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RESUMÉ 

Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af 
en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastlægger principper 
for de procedurer og handlinger, der skal være gældende i tilfælde af nødsituationer og 
blackout-tilstand i elnettet.  
 
Som et element heri skal alle TSO’er i den Europæiske Union, jf. forordningens artikel 
4, stk. 2, i overensstemmelse med direktiv 2009/EF artikel 37, senest d. 18. december 
2018 anmelde følgende til godkendelse hos den nationale regulator: 
 
 Vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør på kontraktba-

sis, jf. litra a 
 Vilkår og betingelserne for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør på 

kontraktbasis, jf. litra b 
 Listen over BNB’er, der er ansvarlige for gennemførelse af de foranstaltninger der 

følger af ufravigelige krav i forordning (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 og (EU) 
2016/1447 og/eller national lovgivning, og den liste af foranstaltninger der skal 
gennemføres af de BNB’er der er udpeget af TSO’erne i henhold til artikel 11, stk. 
4, litra c, og artikel 23, stk. 4, litra c. 

 Listen over højt prioriterede betydelige netbrugere, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4, litra d, og artikel 23, stk. 4, litra d, eller principperne for deres fastlæggelse, 
og vilkår og betingelser for afkobling og gentilkobling af højtprioriterede betydelige 
netbrugere, medmindre disse er fastlagt i medlemsstaternes nationale lovgivning, 
jf. litra d. 

 Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter i overensstem-
melse med artikel 36, stk. 1. 

 Specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 1. 
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AFGØRELSE 

Af de grunde der er anført nedenfor i afsnit om Forsyningstilsynets begrundelse god-
kender Forsyningstilsynet de af Energinet anmeldte gennemførelsesforanstaltninger 
som anmeldt i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra a - f. 
 

SAGSFREMSTILLING  

Baggrund 
Formålet med forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en 
netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) er, at fastlægge en netre-
gel, der beskytter driftssikkerhed, hindre udbredelsen eller forværrelsen af en hæn-
delse så en udbredt forstyrrelse og blackout-tilstand undgås, og som for at tillade ef-
fektiv og hurtig genoprettelse af elsystemet fra nød- eller blackout-tilstande fastsætter 
krav til: 
 

a) TSO'ers håndtering af nød-, blackout- og genoprettelsestilstand 
b) koordinering af systemdriften i Unionen i nød-, blackout- og genoprettelsestil-

stand 
c) simulationer og test, der skal garantere en pålidelig, effektiv og hurtig genop-

rettelse af de tilsluttede transmissionssystemer til den normale tilstand fra 
nød-, blackout- og genoprettelsestilstand 

d) værktøjer og anlæg påkrævet til at garantere en pålidelig, effektiv og hurtig 
genoprettelse af de tilsluttede transmissionssystemer til den normale tilstand 
fra nød-, blackout- og genoprettelsestilstand. 

 
I medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, skal hver Transmissionssystemoperatør (TSO) – 
som i Danmark er Energinet – anmelde nedenstående til godkendelse hos den natio-
nale regulator – som i Danmark er Forsyningstilsynet: 
 
 Vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør på kontraktba-

sis, jf. litra a 
 Vilkår og betingelserne for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør på 

kontraktbasis, jf. litra b 
 Listen over BNB’er, der er ansvarlige for gennemførelse af de foranstaltninger der 

følger af ufravigelige krav i forordning (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 og (EU) 
2016/1447 og/eller national lovgivning, og den liste af foranstaltninger, der skal 
gennemføres af de BNB’er der er udpeget af TSO’erne i henhold til artikel 11, stk. 
4, litra c, og artikel 23, stk. 4, litra c. 

 Listen over højt prioriterede betydelige netbrugere, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4, litra d, og artikel 23, stk. 4, litra d, eller principperne for deres fastlæggelse, 
og vilkår og betingelser for afkobling og gentilkobling af højtprioriterede betydelige 
netbrugere, medmindre disse er fastlagt i medlemsstaternes nationale lovgivning, 
jf. litra d. 

 Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter i overensstem-
melse med artikel 36, stk. 1. 

 Specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 1. 
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I denne sag tages der stilling til Energinets anmeldelse af gennemførelsesforanstalt-
ninger efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra a - f.  
 
Energinet har den 18 december 2018 anmeldt følgende til Forsyningstilsynet: 
 
 Liste over BNB’er, der er ansvarlige for gennemførelse af de foranstaltninger der 

følger af ufravigelige krav i forordning (EU) 2016/631, (EU) 2016/2016/1388 og 
(EU) 2016/1447 og/eller national lovgivning efter NC ER art. 4, stk. 2, litra c, første 
del   

 Forslag til reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter i over-
ensstemmelse med artikel 36, stk. 1, efter NC ER art. 4, stk. 2, litra e 

 Forslag til specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balance-
ringsenergi i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1 

 
Energinets anmeldelse indeholder ikke vilkår og betingelser vedrørende: 
 
 Forslag til vilkår og betingelserne for at fungere som forsvarsydelsesleverandør på 

kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2, litra a 
 Forslag til vilkår og betingelserne for at fungere som genoprettelsesydelsesleve-

randør på kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2, litra b 
 Den liste af foranstaltninger, der skal gennemføres af de BNB’er, der er udpeget af 

TSO’en i henhold til artikel 11, stk. 4, litra c, og artikel 23, stk. 4, litra c i medfør af 
NC ER artikel 4, stk. 2, litra c, anden del.  

 Listen over højprioriterede betydelige netbrugere, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4, litra d, og artikel 23, stk. 4, litra d, eller principperne for deres fastlæggelse, 
og vilkår og betingelser for afkobling og gentilkobling af højtprioriterede betydelige 
netbrugere, medmindre disse er fastlagt i medlemsstaternes nationale lovgivning 
efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra d. 

 
Ad NC ER art. 4, stk. 2, litra a og b 
Energinet har den 18. december 2018 anmeldt gennemførelsesforanstaltninger vedrø-
rende NC ER. Anmeldelsen indeholder ikke vilkår og betingelser for at fungere som 
henholdsvis forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør på kon-
taktbasis efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra a og b.  
 
Anmeldelsen af gennemførelsesforanstaltninger af NC ER indeholder en redegørelse 
for, hvorfor Energinet mener, at der ikke skal udarbejdes vilkår og betingelser efter NC 
ER artikel 4, stk. 2, litra a og b.  
 
Centralt for redegørelsen er, at Energinet vurderer, at vilkårene og betingelserne er 
fastsat i det nationale lovgrundlag. Energinet henviser i denne sammenhæng til alle-
rede gældende tekniske forskrifter samt fastsatte vilkår for tilslutning af produktionsan-
læg i medfør af (EU) forordning 2016/631 (RfG). 
 
Energinet har anmeldt, at en forsvarsydelsesleverandør skal kunne levere de egenska-
ber, der fremgår af den gældende tilslutningsaftale for det enkelte produktionsanlæg.  
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I forhold til vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør 
har Energinet anmeldt, at en genoprettelsesydelsesleverandør skal overholde tilslut-
ningsbestemmelserne i medfør af (EU) forordning 2016/631 (RfG). 
 
Endvidere henviser Energinet til, at behovet for dødstartsegenskaber indkøbes via ud-
bud. Energinet henviser til, at næste udbudsrunde skal ske i henholdsvis 2020 og 
2021. Energinet ser det for nuværende vanskeligt at anmelde vilkår og betingelser for 
levering af dødstartsegenskaber, da det ikke for nuværende kan vurderes hvilke vilkår 
der vil være mest værdiskabende og nødvendige, når nuværende kontakter skal gen-
udbydes.  
 
Forsyningstilsynet har den 28. maj 2019 fremsat spørgsmål til Energinets anmeldelse.  
 
