22, og deres forventede omkostninger i henhold til artikel 35 i 
forordning (EU) 2015/1222, hvis et afhjælpende tiltag omfatter intern special-
regulering eller modkøb, som har til formål at medvirke til at afhjælpe be-
grænsninger, som er konstateret i regionen, og 
 

c) indikatorerne for driftssikkerhed fastsat i henhold til artikel 25. 
 

2. Hver RSC: 
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a) udfører den koordinerede vurdering af regional driftssikkerhed i henhold til ar-
tikel 76 på grundlag af de fælles netmodeller fastlagt i overensstemmelse med 
artikel 79, listen over udfald og de driftsmæssige sikkerhedsgrænser angivet 
af hver TSO i stk. 1. RSC'en fremsender resultaterne af den koordinerede vur-
dering af regional driftssikkerhed til som minimum alle TSO'er i kapacitetsbe-
regningsregionen. Hvis RSC'en konstaterer en begrænsning, anbefaler denne 
de mest effektive og økonomiske afhjælpende tiltag til de relevante TSO'er og 
kan også anbefale andre afhjælpende tiltag end de af TSO'erne fremlagte til-
tag. Denne anbefaling vedrørende afhjælpende tiltag ledsages af forklaringer 
af dens rationale 
 

b) koordinerer forberedelsen af afhjælpende tiltag med og mellem TSO'er i hen-
hold til artikel 76, stk. 1, litra b), således at TSO'erne kan opnå en koordineret 
aktivering af afhjælpende tiltag i realtid. 
 

3. Ved udførelsen af den koordinerede vurdering af regional driftssikkerhed og identifi-
kationen af de hensigtsmæssige afhjælpende tiltag koordinerer hver RCS sin indsats 
med andre RSC'er. 
 
4. Når en TSO fra den relevante regionale sikkerhedskoordinator modtager resulta-
terne af den koordinerede vurdering af regional driftssikkerhed med et forslag til et af-
hjælpende tiltag, evaluerer TSO'en det anbefalede afhjælpende tiltag med hensyn til 
de elementer, der indgår i dette afhjælpende tiltag, og som er placeret i dennes sy-
stemområde. TSO'en anvender i denne forbindelse bestemmelserne i artikel 20. 
TSO'en afgør, om det anbefalede afhjælpende tiltag skal gennemføres. Hvis TSO'en 
beslutter ikke at gennemføre det anbefalede afhjælpende tiltag, skal denne gøre rede 
for sin beslutning til RSC'en. Hvis TSO'en beslutter at gennemføre det anbefalede af-
hjælpende tiltag, anvender TSO'en tiltaget for de elementer, der er placeret i dennes 
systemområde, såfremt det er kompatibelt med realtidsbetingelserne. 
 
Artikel 79 - Opbygning af fælles netmodel 
 
1. Hver RSC kontrollerer kvaliteten af de individuelle netmodeller med henblik på at bi-
drage til opbygningen af den fælles netmodel for hver nævnt tidsramme i overensstem-
melse med de metoder, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1. 
 
2. Hver TSO stiller den individuelle netmodel, der er nødvendig til at opbygge den fæl-
les netmodel for hver nævnt tidsramme for hver tidsramme, til rådighed for sin regio-
nale sikkerhedskoordinator gennem ENTSO for elektricitets driftsplanlægningsdata-
miljø. 
 
3. RSC'en anmoder om nødvendigt de berørte TSO'er om at korrigere deres individu-
elle netmodeller for at opfylde kvalitetskontrollerne og forbedre dem. 
 
4. Hver TSO korrigerer sin individuelle netmodeller efter at have bekræftet behovet for 
korrektion på grundlag af anmodninger fra RSC'en eller en anden TSO. 
 
5. I henhold til de metoder, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1, og 
i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EU) 2015/1222 udnævnes en RSC af 
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alle TSO'er med henblik på at opbygge den fælles netmodel for hver tidsramme og 
lagre den på ENTSO for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø. 
 
Artikel 80 - Regional koordinering af afbrydelser 
 
1. De regioner for koordinering af afbrydelser, inden for hvilke TSO'erne koordinerer 
afbrydelser, skal mindst svare til kapacitetsberegningsregionerne. 
 
2. TSO'erne i to eller flere regioner for koordinering af afbrydelser kan aftale at samle 
dem til én samlet region for koordinering af afbrydelser. I dette tilfælde udpeger de den 
regionale sikkerhedskoordinator (RSC), som skal varetage opgaverne i artikel 77, stk. 
3. 
 
3. TSO'en forsyner RSC'en med alle de oplysninger, der er nødvendige for at afdække 
og løse regionale inkompatibiliteter ved planlægning af afbrydelser, herunder som mi-
nimum: 
 

a) planer for tilgængelighed af TSO'ens interne relevante anlæg, som er overført 
til ENTSO for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø 

b) de seneste planer for tilgængelighed for alle ikke-relevante anlæg i TSO'ens 
systemområde, som: 

 
a. kan påvirke resultaterne af analysen af inkompatibiliteter ved plan-

lægning af afbrydelser 
 
b. er afspejlet i de individuelle netmodeller, der anvendes til vurdering af 

inkompatibiliteter ved afbrydelser 
 

c) scenarier, hvor inkompatibiliteter ved planlægning af afbrydelser skal undersø-
ges og bruges til at opbygge de tilsvarende fælles netmodeller udledt af de 
fælles netmodeller for forskellige tidsrammer, som er fastlagt i overensstem-
melse med artikel 67 og 79. 