Tilsynet har spurgt til det forhold, at hverken gældende tekniske forskrifter eller (EU) 
forordning om tilslutning af produktionsanlæg 2016/631 (RfG) giver TSO’en hjemmel til 
at kræve levering af de egenskaber, der er fastsat i de nævnte retsgrundlag. 
 
Energinet har den 26. august 2019 svaret, at uanset at systemet er i nødtilstand, 
blackout tilstand eller genoprettelsestilstand vil Energinet kun i tilfælde af markedssu-
spension benytte beordninger. Energinet henviser til elforsyningslovens § 27c, stk. 3, 
hvorefter Energinet ved overhængende risiko for netsammenbrud samt under netsam-
menbrud og genopbygning af nettet kan kræve de nødvendige omlægninger af pro-
duktion, handel og forbrug.  
 
Forsyningstilsynets samlede spørgsmål fremgår som 2 bilag til nærværende afgørelse.  
 
Ad NC ER art. 4, stk. 2, litra c 
Energinet har anmeldt liste med Betydningsfulde NetBrugere1 (BNB’er) i medfør af NC 
ER artikel 4, stk. 2, litra c.  
 
Listen over BNB’er har til formål at fastlægge hvilke netbrugere, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der følger af ufravigelige krav i forordning (EU) 
2016/631, (EU) 2016/1388 og (EU) 2016/1447 og/eller national lovgivning.  
 
Energinet anmeldte i overensstemmelse med direktiv 2009/EF art. 37, den 18. decem-
ber 2018 listen med BNB’er efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra c.  
 
Energinet har ved e-mail den 1. marts 2019 oplyst, at det er Energinets opfattelse, at 
de klare, objektive kriterier for at blive omfattet som BNB er defineret i NC ER artikel 2, 
stk. 2, hvorefter forordningen finder anvendelse for eksisterende og nye produktions-
anlæg klassificeret som hhv. type C og D. 
 
Energinet anfører videre, at definitionen af anlæg af type C og D fremgår i den natio-
nale gennemførelsesforanstaltning af RfG artikel 5, stk. 2. Det er derfor Energinets op-
fattelse, at alle anlæg, der er kategoriseret som enten type C eller D, derved automa-
tisk er BNB’er, jf. NC ER artikel 2, stk. 2. 

 
1 Som defineret i NC ER artikel 2, stk. 2.  
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I medfør af artikel 4, stk. 2, litra c, 2. del skal TSOen endvidere anmelde den liste af 
krav, som skal påhvile forsvarsydelsesleverandøren. 
 
Energinet har ikke anmeldt en liste over krav, men henvist til nettilslutningsbestemmel-
serne gældende for det enkelte anlæg. 
 
Energinet har den 26. august 2019 oplyst, at som følge af forsvarsplanen stilles der 
ikke andre eller nye krav til BNB’ere, der er en del af systemforsvarsplanen. BNB’er 
som er en del af systemforsvarsplanen, skal derved bidrage med det de kan jf. deres 
tilslutningsbestemmelser.  
 
Energinet har anført, at da Energinet ikke har fastsat nogle yderligere foranstaltninger 
ud over de obligatoriske krav, jf. BNB’ernes tilslutningsbetingelser, har Energinet valgt 
ikke at fremsende en liste til Forsyningstilsynet, da den i så fald ville have været tom. 

 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at listen over BNB’er er fortrolig af hensyn til for-
syningssikkerheden. Listen er derfor ikke vedlagt afgørelsen, men de pågældende 
BNB’er er informeret om udvælgelsen.  
 
Ad NC ER art. 4, stk. 2, litra d 
Energinet har den 18. december 2018 anmeldt gennemførelsesforanstaltninger vedrø-
rende NC ER. I anmeldelsen har Energinet ikke anmeldt en liste over højtprioriterede 
betydelige netbrugere, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, litra d, og artikel 23, stk. 4, 
litra d eller principperne for deres fastlæggelse, og vilkår og betingelser for afkobling 
og genindkobling af højtprioriterede betydelige netbrugere.  
 
Energinet har i anmeldelsen af gennemførelsesforanstaltninger anført, at der ikke er 
identificeret nogle højtprioriterede betydelige netbrugere på transmissionsniveau, hvor-
for der ikke er anmeldt forhold herom til godkendelse. 
 
Ad NC ER art. 4, stk. 2, litra e 
Energinet anmeldte den 18. december 2018 forslag til kriterier for suspendering af 
markedsaktiviteter samt kriterier for genoptagelse af markedsaktiviteter i medfør af NC 
ER artikel 4, stk. 2, litra e. 
 
De nye vilkår og betingelser er indføjet i den eksisterende forskrift C2 ”Balancemarked 
og balanceafregning”. Seneste forskrift C2 er dateret januar 2020, og anmeldelsen er 
en indstilling til godkendelse af ændringer i forskriften C2. 
 
Det anmeldte forslag indeholder en omskrivning af det eksisterende kapitel 5, med be-
skrivelse af i hvilke situationer, Energinet Elsystemansvar A/S kan erklære force maje-
ure som kriterie for suspension af markedsaktiviteter. 
 
Nærværende anmeldelse indeholder samtidig en henvisning til det eksisterende force 
majeure begreb og dets benyttelse i anden lovgivning samt en vurdering af valg og 
konsekvenser. 
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Videre foreskriver det anmeldte forslag, at markedsaktiviteter skal genoptages umid-
delbart efter, at den situation, der udløste suspensionen, er afsluttet jf. NC ER artikel 
37, stk. 1, litra a. Endvidere indeholder det anmeldte forslag en beskrivelse af rappor-
teringspligt ved suspension af markedsaktiviteten.  
 
Energinet har den 26. august 2019 anmeldt en ændring til anmeldelse af 18. december 
2018, med en uddybning af, under hvilke forhold Energinet kan erklære force majeure. 
Herefter er anmeldt 
 

 
 
Den ændrede anmeldelse fremgår som bilag til afgørelsen. 
 
Ad NC ER art. 4, stk. 2, litra f 
Energinet anmeldte den 18. december 2018 forslag til regler for afregning under su-
spendering af markedsaktiviteter i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra f. 
 
De nye regler udgør en anmeldelse til ændring af Energinets forskrift C2. Seneste for-
skrift C2 er dateret januar 2020. 
 
Det anmeldte forslag indeholder en henvisning til NC ER artikel 39, stk. 3, der angiver 
en række betingelser, som afregningsreglerne skal overholde ved suspension af mar-
kedsaktiviteter.  
 
Energinet har anmeldt følgende ændring af afregningsreglerne ved suspension af mar-
kedet: 
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SAGENS PARTER 
 
Sagens part er Energinet Elsystemansvar A/S i sin egenskab af ansvarlig transmissi-
onssystemoperatør for fastsættelse af vilkår og betingelser i medfør af NC ER artikel 4, 
stk. 2, litra a - f.  
 
En del af anmeldelsen er udfærdiget af Energinet myndighedsenhed. Forsyningstilsy-
net anser Energinet myndighedsenhed som repræsentant for Energinet Elsysteman-
svar A/S.  

HØRING 
 
Forsyningstilsynet har den 20. december 2018 til den 31. januar 2019 haft Energinets 
anmeldelse af gennemførelsesforanstaltninger i offentlig høring.  
 
Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar vedrørende NC ER artikel 4, stk. 2, litra c, 
fra Dansk Energi den 4. januar 2019 og fra Ørsted den 31. januar 2019.  
 
Der er i de modtagne høringssvar forhold der af høringsparten er angivet som fortro-
lige. Af denne grund er høringssvarene i deres helhed ikke bilagt Forsyningstilsynets 
afgørelse. 
 