 
4. RSC'en udfører analyser af den regionale driftssikkerhed på grundlag af oplysninger 
fra de relevante TSO'er med henblik på at afdække inkompatibiliteter ved planlægning 
af afbrydelser. RSC'en forsyner alle TSO'er i regionen for koordinering af afbrydelser 
med en liste over konstaterede inkompatibiliteter ved planlægning af afbrydelser og de 
løsninger, denne foreslår med henblik på at afhjælpe disse inkompatibiliteter ved plan-
lægning af afbrydelser. 
 
5. Ved opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til stk. 4 koordinerer RSC'en sine analy-
ser med andre RSC'er. 
 
6. Når TSO'er opfylder deres forpligtelser i henhold til artikel 98, stk. 3, og artikel 100, 
stk. 4, litra b), inddrager de resultaterne af vurderingen fremlagt af RSC'en i overens-
stemmelse med stk. 3 og 4. 
 
Artikel 81 - Regional vurdering af tilstrækkelighed 
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1. RSC'en udfører regionale vurderinger af tilstrækkelighed for mindst week-ahead-
tidsrammen. 
 
2. TSO'en forsyner RSC'en med alle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre 
de regionale vurderinger af tilstrækkelighed omhandlet i stk. 1, herunder: 
 

a) de forventede samlede forbrug og de tilgængelige ressourcer til efterspørg-
selsreaktion 
 

b) tilgængeligheden af produktionsanlæg og 
 

c) de driftsmæssige sikkerhedsgrænser. 
 
3. RSC'en udfører vurderinger af tilstrækkelighed på grundlag af oplysninger fra de re-
levante TSO'er med henblik på at afdække situationer, hvor manglende tilstrække-
lighed forventes i et systemområde eller på regionalt plan, under hensyntagen til mu-
lige grænseoverskridende udvekslinger og driftsmæssige sikkerhedsgrænser. RSC'en 
fremsender resultaterne og de foranstaltninger, denne foreslår med henblik på at be-
grænse risiciene for TSO'erne i kapacitetsberegningsregionen. Disse foranstaltninger 
skal omfatte forslag til afhjælpende tiltag, der gør det muligt at forøge de grænseover-
skridende udvekslinger. 
 
4. RSC'en koordinerer udførelsen af den regionale vurdering af tilstrækkelighed med 
andre RSC'er. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af forslag til regional koordinering af driftssikker-
hed for kapacitetsberegningsregionen Norden, anmeldt af Energinet Elsystemansvar 
A/S i medfør af SO GL artikel 76, stk. 1. 
 
Forsyningstilsynet skal i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra b, godkende forslaget til 
regional koordinering af driftssikkerhed.  
 
Energinet har den 19. august 2020 anmeldt ændret forslag til regional koordinering af 
driftssikkerhed for kapacitetsberegningsregionen Norden. Forsyningstilsynet vurderer i 
det følgende det ændrede forslags overensstemmelse med krav og betingelser i med-
før af SO GL. 
 
Betingelser i medfør af SO GL artikel 76 
Krav i medfør af litra a 
I medfør af SO GL artikel 76, stk. 1, litra a, er det en betingelse, at det anmeldte for-
slag til regional koordinering af driftssikkerhed fastlægger betingelser for hyppighed af 
intraday-koordinering af driftssikkerhedsvurderingen og ajourføringer af den fælles net-
model. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 3-6 fastsætter såvel ge-
nerelle som specifikke bestemmelser for både day-ahead og intraday-koordinering af 
driftssikkerhedsvurderingen.  
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Endvidere fastsætter det anmeldte forslag i artikel 7-9 regler for aflevering af den indi-
viduelle netmodel til den nordiske RSC, samt ajourføring af den fælles netmodel for 
CCR Norden.  
 
I det anmeldte forslags artikel 3 fastsættes generelle bestemmelser om koordinering af 
driftssikkerhedsvurderingen for tidsrammerne day-ahead og intraday. Af forslagets arti-
kel 3, stk. 5, fremgår de elementer, der som minimum skal være en del af koordinerin-
gen af driftssikkerhedsvurdering for tidsrammerne day-ahead og intraday.  
 
Bestemmelsen fastsætter, at input data til driftssikkerhedsvurderingen skal være den 
individuelle netmodel, secured og scanned elements som RSC’en skal tage i betragt-
ning ved sin sikkerhedsvurdering, liste over udfald samt liste over tilgængelige afhjæl-
pende tiltag.  
 
Endvidere skal RSC’en opbygge og ajourføre den fælles netmodel for CCR Norden. 
 
Forslagets artikel 3, stk. 5, fastsætter overordnet, at RSC’en for tidsrammerne day-
ahead og intraday, gennemfører en driftssikkerhedsvurdering. I forbindelse med denne 
opgave, skal RSC’en identificere nødvendige afhjælpende tiltag, herunder koordinere 
afhjælpende tiltag mellem TSO’erne inden for CCR Norden samt koordinering af af-
hjælpende tiltag mellem CCR Norden og tilstødende kapacitetsberegningsregioner 
(CCR’er).    
 
Forslagets artikel 3, stk. 7, fastsætter at det generelle formål med driftssikkerhedskoor-
dineringen er, at overskridelser af driftssikkerhedsgrænserne på secured elements af-
hjælpes. Til dette formål skal  de involverede TSO’er være bekendt med dels overskri-
delserne af driftssikkerhedsgrænserne for de relevante secured elements og dels være 
bekendt med de afhjælpende tiltag der skal foretages for at afhjælpe overskridelsen af 
driftssikkerhedsgrænserne. 
 
Hyppigheden for intraday driftssikkerhedskoordineringen fremgår af forslagets artikel 
4, stk. 1 og 2. Herefter skal den nordiske RSC foretage 3 intraday vurderinger, der i 
udgangspunktet skal foretages for tidsrammerne 00:00 – 08:00, 08:00 – 16:00 og 
16:00 – 24:00.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 6 fastsætter de nærmere 
arbejdsgange for gennemførelsen af intraday driftssikkerhedskoordineringen for CCR 
Norden.  
 
I medfør af forslagets artikel 6 fastsættes blandt andet krav til tidspunktet for TSO’er-
nes indlevering af input data, RSC’ens behandling heraf samt koordinering af RSC’ens 
resultater. Forsyningstilsynet bemærker, at tilsvarende beskrivelse for day-ahead 
driftssikkerhedskoordineringen fremgår af forslagets artikel 5. 
 
Endvidere fremgår proceduren for tilfælde, hvor overskridelser af driftssikkerheds-
grænserne ikke har kunne løses i forbindelse med RSC’ens driftssikkerhedskoordine-
ring som en del af forslagets artikel 5 og 6. 
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF METODE FOR REGIONAL KOORDINERING AF 

DRIFTSSIKKERHED FOR KAPACITETSBEREGNINGSREGIONEN NORDEN 

Side 16/25 

Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslag i artikel 3-6 fastsætter regler for ar-
bejdsgange der dækker tidsrammerne day-ahead og intraday, i forbindelse med fast-
sættelse af regler for RSC’ens driftssikkerhedskoordinering. Disse regler skal sikre en 
håndtering af eventuelle overskridelser af driftssikkerhedsgrænser, og ved beskrivel-
sen af disse arbejdsgange, er fastsat hyppigheden for intraday driftssikkerhedskoordi-
neringen samt regler for TSO’ernes indsendelse af den individuelle netmodel der af 
RSC’en skal sammensættes til den fælles netmodel.  
 
Det anmeldte forslag indeholder i artikel 7-9 nærmere bestemmelser om TSO’ernes 
indsendelse af den individuelle netmodel, herunder krav om ajourføring i forbindelse 
med at sikre RSC’ens forpligtigelse til at ajourføre den fælles netmodel for CCR Nor-
den.  
 
Som en del af ændringsanmodningen af 11. juni 2020 fra de nordiske regulatorer, har 
Forsyningstilsynet bedt om, at forslaget for regional koordinering af driftssikkerhed in-
deholder bestemmelser om i hvilket omfang den nordiske RSC har behov for at mod-
tage netmodeller fra andre kapacitetsberegningsregioner i forbindelse med varetagelse 
af den koordinerede driftssikkerhedsvurdering. 
 
Det anmeldte forslag indeholder bestemmelser om, i hvilket omfang den nordiske RSC 
skal modtage netmodeller fra tilstødende CCR’er, jf. forslagets artikel 7, stk. 6.  
 
Tilsynet finder på denne baggrund, at det anmeldte forslag i behørigt omfang beskriver 
behovet for at modtage netmodeller fra tilstødende CCR’er i forbindelse med gennem-
førelsen af driftssikkerhedsvurderingen for CCR Norden. 
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag angiver betingelserne for 
intraday driftssikkerhedskoordineringen, herunder hyppigheden for en sådan koordine-
ring. Endvidere fastsætter det anmeldte forslag regler for ajourføring af den individuelle 
netmodel og den fælles netmodel.   
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at det anmeldte forslag opfylder kravet i SO GL 
artikel 76, stk. 1, litra a. 
 