Dansk Energi bemærker følgende: 
”Det er uhensigtsmæssigt, at Energinet ikke har fremlagt objektive kriterier for identifi-
kationen af BNBer. Energinet bør som minimum redegøre for kriterier og proces for ud-
vælgelse af BNBer, hvordan og hvornår nye, endnu ikke tilsluttede, anlæg omfattes; og 
under hvilke forudsætninger status som BNB kan ophøre.” 
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Ørsted bemærker følgende: 
”Arbejdet med at udvælge, hvilke anlæg der skal udpeges som BNB’er, og efter hvilke 
kriterier udvælgelsen er sket, er ikke dokumenteret eller forklaret på nogen måde i ved-
lagte dokumenter. I meddelelsen til Ørsted Bioenergy indgår en række anlæg, som vi 
har svært ved at se, kan have betydning for forsvarsplanen og for genoprettelsespla-
nen. Vi savner klare objektive kriterier for at blive omfattet, og at disse kriterier er be-
grundet i en samfundsøkonomisk analyse, der viser hvorfor en markedsløsning er fra-
valgt. Det fremgår ikke nogen steder, hvilke muligheder der er for senere at blive af-
meldt som BNB eller omvendt senere udpeget som BNB’er, hverken proces eller krite-
rier herfor.” 
 
Energinet har den 1. marts 2019 fremsendt bemærkninger til ovenstående hørings-
svar. 
 
Energinet bemærker, at ”Det er Energinets opfattelse, at de klare objektive kriterier for 
at blive omfattet som BNB er defineret i NC ER artikel 2, stk. 2, herunder eksisterende 
og nye produktionsanlæg klassificeret som hhv. type-C og D. Definitionen af anlæg af 
type C og D fremgår i den nationale gennemførelsesforanstaltning RfG artikel 5, stk. 2. 
Det er derfor Energinets opfattelse, at alle anlæg der er kategoriseret som enten type 
C eller D derved automatisk er BNB’er, jf. NC ER artikel 2, stk. 2.” 
 
Forsyningstilsynet har fra den 18. november til 18. december 2020 gennemført offent-
lig høring over udkast til afgørelse.  
 
Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra Energinet, som anfører, at Energinet 
ikke har bemærkninger ud over, at der et par steder har sneget sig et nyt selskab 
”Energinet Elsystem A/S” ind, som nok rettelig burde være Energinet Elsystemansvar 
A/S.  
 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsæt-
telse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) 
 

Artikel 1 
Anvendelsesområde 

 
Ved denne forordning fastlægges en netregel, der har til formål at beskytte driftssikker-
hed, hindre udbredelsen eller forværrelsen af en hændelse, så en udbredt forstyrrelse 
og blackout-tilstanden undgås, og som for at tillade effektiv og hurtig genoprettelse af 
elsystemet fra nød- eller blackout-tilstande fastsætter krav til:  
 
a) TSO'ers håndtering af nød-, blackout- og genoprettelsestilstand  
 
b) koordinering af systemdriften i unionen i nød-, blackout- og genoprettelsestilstand  
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c) simulationer og test, der skal garantere en pålidelig, effektiv og hurtig genoprettelse 
af de tilsluttede transmissionssystemer til den normale tilstand fra nød-, blackout- og 
genoprettelsestilstand 

d) værktøjer og anlæg påkrævet til at garantere en pålidelig, effektiv og hurtig genop-
rettelse af de tilsluttede transmissionssystemer til den normale tilstand fra nød-, black-
out- og genoprettelsestilstand.  

Artikel 2 
Anvendelsesområde 

 
1. Denne forordning gælder for TSO'er, DSO'er, BNB'er, forsvarsydelsesleverandører, 
genoprettelsesydelsesleverandører, balanceansvarlige parter, udpegede elektricitets-
markedsoperatører (»NEMO'er«) og andre enheder, der er udpeget til at udføre mar-
kedsfunktioner i henhold til kommissionens forordning (EU) 2015/1222 ( 1 ) og kom-
missionens forordning (EU) 2016/1719 ( 2 ).  
 
2. Denne forordning gælder navnlig for følgende BNB'er: 

a) eksisterende og nye produktionsanlæg klassificeret som type c og d i overens-
stemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 5 i kommissionens forordning 
(EU) 2016/631  

b) eksisterende og nye produktionsanlæg klassificeret som type B i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastsat i artikel 5 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631, 
forudsat at de er identificeret som BNB'er i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, 
og artikel 23, stk. 4  
 
c) eksisterende og nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg  
 
d) eksisterende og nye transmissionstilsluttede lukkede distributionssystemer  
 
e) leverandører af belastningsomfordeling for produktionsanlæg eller forbrugsanlæg 
ved hjælp af aggregering og leverandører af reserver af aktiv effekt i henhold til afsnit 8 
i forordning (EU) 2017/1485  
 
f) eksisterende og nye systemer med højspændingsjævnstrøm (»HVDC-systemer«) og 
jævnstrømstilsluttede elproducerende anlæg i overensstemmelse med de kriterier, der 
er fastsat i artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) 2016/1447 
 

Artikel 4 
Lovgivningsmæssige aspekter 

 
1. Ved anvendelse af denne forordning skal medlemsstater, regulerende myndigheder, 
kompetente enheder og systemoperatører: 
 
a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  
 
b) sikre gennemsigtighed  
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c) anvende princippet om optimering mellem den største samlede effektivitet og de la-
veste 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 tekniske, lovgivningsmæssige, personsikkerheds- og sikkerhedsmæs-
sige begrænsninger  
 
f) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at sikre sy-
stemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  
 
g) konsultere de relevante TSO'er og tage hensyn til potentielle påvirkninger af deres 
system  
 
h) tage højde for vedtagne europæiske standarder og tekniske specifikationer.  
 
2. Hver TSO skal indsende følgende forslag til den relevante regulerende myndighed 
til godkendelse i overensstemmelse med artikel 37 i direktiv 2009/72/EF:  
 

a) vilkårene og betingelserne for at fungere som forsvarsydelsesleverandør på 
kontraktbasis, jf. stk. 4  
 

b) vilkårene og betingelserne for at fungere som genoprettelsesydelsesleveran-
dør på kontraktbasis, jf. stk. 4 
 

c) listen over BNB'er, der er ansvarlige for gennemførelse af de foranstaltninger, 
der følger af ufravigelige krav i forordning (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 og 
(EU) 2016/1447 og/eller national lovgivning og den liste af foranstaltninger, 
der skal gennemføres af de BNB'er, der er udpeget af TSO'erne i henhold til 
artikel 11, stk. 4, litra c), og artikel 23, stk. 4, litra c). 
 

d) listen over højtprioriterede betydelige netbrugere, der er omhandlet i artikel 
11, stk. 4, litra d), og artikel 23, stk. 4, litra d), eller principperne for deres fast-
læggelse og vilkårene og betingelserne for afkobling og gentilkobling af højt-
prioriterede betydelige netbrugere, medmindre disse er fastlagt i medlemssta-
ternes nationale lovgivning  

 
e) reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter i overens-

stemmelse med artikel 36, stk. 1 
 

f) specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi 
i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1 
 

g) testplanen i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2. 
 

Artikel 11 
Udformning af systemforsvarsplanen 
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1. Senest den 18. december 2018 skal hver TSO udforme en systemforsvarsplan i 
samråd med de relevante DSO’er, BNB’er, nationale regulerende myndigheder eller 
enheder omhandlet i artikel 4, stk. 3, tilstødende TSO’er og de andre TSO’er i deres 
synkronområde.  
 
2. Ved udformningen af systemforsvarsplanen tager TSO’en mindst følgende elemen-
ter i betragtning:  
 
a) de driftsmæssige sikkerhedsbegrænsninger fastsat i overensstemmelse med artikel 
25 i forordning (EU) 2017/1485 
 
b) last og produktions funktion og kapacitet i synkronområdet 

 
c) højtprioriterede betydelige netbrugeres behov anført i medfør af stk. 4, litra d) 
 
d) karakteristikaene for TSO’ens transmissionssystem og de underliggende DSO’ers 

systemer.  
 