Krav i medfør af litra b 
I medfør af SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, skal forslaget for regional koordinering af 
driftssikkerhed fastsætte bestemmelser om koordineret udarbejdelse af afhjælpende 
tiltag under hensyntagen til deres grænseoverskridende relevans som fastsat i henhold 
til artikel 35 i forordning (EU) 2015/1222 på grundlag af kravene i artikel 20-23 i SO 
GL, hvor mindst følgende bestemmes: 
 
i) proceduren for udveksling af oplysninger om tilgængelige afhjælpende tiltag mellem 
relevante TSO'er og RSC'en  

 
ii) klassificeringen af begrænsninger og afhjælpende tiltag i henhold til artikel 22  

 
iii) identifikation af de mest effektive og økonomiske afhjælpende tiltag i tilfælde af  
brud på driftssikkerheden omhandlet i artikel 22  
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iv) udarbejdelse og aktivering af afhjælpende tiltag i henhold til artikel 23, stk. 2. 
 
v) deling af omkostninger til afhjælpende tiltag som omhandlet i artikel 22, der om nød-
vendigt supplerer den fælles metode, der er udviklet i henhold til artikel 74 i forordning 
(EU) 2015/1222. Generelt bæres omkostninger til kapacitetsbegrænsninger uden 
grænseoverskridende relevans af den TSO, der er ansvarlig for det pågældende kon-
trolområde, og omkostninger til afhjælpning af grænseoverskridende kapacitetsbe-
grænsninger bæres af de TSO'er, der er ansvarlige for systemområdet, i forhold til den 
negative indvirkning af energiudvekslingen mellem de pågældende systemområder på 
det belastede netelement. 
 
Ad litra b, nr. i) 
Det anmeldte forslag skal indeholde proceduren for udveksling af oplysninger om til-
gængelige afhjælpende tiltag mellem relevante TSO'er og RSC'en. 
 
I medfør af SO GL artikel 78, stk.1, litra b, skal TSO’erne forsyne RSC’en med alle de 
oplysninger og data denne skal bruge for at udføre den koordinerede vurdering af den 
regionale driftssikkerhed. Forsyningen af data skal også kategorisere mulige afhjæl-
pende tiltag, som anført i artikel 22, og deres forventede omkostninger i henhold til arti-
kel 35 i forordning (EU) 2015/1222, hvis et afhjælpende tiltag omfatter intern specialre-
gulering eller modkøb, som har til formål at medvirke til at afhjælpe begrænsninger, 
som er konstateret i regionen. 
 
Det anmeldte forslag indeholder i artikel 3 et generelt krav for TSO’erne om levering af 
en liste over tilgængelige afhjælpende tiltag for tidsrammerne day-ahead og intraday. 
Dette krav er uddybet i forslagets artikel 13-15, hvorefter kravet til listen over tilgænge-
lige afhjælpende tiltag specificeres i artikel 13. 
 
I medfør af forslagets artikel 13 skal hver TSO fastsætte en liste over tilgængelige af-
hjælpende tiltag, som RSC’en skal kontrollere sammenhængen af. Såfremt RSC’en 
vurderer behov herfor, kan RSC’en tage kontakt til TSO’en i forbindelse med afklaring 
af usikkerheder ved den fremsendte liste, ligesom RSC’en kan udbede sig en opdate-
ret liste over afhjælpende tiltag.  
 
Den nordiske RSC kan i medfør af forslagets artikel 13, stk. 3, selvstændigt foreslå af-
hjælpende tiltag, der ikke fremgår af de fra TSO’erne fremsendte lister. Et afhjælpende 
tiltag foreslået af RSC’en skal godkendes af de nordiske TSO’er.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslags artikel 13, stk. 3, er i overens-
stemmelse med kravet i SO GL artikel 78, stk. 2, litra a, 3. pkt., hvorefter RSC’en kan 
anbefale andre afhjælpende tiltag end de af TSO’erne fremlagte tiltag. 
 
Når listen over afhjælpende tiltag skal udfærdiges, fastsætter det anmeldte forslags ar-
tikel 13, stk. 4, en række forhold der skal tages i betragtning. Disse forhold dækker 
blandt andet klassificeringen af det afhjælpende tiltag i medfør af SO GL artikel 22 
samt overvejelser om overensstemmelsen med Nordic CRC metoden fastsat i medfør 
af artikel 35 i forordning (EU) 2015/1222. Endvidere skal listen over afhjælpende tiltag 
indeholde allerede aftalte afhjælpende tiltag, der er relevante for den eller de kom-
mende driftssikkerhedsvurderinger som RSC’en skal foretage.  
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Listen over afhjælpende tiltag skal indeholde oplysninger om eventuelle priser for akti-
vering af det afhjælpende tiltag. 
 
Forslagets artikel 13, stk. 5, fastsætter regler om opdatering af listen over afhjælpende 
tiltag, når dette er nødvendigt i forhold til de kommende driftssikkerhedsvurderinger 
som skal foretages af RSC’en.  
 
Endvidere fastsætter det anmeldte forslags artikel 12, at hver TSO skal angive be-
grænsninger i muligheden for at aktivere et afhjælpende tiltag. Sådanne begrænsnin-
ger kan være af teknisk eller operationel karakter, ligesom begrænsningerne kan bestå 
af tidsmæssige hensyn eller kan være begrænsninger i øvrigt i medfør af national lov-
givning. Det fremgår af artiklens stk. 4, at de nordiske TSO’er skal levere opdateret in-
formation omkring mulige begrænsninger for aktivering af afhjælpende tiltag til brug for 
RSC’ens kommende driftssikkerhedsvurderinger.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslags artikel 3 henholdsvis artikel 15 
fastsætter krav til de nordiske TSO’er om at levere en liste over tilgængelige afhjæl-
pende tiltag, der skal indeholde en række nærmere specificerede oplysninger om de 
tilgængelige afhjælpende tiltag, herunder prisen for aktivering af det enkelte afhjæl-
pende tiltag.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag fastsætter proceduren for ud-
veksling af oplysninger mellem såvel TSO’erne og RSC’en, som mellem RSC’en og de 
nordiske TSO’er. Endvidere fastsætter det anmeldte forslag et krav om løbende opda-
tering af oplysninger i relation til tilgængelige afhjælpende tiltag samt RSC’ens kontrol 
af de modtagne oplysninger. 
 
Regulatorerne i Norden har ved anmodning om ændring af 11. juni 2020 bedt om, at 
forslaget for regional koordinering af driftssikkerheden i CCR Norden præciserer ar-
bejdsgangen for identifikation af begrænsninger for brugen af afhjælpende tiltag.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 12 indeholder bestem-
melser om identifikation af begrænsninger for aktivering af afhjælpende tiltag, herunder 
krav om løbende opdatering i forbindelse med kommende driftssikkerhedsvurderinger. 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte forslag har taget 
højde for regulatorernes anmodning om ændring.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag indeholder bestemmelser 
om levering af lister over tilgængelige afhjælpende tiltag der bl.a. skal angive prisen for 
aktivering af det afhjælpende tiltag. Endvidere lægger tilsynet vægt på, at det anmeldte 
forslag i artikel 12 indeholder bestemmelser om levering af lister over begrænsninger 
for aktivering af afhjælpende tiltag. 
 
Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag opfylder 
kravet i SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. i). Forsyningstilsynet vurderer, at de be-
skrevne procedurer udgør en sammenhængende arbejdsgang der er egnet til at un-
derstøtte RSC’ens opgaver i forbindelse med den regionale koordinering af driftssik-
kerhed.  
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Ad litra b, nr. ii) 
I medfør af SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. ii) skal forslaget til regional koordinering 
af driftssikkerhed klassificere afhjælpende tiltag i overensstemmelse med SO GL arti-
kel 22 samt klassificere begrænsninger.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 13, stk. 4, litra a, fast-
sætter, at afhjælpende tiltag skal kategoriseres i overensstemmelse med SO GL artikel 
22.  
 
Det anmeldte forslags artikel 12 indeholder bestemmelser, hvorefter de nordiske 
TSO’er skal levere informationer om begrænsninger i muligheden for at aktivere et af-
hjælpende tiltag. Endvidere skal den nordiske RSC i medfør af det anmeldte forslags 
artikel 12, stk. 6, foretage en analyse af mulige begrænsninger som kan påvirke mulig-
heden for at aktivere et afhjælpende tiltag.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag indeholder bestemmelser 
om levering af lister over tilgængelige afhjælpende tiltag, bestemmelser om levering af 
lister over begrænsninger for aktivering af afhjælpende tiltag samt bestemmelser om 
klassificering heraf.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af det anmeldte forslags artikel 12 og 13, stk. 
4, at det anmeldte forslag opfylder kravet i SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. ii).  
 
Ad litra b, nr. iii) 
SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. iii) fastsætter, at forslaget for regional koordinering 
af driftssikkerhed skal underbygge identifikation af de mest effektive og økonomiske 
afhjælpende tiltag i tilfælde af brud på driftssikkerhedsgrænserne som fastsat i medfør 
af SO GL artikel 22. 
 
Det fremgår af det anmeldte forslags artikel 15, stk. 3, at når de nordiske TSO’er indle-
verer listen med tilgængelige afhjælpende tiltag, skal TSO’erne vurdere, om der er nye 
og mere effektfulde og økonomisk effektive afhjælpende tiltag, der er blevet tilgænge-
lige siden indleveringen af forrige liste. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 13, stk. 4, litra h, fast-
sætter, at TSO’erne skal angive en (forventelig) pris for aktiveringen af et afhjælpende 
tiltag, og at forslagets artikel 13, stk. 8, fastsætter, at RSC’en skal lave en liste over til-
gængelige afhjælpende tiltag, der sorteres i forhold til den anslåede pris for aktivering. 
RSC’en skal prioritere de mindst bekostelige afhjælpende tiltag.  
 
Tilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 16, stk. 1 og 2, fastsætter, at de 
nordiske TSO’er i samarbejde med den nordiske RSC skal koordinere brud på drifts-
sikkerhedsgrænserne. Til denne proces skal den nordiske RSC foreslå rimelige og 
nødvendige afhjælpende tiltag til de berørte TSO’er.  
 