3. Systemforsvarsplanen skal indeholde bestemmelser om mindst følgende: 
 
a) betingelserne, hvorunder systemforsvarsplanen aktiveres i overensstemmelse 

med artikel 13 
b) de kommandoer vedrørende systemforsvarsplanen, der skal udstedes af TSO’en 
c) de foranstaltninger, der er underlagt høring eller samarbejde med de identificerede 

parter i realtid. 
 
4. Systemforsvarsplanen skal navnlig omfatte følgende elementer: 
 
a) en liste over foranstaltninger, som TSO’en skal gennemføre for sine installationer 
b) en liste over foranstaltninger, der skal gennemføres af DSO’er, og en liste over de 

DSO’er, der er ansvarlige for gennemførelsen af foranstaltningerne for deres in-
stallationer 

 
c) en liste over de BNB’er, der er ansvarlige for at gennemføre de foranstaltninger for 

deres installationer, der er resultatet af de obligatoriske krav fastsat i forordning 
(EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 og (EU) 2016/1447 eller national lovgivning, og en 
iste over de foranstaltninger, der skal gennemføres af disse BNB’er 

d) en liste over højtprioriterede betydelige netbrugere og vilkårene og betingelserne 
for deres afkobling 

e) gennemførelsesfrister for hver foranstaltning anført i systemforsvarsplanen. 
 
5. Systemforsvarsplanen skal omfatte mindst følgende tekniske og organisatoriske for-
anstaltninger specificeret i afsnit 2 i kapitel II: 
 
a) systembeskyttelsesordninger, der omfatter mindst: 

i) en automatisk ordning til underfrekvensregulering, jf. artikel 15 
ii) en automatisk ordning til overfrekvensregulering, jf. artikel 16 
iii) en automatisk ordning til at modvirke spændingssvigt, jf. artikel 17 
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b) procedurer for systemforsvarsplanen, der omfatter mindst: 
 

i) en procedure for håndtering af frekvensafvigelse, jf. artikel 18 
ii) en procedure for håndtering af spændingsafvigelse, jf. artikel 19 
iii) e procedure for håndtering af flow, jf. artikel 20 
iv) en procedure for hjælp til aktiv effekt, jf. artikel 21 
v) en procedure for manuel forbrugsaflastning, jf. artikel 22 

 
6. Foranstaltningerne indeholdt i systemforsvarsplanen skal overholde følgende prin-
cipper: 
 
a) deres indvirkning på systembrugerne skal være minimal 
 
b) de skal være økonomisk effektive 
 
c) kun de foranstaltninger, der er nødvendige, aktiveres 
 
d) de må ikke føre til, at TSO’ens transmissionssystem eller de tilsluttede transmissi-

onssystemer går i nødtilstand eller blackout-tilstand 
 
 

Artikel 23 
Udformning af genoprettelsesplanen 

 
1. Senest den 18. december 2018 skal hver TSO udforme en genoprettelsesplan i 

samråd med de relevante DSO’er, BNB’er, nationale regulerende myndigheder, 
enheder omhandlet i artikel 4, stk. 3, tilstødende TSO’er og de andre TSO’er i sit 
synkronområde.  

2. Når hver TSO udformer sin genoprettelsesplan, skal den tage mindst følgende ele-
menter i betragtning: 
 
a) Funktion og kapacitet for last og produktion 
b) Højtprioriterede betydelige netbrugeres behov anført i henhold til stk. 4 
c) Karakteristikaene for dens net og de underliggende DSO-net. 

 
3. Genoprettelsesplanen skal indeholde mindst følgende forskrifter: 
 

a) Betingelserne, hvorunder genoprettelsesplanen aktiveres, som fastsat i artikel 
25 

b) Instruktioner om genoprettelsesplan, der skal udstedes af TSO’en 
c) Foranstaltninger, der er underlagt konsultation i realtid eller samarbejde med 

identificeret parter. 
 
4. Genoprettelsesplanen skal navnlig omfatte følgende elementer 
 

a) En liste over foranstaltninger, som TSO’en skal gennemføre for sine installati-
oner 
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b) En liste over foranstaltninger, som skal gennemøre af DSO’er, og en liste over 
de DSO’er, der er ansvarlige for at gennemføre foranstaltningerne for deres 
installationer 

c) En liste over de BNB’er, der er ansvarlige for gennemførelsen af de foranstalt-
ninger for deres installationer, som følger af de obligatoriske krav fastsat i for-
ordning (EU) 2016/31, (EU) 2016/1388 og (EU) 2016/1447 eller af national 
lovgivning og en liste over de foranstaltninger, der skal gennemføres af disse 
BNB’er 

d) Listen over højtprioriterede betydelige netbrugere og vilkårene og betingel-
serne for deres afkobling og gentilkobling 

e) en liste over understationer, som er væsentlige for procedurerne i TSO’ens 
genoprettelsesplan 

f) det påkrævede antal strømkilder i TSO’ens systemområde, der er nødvendigt 
for at gentilkoble systemet med en bottom-up-gentilkoblingsstrategi, som har 
kapacitet til start fra dødt net, hurtig gensynkroniseringskapacitet (via blok-ø-
drift) og kapacitet for ø-drift 

g) gennemførelsesfristerne for hver anført foranstaltning. 
 
5. Genoprettelsesplanen skal omfatte mindst følgende tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger, der er specificeret i kapitel III: 
 
a) gentilkoblingsproceduren i henhold til afsnit 2 
b) frekvensreguleringsproceduren i henhold til afsnit 3 
c) gensynkroniseringsproceduren i henhold til afsnit 4. 

 
6. Foranstaltningerne i genoprettelsesplanen skal overholde følgende principper: 
 

a) deres indvirkning på systembrugerne skal være minimal 
b) de skal være økonomisk effektive 
c) kun de foranstaltninger, der er nødvendige, skal aktiveres 
d) de må ikke føre til at de tilsluttede transmissionssystemer går i nødtilstand el-

ler blackout-tilstand.  
 
 

Artikel 36 
Regler for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter 

 
1 Senest den 18. december 2018 skal hver TSO udvikle et forslag til regler for suspen-
dering og genoptagelse af markedsaktiviteter. 
 
2 TSO’en skal offentliggøre disse regler på sit websted, når de er godkendt af den re-
levante regulerende myndighed i overensstemmelse med artikel 37 i direktiv 
2009/72/EF. 
 
3. Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter skal så vidt muligt 
være kompatible med: 
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a) reglerne for levering af områdeoverskridende kapacitet til kapacitetsallokering 
ved de tilsvarende budzonegrænser for hver markedstidsenhed, hvis det for-
ventes, at transmissionssystemet ikke vil blive genoprettet til normal tilstand 
eller varslingstilstand 

b) reglerne for balanceringsydelsesleverandørs indgivelse af bud for balance-
ringskapacitet og balanceringsenergi som følge af aftaler med andre TSO’er 
om koordinering af balancering 

c) reglerne for en balanceansvarlig parts tilvejebringelse af en balanceret posi-
tion ved afslutning på day-ahead-tidsrammen, hvis det kræves i henhold til vil-
kårene og betingelserne for balancering 

d) reglerne for tilvejebringelse af ændringer i de balanceansvarlige parters positi-
oner 

e) reglerne for indgivelse af de planer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i 
forordning (EU) 2017/1485. 

 
4. Når reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter udvikles, skal 
hver TSO konvertere de situationer, der henvises til at artikel 35, stk. 1, til objektivt de-
finerede parametre, der tager følgende faktorer i betragtning:  
 

a) procentdelen af lastafkobling i TSO’ens LFC-område grundet: 
i) en betragtelig andel af de balanceansvarlige parters manglende evne 

til at fastholde deres balance eller 
ii) nødvendigheden af, at TSO’en ikke følger de sædvanlige balance-

ringsprocesser for at udføre en effektiv gentilkobling 
 

b) procentdelen af produktionsafkobling i TSO’ens LFC-område grundet en be-
tragtelig del af balanceansvarlige parters manglende evne til at fastholde de-
res balance 

c) andelen af og den geografiske fordeling af utilgængelige transmissionssy-
stemelementer grundet:  
i) desynkronisering af en betragtelig del af LFC-området, der får de nor-

male balanceringsprocesser til at virke mod hensigten eller 
ii) reduktion af områdeoverskridende kapacitet på en budzone-

grænse/budzonegrænser til nul 
 

d) følgende påvirkede enheders manglende evne til at udføre deres markedsakti-
vitet(er) grundet begivenheder uden for deres kontrol: 
i) balanceansvarlige parter 
ii) balanceringsydelsesleverandører 
iii) NEMO’er og andre enheder, der er tildelt eller delegeret til at udføre 

markedsfunktioner i henhold til forordning (EU) 2015/1222 
iv) Transmissionstilsluttede DSO’er 

 
e) Mangel på korrekt fungerende værktøjer og kommunikationsmidler betinger 

nødvendigheden af at udføre: 
i) Den fælles day-ahead eller intraday-kobling eller enhver anden ek-

splicit kapacitetsallokeringsmekanisme eller 
ii) Frekvensgenoprettelsesprocessen eller 
iii) Reserveudskiftningsprocessen eller 
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iv) En balanceansvarlig parts tilvejebringelse af en balanceret day-head-
position og ændring af sin position eller 

v) Indgivelsen af de planer, der er omhandlet i artikel 111, stk. 1 og 2, i 
forordning (EU) 2017/1485. 

 
5. Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter skal fastsætte en 
forsinkelse, der skal respekteres for hvert parameter fastsat i henhold til stk. 4, inden 
påbegyndelse af proceduren for suspendering af markedsaktiviteter.  
 
6. Den berørte TSP skal i realtid vurdere de parametre, der er fastsat i henhold til stk. 
4, ud fra de oplysninger, de har til rådighed.  
 
7. seneste den 18. december 2020 skal ENTSO for elektricitet til Agenturet indsende 
en rapport til Agenturet, der vurderer niveauet af harmonisering af reglerne for suspen-
dering og genoptagelse af markedsaktiviteter, som er fastsat af TSO’erne, og udpeger 
i givet fald områder, hvor harmonisering er påkrævet.  
 
7. Senest den 18. juni 2019 skal hver TSO indsende de data til ENTSO for elektrici-

tet, der er nødvendige for at udarbejde og indsende rapporten i overensstemmelse 
med stk. 7.  

 
Artikel 38 

Kommunikationsprocedure 
1. Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter udviklet i henhold 
til artikel 36 skal også omfatte en kommunikationsprocedure, der specificerer de opga-
ver og foranstaltninger, der forventes af hver part i dennes forskellige roller under su-
spendering og genoptagelse af markedsaktiviteter. 
 
2.Kommunikationsproceduren skal nævne, at information samtidig sendes til følgende 
enheder: 
 

a) de parter, der er omhandlet i artikel 35, stk. 5 
b) de balanceansvarlige parter 
c) balanceringsydelsesleverandørerne 
d) de transmissionstilsluttede DSO'er 
e) de berørte medlemsstaters relevante regulerende myndigheder i overens-

stemmelse med artikel 37 i direktiv 2009/72/EF. 
 
3.Kommunikationsproceduren skal omfatte mindst følgende trin: 
 

a) meddelelsen fra TSO'en, om at markedsaktiviteter er blevet suspenderet i 
overensstemmelse med artikel 35 

b) meddelelsen fra TSO'en om det bedste estimat for tidspunktet og datoen for 
transmissionssystemets genoprettelse, 

c) meddelelsen fra NEMO'en og andre enheder, som er udpeget til at udføre 
markedsfunktioner i henhold til forordning (EU) 2015/1222 og forordning (EU) 
2016/1719, om suspendering af deres aktiviteter, hvis relevant 

d) ajourføringerne fra TSO'erne om processen for genoprettelse af transmissi-
onssystemet 
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e) meddelelsen fra de enheder, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d), om at deres 
markedsværktøjer og kommunikationssystemer er funktionsdygtige 

f) meddelelsen fra TSO'en(-erne) om at transmissionssystemet er blevet genop-
rettet til normal tilstand eller varslingstilstand 

g) meddelelsen fra NEMO'en og andre enheder, som er tildelt eller delegeret til 
at udføre markedsfunktioner i henhold til forordning (EU) 2015/1222, om det 
bedste estimat for tidspunktet og datoen, hvor markedsaktiviteter vil blive gen-
optaget 

h) bekræftelsen fra NEMO'en og andre enheder, som er tildelt eller delegeret til 
at udføre markedsfunktioner i henhold til forordning (EU) 2015/1222, om at 
markedsaktiviteter er blevet genoptaget. 

 
4.Alle meddelelser og ajourføringer fra TSO'en(-erne), NEMO'en(-erne) og andre en-
heder, som er tildelt eller delegeret til at udføre markedsfunktioner, der er omhandlet i 
stk. 3, skal offentliggøres på disse enheders websteder. Når meddelelse eller ajourfø-
ring på webstedet ikke er mulig, skal den enhed, som har en meddelelsesforpligtelse, 
via e-mail eller andre tilgængelige midler informere mindst de parter, der direkte delta-
ger i de suspenderede markedsaktiviteter. 
 
5.Meddelelse i henhold til stk. 3, litra e), skal foretages via e-mail eller andre tilgænge-
lige midler til den berørte TSO. 
 

Artikel 39 
Regler for afregning i forbindelse med suspendering af markedsaktiviteter 

 
1. Senest den 18. december 2018 skal hver TSO udarbejde et forslag til regler for af-

regning af ubalancer og afregning af balanceringskapacitet og balanceringsenergi, 
som skal være gældende for afregningsperioder for ubalancer, hvor markedsakti-
viteterne har været suspenderet. TSO’en kan foreslå de samme regler den anven-
der for normal drift.  
 
TSO’en skal offentliggøre disse regler på sit websted efter den relevante regule-
rende myndigheds godkendelse af dem i overensstemmelse med artikel 37 i direk-
tiv 2009/EF. 
 
En TSO kan delegere de TSO-opgaver, der er omhandlet i denne artikel, til en el-
ler flere tredjeparter, forudsat at tredjeparten kan udøve den eller de respektive 
funktioner mindst lige så effektivt som TSO’en(-erne). En medlemsstat eller, hvis 
relevant, en regulerende myndighed kan delegere de opgaver, der er omhandlet i 
denne artikel, tl en eller flere tredjeparter, forudsat at tredjeparten kan udøve den 
eller de respektive funktioner mindst lige så effektivt som TSO’en(-erne). 

 
2. Reglerne, der er omhandlet i stk. 1, skal gælde for TSO’ers og, i givet fald, tredje-

parters afregning med balanceansvarlige parter og balanceringsydelsesleverandø-
rer.  
 