I medfør af det anmeldte forslags artikel 16, stk. 4, skal hver berørt TSO vurdere og 
sikre sig, at det foreslåede afhjælpende tiltag er tilgængeligt på tidspunktet for den fo-
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reslåede aktivering, at det afhjælpende tiltag fjerner alle brud på driftssikkerhedsgræn-
serne på de(t) berørte secured element, at aktivering af det afhjælpende tiltag ikke 
medfører andre eller nye brud på driftssikkerhedsgrænserne samt at det foreslåede af-
hjælpende tiltag vurderes at være det mest effektfulde og økonomisk effektive afhjæl-
pende tiltag i forhold til det konkrete brud på driftssikkerhedsgrænserne.  
 
Tilsynet bemærker, at når et afhjælpende tiltag godkendes af en eller flere TSO’er, 
skal det afhjælpende tiltag fremgå af de efterfølgende individuelle netmodeller, der ind-
leveres til den nordiske RSC og samles af denne til en fælles netmodel for CCR Nor-
den. Tilsynet vurderer, at der hermed sikres en gennemsigtighed, der er vigtig for det 
kontinuerlige arbejde med sikring af driftssikkerheden.  
 
Det fremgår af det anmeldte forslags artikel 16, stk. 8, og artikel 18, at den nordiske 
RSC, skal dele den endelige driftssikkerhedsvurdering med RSC’er der forvalter tilstø-
dende CCR’er, hvor det er relevant. Det fremgår endvidere, at der til denne proces 
skal ske koordinering mellem RSC’erne i forbindelse med at sikre håndtering af brud 
på driftssikkerhedsgrænserne, der er relevante for mere end en CCR.  
 
Tilsynet vurderer, at processen beskrevet i forslagets artikel 16, stk. 8, og artikel 18, er 
med til at understøtte, at de benyttede afhjælpende tiltag er effektfulde og økonomisk 
effektive i forhold til at håndtere identificerede brud på driftssikkerhedsgrænserne.  
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag fastsætter bestemmelser, 
der muliggør en effektfuld og økonomisk effektiv identifikation af afhjælpende tiltag. Til-
synet lægger vægt på, at den nordiske RSC skal prioritere de mindst bekostelige af-
hjælpende tiltag. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at både TSO’erne og RSC’en 
vurderer af virkningen og den økonomiske effektivitet af et afhjælpende tiltag, ligesom 
der er indlagt løbende forpligtigelser i det anmeldte forslag til at vurdere, om nye og 
mere effektfulde og økonomisk effektive afhjælpende tiltag er tilgængelige.  
 
Tilsynet bemærker, at det anmeldte forslag beskriver en gennemgående forpligtelse 
for TSO’erne og RSC’en til at koordinere benyttelsen af et afhjælpende tiltag, der skal 
håndtere brud på driftssikkerhedsgrænserne på secured elements. Tilsynet vurderer, 
at forslaget herved inddrager kriteriet om en effektiv håndtering af brud på driftssikker-
heden. 
 
Det anmeldte forslag beskriver i artikel 6, stk. 1, litra i) situationer, hvor afhjælpende til-
tag der er foreslået af RSC’en, afvises af en eller flere TSO’er. I en sådan situation 
skal den TSO, der har afvist det afhjælpende tiltag, afgive en forklaring herpå, og an-
give et mere effektfuldt og økonomisk effektivt afhjælpende tiltag, der kan træde i ste-
det for de afviste afhjælpende tiltag. Tilsynet vurderer, at også denne proces under-
støtter og inddrager kriteriet om en identifikation af effektfulde og økonomisk effektive 
afhjælpende tiltag.  
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag fastsætter arbejdsgange 
der sikrer en identifikation af effektfulde og økonomisk effektive afhjælpende tiltag. Til-
synet lægger vægt på, at det anmeldte forslag opstiller arbejdsgange, der sikrer en 
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vurdering af det afhjælpende tiltag fra flere involverede parter samt fastsætter en for-
pligtelse til løbende at vurdere, om nye og mere effektfulde og økonomisk effektive  af-
hjælpende tiltag er tilgængelige. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at det anmeldte forslag opfylder kravet i SO GL 
artikel 76, stk. 1, litra b, nr. iii). 
 
Ad litra b, nr. iv)  
I medfør af SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. iv) skal forslaget for regional koordine-
ring af driftssikkerhed indeholde bestemmelser om udarbejdelse og aktivering af af-
hjælpende tiltag i henhold til SO GL artikel 23, stk. 2. 
 
I medfør af SO GL artikel 23, stk. 2, skal der ske koordinering af afhjælpende tiltag, 
dersom udarbejdelse og aktivering af et afhjælpende tiltag påvirker andre TSO’er. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at de nordiske TSO’er i medfør af det anmeldte forslags 
artikel 13, stk. 1, skal indlevere en liste over tilgængelige afhjælpende tiltag, der skal 
benyttes i forbindelse med driftssikkerhedsvurderingen for tidsrammerne day-ahead og 
intraday. Endvidere skal de nordiske TSO’er indlevere en liste over forhold der be-
grænser muligheden for aktivering af et afhjælpende tiltag.  
 
Tilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 13, stk. 3, giver RSC’en mulighed 
for at foreslå andre afhjælpende tiltag, som foreskrevet i SO GL artikel 78, stk. 2, litra 
a, 3. pkt.  
 
De nordiske TSO’er skal i samarbejde med den nordiske RSC koordinere benyttelsen 
af afhjælpende tiltag der skal håndtere brud på driftssikkerhedsgrænserne på secured 
elements. I forbindelse med aktivering af et afhjælpende tiltag, skal hver TSO evaluere 
det afhjælpende tiltag som fastsat i SO GL artikel 78, stk. 4.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af det anførte, at det anmeldte forslag inde-
holder bestemmelser, hvorefter de nordiske TSO’er skal udarbejde en liste over af-
hjælpende tiltag, der skal koordineres i forbindelse med den regionale koordinering af 
driftssikkerhed, og bestemmelser om processen omkring aktivering af et aftalt afhjæl-
pende tiltag. Der skal også indleveres en liste over forhold der begrænser muligheden 
for at aktivere et afhjælpende tiltag sammen med listen over afhjælpende tiltag. 
 
Forsyningstilsynet vurderer samlet, at det anmeldte forslag indeholder bestemmelser 
om udarbejdelse og aktivering af afhjælpende tiltag, der er i overensstemmelse med 
kravet i SO GL artikel 23, stk. 2, om koordinering. Herudover vurderer tilsynet, at for-
slaget er i overensstemmelse med SO GL artikel 78, stk. 4, om TSO’ernes evaluering 
af aftalte afhjælpende tiltag.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte forslag opfylder kra-
vet i SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. iv).  
 
Ad litra b, nr. v) 
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I medfør af SO GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. v), skal det regionale forslag for koordi-
nering af driftssikkerhed indeholde bestemmelser om deling af omkostninger til afhjæl-
pende tiltag som omhandlet i SO GL artikel 22, der om nødvendigt supplerer den fæl-
les metode, der er udviklet i henhold til artikel 74 i forordning (EU) 2015/1222. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 19-21 fastsætter bestem-
melser om omkostningsfordeling.  
 
I medfør af det anmeldte forslags artikel 19, stk. 2, skal omkostninger forbundet med 
modkøb og omfordeling behandles i overensstemmelse med metoden fastsat i medfør 
af artikel 74 i forordning (EU) 2015/1222. Dette gælder uafhængigt af, om det secured 
element som det afhjælpende tiltag er rettet i mod, er ejet af en eller flere nordiske 
TSO’er.  
 
Omkostninger forbundet med øvrige afhjælpende tiltag skal afregnes i overensstem-
melse med det anmeldte forslags artikel 20. De faktiske omkostninger skal baseres på 
den aktuelle budpris eller gennemsigtige beregninger baseret på TSO’ens afholdte 
omkostninger.  
 
Det anmeldte forslag fastsætter i artikel 20, stk. 2, at omkostninger og eventuelle ind-
tægter forbundet med afhjælpende tiltag – der ikke er modkøb eller omfordeling - skal 
fordeles ligeligt mellem de nordiske TSO’er.  
 
Artikel 20, stk. 4, i det anmeldte forslag fastsætter, at omkostninger og indtægter for-
bundet med et afhjælpende tiltag, der er aftalt mellem de nordiske TSO’er og den nor-
diske RSC, men hvor der i realtid ikke længere er behov for tiltaget, skal afregnes lige-
ligt mellem de nordiske TSO’er.  
 
Tilsynet bemærker, at de nordiske regulatorer som en del af ændringsanmodningen af 
11. juni 2020, har bedt de nordiske TSO’er om at fastsætte bestemmelser for omkost-
ningsfordeling af afhjælpende tiltag, der i realtid ikke bliver aktiveret, men som er aftalt 
mellem de nordiske TSO’er som en del af den koordinerede driftssikkerhedsvurdering.  
 
Tilsynet vurderer, at de nordiske TSO’er har opfyldt denne forpligtigelse med det an-
meldte forslags artikel 20, stk. 4. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag i artikel 21 fastsætter regler for 
omkostningsfordeling af afhjælpende tiltag, der har relevans for tilstødende CCR’er.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslag beskriver en sammenhængende 
proces for omkostningsfordelingen af afhjælpende tiltag, der enten er relevante inden 
for den nordiske CCR, eller som tillige er relevante for tilstødende CCR’er. 
 
Tilsynet vurderer, at det anmeldte forslag i nødvendigt omfang tager højde for og ind-
drager metoden for modkøb og omfordeling fastsat i medfør af artikel 74 i forordning 
(EU) 2015/1222.  
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO 
GL artikel 76, stk. 1, litra b, nr. v).  
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Betingelser i medfør af SO GL artikel 77 
I medfør af SO GL artikel 77, stk. 1, skal forslaget for regional koordinering af driftssik-
kerhed i henhold til artikel 76, stk. 1, også omfatte fælles bestemmelser vedrørende til-
rettelæggelsen af regional koordinering af driftssikkerhed, herunder som minimum:  
 

a) udnævnelsen af den eller de RSC'er, der skal udføre opgaverne i stk. 3 for 
den pågældende kapacitetsberegningsregion  
 

b) regler vedrørende forvaltning og drift af RSC'er, som sikrer retfærdig behand-
ling af alle medlems-TSO'er. 