3. Reglerne udviklet i overensstemmelse med stk. 1 skal: 
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a) Sikre den finansielle neutralitet for hver TSO og relevant tredjepart, som om-
handlet i stk. 1 

b) Undgå skævvridninger af incitamenter eller incitamenter, der virker mod hen-
sigten, for balanceansvarlige parter, balanceringsydelsesleverandører og 
TSO’er 

c) Give balanceansvarlige parter incitament til at stræbe efter balance eller 
hjælpe systemet med at genoprette sin balance 

d) Undgå enhver finansiel sanktion pålagt balanceansvarlige parter og balance-
ringsydelsesleverandør grundet udførelsen af foranstaltningerne forlangt af 
TSO’en  

e) Afholde TSO’er fra at suspendere markedsaktiviteter, medmindre det er 
strengt nødvendigt, og give TSO’er incitament til at genoptage markedsaktivi-
teterne hurtigst muligt 

f) Give balanceringsydelsesleverandørerne incitament til at tilbyde ydelser til de 
tilsluttede TSO, der hjælper med at genoprette systemet til normal tilstand 

 
Artikel 43 

Generelle principper 
1.Hver TSO skal periodisk vurdere den korrekte funktion af alt udstyr og al kapacitet, 
der er medtaget i systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen. Til dette formål skal 
hver TSO periodisk kontrollere sådant udstyrs og sådan kapacitets overensstemmelse, 
jf. stk. 2 og artikel 41, stk. 2, i forordning (EU) 2016/631, artikel 35, stk. 2, i forordning 
(EU) 2016/1388 og artikel 69, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2016/1447. 
 
2.Senest den 18. december 2019 skal hver TSO definere en testplan i samråd med 
DSO'erne, BNB'erne identificeret i henhold til artikel 11, stk. 4, og artikel 23, stk. 4, for-
svarsydelsesleverandørerne og genoprettelsesydelsesleverandørerne. Testplanen 
skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen 
og genoprettelsesplanen, og som skal testes. 
 
3.Testplanen skal omfatte testhyppigheden og testforholdene, jf. minimumskravene i 
artikel 44-47. Testplanen skal anvende metoderne i forordning (EU) 2016/631, forord-
ning (EU) 2016/1388 og forordning (EU) 2016/1447 for den respektive testede kapaci-
tet. For BNB'er, der ikke er underlagt forordning (EU) 2016/631, forordning (EU) 
2016/1388 og forordning (EU) 2016/1447, skal testplanen følge de nationale lovfor-
skrifter. 
 
4.Ingen TSO, DSO, BNB, forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleve-
randør må bringe transmissionssystemets og forbundne transmissionssystemers drifts-
sikkerhed i fare under testen. Testen skal udføres på en måde, der minimerer indvirk-
ningen på systembrugerne. 
 
5.Testen anses for gennemført, når den opfylder betingelserne fastsat af den relevante 
systemoperatør i henhold til stk. 3. Så længe en test ikke opfylder disse kriterier, skal 
TSO'en, DSO'en, BNB'en, forsvarsydelsesleverandøren og genoprettelsesydelsesleve-
randøren gentage testen. 
 

Elforsyningsloven – lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 
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§ 27 a. Energinet har ansvaret for at opretholde det fastsatte niveau for elforsynings-
sikkerhed og for at overvåge udviklingen heraf. 
 
Stk. 2. Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau 
for elforsyningssikkerhed anvender Energinet markedsbaserede metoder. Er der kun 
én virksomhed, der tilbyder ydelser omfattet af 1. pkt., anvender Energinet regulerede 
priser til betaling for ydelser. 
 
§ 27 c. Elproduktion fra decentrale kraft-varme-produktionsanlæg og elproduktionsan-
læg, der producerer VE-elektricitet eller anvender affald som brændsel, har prioriteret 
adgang til elforsyningsnettet. Ved omlægninger som nævnt i Europa-Kommissionens 
forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssyste-
mer kan Energinet alene reducere eller afbryde prioriteret elproduktion, hvis en reduk-
tion af elproduktion fra andre anlæg ikke er tilstrækkelig til at opretholde den tekniske 
kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningssystem. 
 
Stk. 2. Energinet yder rimelig betaling for ydelser relateret til, at godkendte driftsstop af 
transmissions- eller elproduktionsanlæg kræves udskudt eller fremrykket, jf. § 27 b, 
stk. 1, til, at elproduktionsanlæg kræves holdt driftsklare, jf. § 27 b, stk. 3, eller til be-
slutninger om ændringer af planer eller aktivering af afhjælpende tiltag i medfør af Eu-
ropa-Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektrici-
tetstransmissionssystemer. 
 
Stk. 3. Ved overhængende risiko for netsammenbrud samt under netsammenbrud og 
genopbygning af nettet kan Energinet uden betaling kræve de nødvendige omlægnin-
ger af produktion, handel og forbrug. 
 
 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsæt-
telse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer 
 

Artikel 18 - Klassificering af systemtilstande 
 
1.Et transmissionssystem er i normal tilstand, når alle følgende betingelser er opfyldt:  
 
a) spænding og flow er inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 25  
 
b) frekvens opfylder følgende kriterier: 
 

i)  frekvensafvigelsen i statisk tilstand ligger inden for standardfrekvensinterval-
let, eller  

 
ii) den absolutte værdi for rekvensafvigelsen i statisk tilstand er ikke højere end 

den maksimale frekvensafvigelse i statisk tilstand, og de systemfrekvens-
grænser, der er fastsat for alarmtilstanden, er ikke opfyldt  
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c) reserver af aktiv og reaktiv effekt er tilstrækkelige til at modstå udfald på listen over 
udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 33 uden at overskride de driftsmæssige 
sikkerhedsgrænser  
 
d) drift af den berørte TSO's systemområde er og forbliver inden for de driftsmæssige 
sikkerhedsgrænser efter aktivering af afhjælpende tiltag efter forekomst af et udfald på 
listen over udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 33. 
2.Et transmissionssystem er i alarmtilstand, når: 
 
a) spænding og flow er inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 25, og  
 
b) TSO'ens reservekapacitet er reduceret med mere end 20 % i mere end 30 minutter, 
og der ikke er mulighed for at kompensere for denne reduktion under systemdrift i real-
tid, eller 
 
c) frekvens opfylder følgende kriterier: 

 
j) den absolutte værdi for frekvensafvigelsen i statisk tilstand er ikke højere end 

den maksimale frekvensafvigelse i statisk tilstand, og  
 

ii) den absolutte værdi for frekvensafvigelsen i statisk tilstand har kontinuerligt 
overskredet 50 % af den maksimale frekvensafvigelse i statisk tilstand i et 
tidsrum, der er længere end udløsningstiden for alarmtilstand, eller standard-
frekvensintervallet i et tidsrum, der er længere end tiden til frekvensgenopret-
telse, eller 

 
d) mindst ét udfald på listen over udfald fastsat i overensstemmelse med artikel 33 fø-
rer til overskridelse af TSO'ens driftsmæssige sikkerhedsgrænser, selv efter aktivering 
af afhjælpende tiltag. 
 
3.Et transmissionssystem er i nødtilstand, når mindst én af følgende betingelser er op-
fyldt: 
 
a) der er mindst én overskridelse af en TSO's driftsmæssige sikkerhedsgrænser fast-
sat i overensstemmelse med artikel 25 
 
b) frekvens opfylder ikke kriterierne for normal tilstand og for alarmtilstand fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2 
 
c) mindst én foranstaltning i TSO'ens systemforsvarsplan er aktiveret 
 
d) der er en fejl i funktionen af værktøjer, ressourcer og anlæg fastsat i overensstem-
melse med artikel 24, stk. 1, som har medført, at disse værktøjer, ressourcer og anlæg 
ikke er tilgængelige i mere end 30 minutter. 

 
4.Et transmissionssystem er i blackout-tilstand, når mindst én af følgende betingelser 
er opfyldt: 
a) tab af mere end 50 % af forbruget i den berørte TSO's systemområde 
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b) totalt spændingsudfald i mindst tre minutter i den berørte TSO's systemområde, hvil-
ket har ført til udløsning af genoprettelsesplaner. 
 
En TSO i de synkrone områder GB og IE/NI kan udarbejde et forslag med angivelse af 
den størrelse af forbrugstab, hvor systemet sættes i blackout-tilstand. TSO'er i de syn-
krone områder GB og IE/NI meddeler dette tilfælde til ENTSO for elektricitet. 
 
5.Et transmissionssystem skal være i genoprettelsestilstand, når en TSO fra nød- eller 
blackout-tilstand er begyndt at aktivere foranstaltningerne i sin genoprettelsesplan. 
 
(…) 
 

Artikel 111 - Meddelelse af planer inden for balanceområder 
 
1.Hver balanceansvarlig, bortset fra balanceansvarlige for shippingagenter, indgiver 
følgende planer til den TSO, der driver balanceområdet, hvis TSO'en anmoder herom, 
og til en eventuel tredjepart: 
 
a) produktionsplaner 
 
b) forbrugsplaner 
 
c) interne kommercielle handelsplaner og 
 
d) eksterne kommercielle handelsplaner. 

 
2.Hver balanceansvarlig for en shippingagent eller i givet fald en central modpart indgi-
ver følgende planer til den TSO, der driver et balanceområde, som er omfattet af mar-
kedskobling, hvis TSO'en anmoder herom, og til en eventuel tredjepart: 
 

a) eksterne kommercielle handelsplaner, som f.eks.: 
 
i) multilaterale udvekslinger mellem balanceområdet og en gruppe af andre 
balanceområder 
 
ii) bilaterale udvekslinger mellem balanceområdet og et andet balanceområde 

 
b) interne kommercielle handelsplaner mellem shippingagenten og centrale modparter 
 
c) interne kommercielle handelsplaner mellem shippingagenten og andre shipping-
agenter 
 
 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fast-
sættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet 
 

Artikel 18 - Vilkår og betingelser for balancering 
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1. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og for alle balanceom-
råder i en medlemsstat udformer TSO'erne i denne medlemsstat et forslag til: 
 
a) vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester 
b)  vilkår og betingelser for balanceansvarlige parter. 
 
Består et LFC-kontrolområde af to eller flere TSO'er, kan alle TSO'er i dette LFC-kon-
trolområde udarbejde et fælles forslag med forbehold af de relevante regulerende 
myndigheders godkendelse. 
 
1. Vilkårene og betingelserne i henhold til stk. 1 skal ligeledes indeholde reglerne for 

suspension og genoptagelse af markedsaktiviteter i henhold til artikel 36 i forord-
ning (EU) 2017/2196 og regler for afregning i tilfælde af markedssuspension i hen-
hold til artikel 39 i forordning (EU) 2017/2196 efter godkendelsen i overensstem-
melse med artikel 4 i forordning (EU) 2017/2196. 

 
 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg 
 

Artikel 5  
Vigtige produktionsanlæg 

 
1. Produktionsanlæg skal opfylde kravene med udgangspunkt i spændingsni-

veauet for deres tilslutningspunkt samt deres maksimaleffekt, jf. de i stk. 2 
fastsatte kategorier 
 

2. Produktionsanlæg i følgende kategorier anses for vigtige: 
 
a) tilslutningspunkt med et spændingsniveau under 110 kV og en maksimal-

effekt på 0,8 kW eller mere (type A) 
b) tilslutningspunkt med et spændingsniveau under 110 kV og en maksimal-

effekt på eller over en tærskel, der foreslås af hver relevant TSO i henhold 
til proceduren i stk. 3 (type B). Denne tærskel må ikke være højere end de 
grænser for produktionsanlæg af type B, der er angivet i tabel 1 

c) tilslutningspunkt med et spændingsniveau under 110 kV og en maksimal-
effekt på eller over en tærskel, der fastsættes af hver relevant TSO i hen-
hold til proceduren i stk. 3 (type C). Denne tærskel må ikke være højere 
end de grænser for produktionsanlæg af type C, der er angivet i tabel 1, 
eller 

d) tilslutningspunkt med et spændingsniveau på eller over 110 kV (type D). 
Et produktionsanlæg er også type D, hvis tilslutningspunktet har et spæn-
dingsniveau under 110 kV og maksimaleffekten er på eller over den fast-
satte tærskel, jf. stk. 3. Denne tærskel må ikke være højere end de græn-
ser for produktionsanlæg af type D, der er angivet i tabel 1. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet kan godkende Energinets anmel-
delse af gennemførelsesforanstaltninger efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra a - f.  
 
Forsyningstilsynet skal i sin vurdering tage udgangspunkt i de krav der er fastsat i NC 
ER artikel 4, stk. 2, litra a - f sammenholdt med NC ER artikel 2, stk. 2, og øvrige rele-
vante bestemmelser.  
 
Videre skal Forsyningstilsynet i sin vurdering tage udgangspunkt i NC ER’s krav om 
proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed mv., jf. artikel 4, stk. 1.  
 
Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra a 
Energinet har ikke udarbejdet vilkår og betingelser for at agere forsvarsydelsesleveran-
dør på kontraktgrundlag.  
 
Energinet har oplyst, at Energinet alene fastsætter regler for nye anlæg med hjemmel 
direkte i henholdsvis NC ER, Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 
2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg, heref-
ter RfG, og Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsæt-
telse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer, herefter DCC.  
 
For eksisterende anlæg er der allerede udstedt regler med hjemmel i den nationale re-
gulering i form af tekniske forskrifter. Baggrunden for ikke at udarbejde vilkår og betin-
gelser på kontraktbasis er således, at Energinet mener, at vilkår og betingelser alle-
rede er fastsat i det nationale lovgrundlag. 
 

Den danske udgave af NC ER oversætter ”the national legal framework” i artikel 4, stk. 
4, med ”det nationale lovgrundlag”. Dette er efter Energinets vurdering en for snæver 
oversættelse af begrebet ”the national legal framework”, som efter Energinets vurde-
ring indebærer en uhensigtsmæssighed i den juridiske ramme. Imidlertid vil det efter 
Energinets vurdering være omfattet af det bredere indhold i ”the national legal 
framework”, der også er i overensstemmelse med den normale fortolkning, at når 
Energinet har fastsat regler, skal disse regler gælde ens for alle aktører i overensstem-
melse med de forvaltningsretslige regler om ikke-diskrimination, objektivitet og gen-
nemsigtighed, jf. NC ER artikel 4, stk. 1, og elforsyningsloven. 
 
Energinet vurderer endvidere, at ovennævnte forståelse af den engelske udgave er i 
overensstemmelse med NC ER artikel 3, stk. 1, som definerer forsvarsydelsesleveran-
dører som en juridisk enhed med en lovmæssig eller kontraktuel forpligtelse. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at den valgte fortolkning og fremgangsmåde har en nær 
tilknytning til det forhold, at der i stedet for fastsættelse af kontrakter i medfør af NC ER 
artikel 4, stk. 2, litra a, er benyttet udpegning af BNB’er som omhandlet i NC ER artikel 
11, stk. 4, litra c. 
 
Forsyningstilsynet behandler den benyttede fremgangsmåde nedenfor, som en del af 
behandlingen af listen over udpegede BNB’er i medfør af art. 4, stk. 2, litra c. 
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Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra b 
Energinet dækker behovet for dødstartsegenskaber på kontraktgrundlag gennem of-
fentligt udbud.  
 
Tilsynet lægger til grund, at udbudsmaterialet vedrørende vilkår og betingelser for at 
levere dødstartsegenskaber godkendes af Forsyningstilsynet før offentligt udbud påbe-
gyndes.  
 
Energinet har henvist til, at næste udbudsrunde skal ske i henholdsvis 2020 og 2021. 
Energinet ser det for nuværende vanskeligt at anmelde vilkår og betingelser for leve-
ring af dødstartsegenskaber, da det ikke kan vurderes hvilke vilkår der vil være mest 
værdiskabende og nødvendige, når nuværende kontakter skal genudbydes. 
 
Forsyningstilsynet lægger til grund, at Energinet ved benyttelse af offentlig udbud be-
nytter markedsbaserede metoder for indkøb af dødstartsegenskaber.  
 