 
Endvidere fremgår det af SO GL artikel 77, stk. 2, litra a, at hver TSO i en CCR skal 
dækkes af mindst en RSC. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det anmeldte forslag udnævner den nordiske RSC 
som RSC for CCR Norden. Herefter dækkes alle de nordiske TSO’er af en RSC i over-
ensstemmelse med kravet i SO GL artikel 77, stk. 2, litra a. 
 
De nordiske regulatorer har ved ændringsanmodning af 11. juni 2020 bedt de nordiske 
TSO’er om, at det regionale forslag til koordinering af driftssikkerhed beskriver regler 
vedrørende forvaltning og drift af RSC’en, som sikrer retfærdig behandling af alle med-
lems-TSO’er. 
 
Det anmeldte forslag indeholder i artikel 24 bestemmelser om forvaltningen og drift af 
den nordiske RSC, hvorefter RSC’en forvaltes gennem en overordnet bestyrelse (su-
pervisory board). Hver TSO der er medlem af den nordiske RSC udpeger et medlem til 
den overordnede bestyrelse, og hvert medlem af bestyrelsen er udpeget for 2 år ad 
gangen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand. Den overordnede bestyrelse træffer 
beslutning ved enstemmighed, med mindre andet er direkte fastsat i den nordiske 
RSC-aftale. Bestyrelsen holder mindst 4 årlige møder.  
 
Den daglige drift af den nordiske RSC varetages af en direktion (operational board). 
Hver TSO der er medlem af den nordiske RSC udpeger et permanent medlem og en 
substitut til direktionen. Et medlem af direktionen sidder i 2 år og kan genudnævnes. 
Beslutninger træffes ved enstemmighed med mindre andet direkte fremgår af den nor-
diske RSC-aftale.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslag i artikel 24 fastsætter regler for for-
valtning og drift, der sikrer en retfærdig behandling af alle medlems-TSO’er.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag fastsætter, at hver TSO udpeger et 
medlem til henholdsvis bestyrelsen og direktionen, der ved enstemmighed træffer be-
slutning.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte forslag opfylder kra-
ver i SO GL artikel 77, stk. 1, litra b.  
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SO GL artikel 77, stk. 3 stiller krav om, at forslaget til regional koordinering af driftssik-
kerhed indeholder bestemmelser om uddelegering af følgende opgaver til RSC’en: 
 
a) regional koordinering af driftssikkerhed i henhold til SO GL artikel 78.  
 
b) opbygning af en fælles netmodel i henhold til artikel 79. 
 
c) regional koordinering af afbrydelser i henhold til artikel 80 med henblik på at støtte 
TSO'er i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 98 og 100.  
 
d) regional vurdering af tilstrækkelighed i henhold til artikel 81 med henblik på at støtte 
TSO'er i deres indsats for at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 107. 
 
I medfør af det anmeldte forslags artikel 25-29 uddelegerer de nordiske TSO’er de op-
gaver der er oplistet i SO GL artikel 77, stk. 3. Tilsynet finder på denne baggrund, at 
det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO GL artikel 77, stk. 3. 
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag opfylder kravene i SO GL 
artikel 77. 
 
Samlet vurdering 
Forsyningstilsynet finder, at det anmeldte forslag indeholder bestemmelser om den for-
ventede betydning for målene i SO GL samt indeholder bestemmelser om tidsrammen 
for forslagets gennemførelse. Tilsynet bemærker, at de nordiske TSO’er har gennem-
ført offentlig høring, forud for anmeldelse til de nordiske regulatorer den 19. december 
2019.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte forslag i sin helhed er egnet til at under-
støtte driftssikkerheden. Tilsynet lægger vægt på, at forslaget beskriver en sammen-
hængende arbejdsgang i forbindelse med at gennemføre den regionale driftssikker-
hedskoordinering for CCR Norden. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at 
det anmeldte forslag i behørigt omfang tager stilling til og beskriver processen for koor-
dinering af driftssikkerhed for CCR Norden. 
 
Det anmeldte forslag udnævner den nordiske RSC som RSC for alle TSO’er i CCR 
Norden samt fastsætter regler for drift og forvaltning af RSC’en, der sikrer en retfærdig 
behandling af alle medlems-TSO’er.  
 
Det anmeldte forslag vurderes i overensstemmelse med SO GL artikel 77.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de forhold der fremgår af ændringsanmodning dateret 
11. juni 2020, er behørigt indarbejdet i det anmeldte forslag af 19. august 2020.  
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag opfylder kravene i SO GL 
artikel 76-78. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte forslag.  
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 
stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 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) 
Specialkonsulent 
Tlf. 41715418 
thwi@forsyningstilsynet.dk 