De nuværende kontrakter for levering af dødstart udløber i 2020 og 2021, og tilsynet 
vurderer det proportionalt, at der i forbindelse med genudbydelse af behovet for død-
startsegenskaber fastsætte de kontraktuelle vilkår og betingelser for levering som 
Energinet vurderer der er behov for på kontrakttidspunktet. 
 
Vilkår og betingelser for at levere dødstarts egenskaber skal godkendes af Forsynings-
tilsynet før offentligt udbud påbegyndes.  
 
Forsyningstilsynet vurderer derfor, at det er proportionalt og i overensstemmelse med 
princippet om optimering mellem den største samlede effektivitet og de laveste sam-
lede omkostninger for alle involverede parter, at vilkår og betingelser for levering af 
dødstartsegenskaber ikke er anmeldt til Forsyningstilsynet den 18. december 2018 
som en del af nærværende anmelde i medfør af NC ER. 
 
Godkendelse af vilkår og betingelser for levering af dødstartsegenskaber vil herefter 
blive behandlet særskilt af Forsyningstilsynet på bagrund af selvstændig anmeldelse 
fra Energinet om vilkår og betingelser for levering af dødstartsegenskaber.  
 
Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra c 
Energinet har anmeldt en liste over BNB’er, der er udpeget som forsvarsydelsesleve-
randører.  
 
I medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra c, skal TSO’en endvidere fastsætte en liste 
over de foranstaltninger som skal gennemføres af de udpegede BNB’er. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ikke har anmeldt en liste over de foranstalt-
ninger som skal gennemføres af de udpegede BNB’er. 
 
Vedrørende listen over foranstaltninger, der skal gennemføres 
Energinet har oplyst, at som følge af forsvarsplanen stilles der ikke andre eller nye 
krav til de udpegede forsvarsydelsesleverandører, end hvad der allerede følger af til-
slutningsaftalen for hvert enkelt anlæg.  
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENERGINETS ANMELDELSE AF 

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER EFTER NC ER ART. 4, STK. 2. 

Side 24/35 

Af denne grund har Energinet ikke anmeldt en liste over de foranstaltninger, der skal 
gennemføres af de udpegede forsvarsydelsesleverandører. 
 
For så vidt angår genoprettelsesleverandører har Energinet henvist til, at behovet for 
dødstartsegenskaber er markedsgjort ved udbud med behov for fornyet kontrakter på 
dødsstart i henholdsvis 2020 og 2021. Energinet har derfor ikke fastsat foranstaltnin-
ger for genoprettelsesleverandører, da Energinet ikke vurderer det for mest værdiska-
bende og nødvendigt, at fastsætte de kontraktuelle vilkår før kontakterne skal genud-
bydes.  
 
Forsyningstilsynets vurdering 
For så vidt angår krav til genoprettelsesydelsesleverandører henvises til ovenstående 
behandling vedrørende NC ER art. 4, stk. 2, litra b. 
 
Vedrørende den manglende anmeldelse af foranstaltninger til gennemførelse for for-
svarsydelsesleverandører, lægger tilsynet vægt på, at der ikke stilles andre eller nye 
krav til de udpegede leverandører, end de vilkår og betingelser, der fremgår af den en-
kelte tilslutningsaftale. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at en genfremsættelse af disse vilkår ikke vil betyde en 
større gennemsigtighed i forhold til den enkelte anlægsejer. Tilsynet vurderer, at en 
genfremsættelse af vilkår vil medføre, at kravene til anlægsejer fremgår to steder på 
samme tid, hvilket ikke vurderes for egnet til at sikre gennemsigtighed.  
 
Endvidere vurderer tilsynet, at udarbejdelsen af en liste over foranstaltninger til gen-
nemførelse ikke vil medføre en merværdi, når der ikke indføres andre eller nye krav 
end hvad der allerede er gældende som følge af de enkelte tilslutningsaftaler.  
 
Tilsynet vurderer på denne baggrund, at omkostningerne til udfærdigelse af en liste 
over foranstaltninger til gennemførelse, ikke vil stå mål med gevinsten af den færdige 
liste. 
 
Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at Energinet ikke har udfærdiget en li-
ste over gennemførelsesforanstaltninger for forsvarsydelsesleverandører. 
 
Listen over udpegede BNB’er 
 
Det fremgår af den anmeldte liste over BNB’er, at de enkelte BNB’er er udpeget af 
Energinet med henvisning til NC ER artikel 4, stk. 2, litra c.  
 
For så vidt angår kriterierne for udpegning har Energinet henvist til, at det er Energi-
nets opfattelse, at de klare objektive kriterier for at blive omfattet som BNB er defineret 
i NC ER artikel 2, stk. 2, hvorefter eksisterende og nye produktionsanlæg klassificeret 
som hhv. type C og D er omfattet af NC ER anvendelsesområde, og vil herefter være 
udpegende BNB’er.  
 
Både Dansk Energi og Ørsted bemærker i den forbindelse, at der ikke ses at være be-
nyttet eller fremlagt objektive kriterier for identifikationen af BNB’er, der er ansvarlige 
for gennemførelsesforanstaltningerne, og at der ikke er redegjort for kriterier og proces 
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for udvælgelsen. De manglende kriterier medfører eksempelvis, at det ikke tydeligt 
fremgår, hvilken betydning udvælgelsen kan have for forsvarsplanen og genoprettel-
sesplanen. Samtidig fremgår det ikke, hvorfor en markedsløsning er fravalgt, eller 
hvilke muligheder der er for senere at blive udpeget eller afmeldt som BNB.  
 
Den af Energinet valgte fremgangsmåde, samt de indkomne høringssvar fra Ørsted og 
Dansk Energi, giver tilsynet grundlag for en nærmere vurdering af den valgte metode 
for udpegning af BNB’er. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke er fastsat kontraktuelle vilkår for at være for-
svarsydelsesleverandør i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra a.  
 
Tilsynet bemærker, at NC ER finder anvendelse når systemtilstanden kategoriseres 
som ”nødtilstand”, ”genoprettelsestilstand” eller ”black-out” i medfør af (EU) forordning 
2017/1485 (SO GL) artikel 18. 
 
Tilsynet bemærker, at det forhold at NC ER finder anvendelse ikke betyder, at en mar-
kedsaktivet er suspenderet. Det er tilsynets forståelse, at Energinet fortsat vil benytte 
de tilgængelige markeder, uanset at systemtilstanden ligger inden for anvendelsesom-
rådet for NC ER. Det er tilsynets vurdering, at denne fremgangsmåde er i overens-
stemmelse med NC ER artikel 35, stk. 1, hvorefter TSO kan suspendere markedsakti-
viteter.  
 
Endvidere vurderer tilsynet, at Energinets fremgangsmåde er i overensstemmelse med 
elforsyningslovens § 27a, stk. 2 samt § 27c, stk. 2 og stk. 3. 
 
I medfør af de omtalte bestemmelser i elforsyningsloven skal Energinet benytte mar-
kedsbaserede metoder til anskaffelse af energi og andre ydelser i forbindelse med op-
retholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed. 
 
I medfør af elforsyningslovens § 27c, stk. 2, yder Energinet rimelig betaling ved æn-
dring af planer eller aktivering af afhjælpende tiltag i medfør af (EU) forordning 
2017/1485 (SO GL)2.  
 
Det er tilsynets vurdering, at elforsyningslovens § 27c, stk. 3, skal læses i sammen-
hæng med elforsyningslovens § 27a, stk. 2 samt § 27c, stk. 2, hvorefter § 27c, stk. 3 
kun kan benyttes, såfremt der er overhængende risiko for netsammenbrud, eller under 
netsammenbrud, og den markedsbaserede fremgangsmåde beskrevet i såvel NC ER 
som elforsyningslovens § 27a, stk. 2, ikke kan finde anvendelse. 
 
Det er herefter tilsynets vurdering, at ydelser til opretholdelse af systemsikkerheden i 
udgangspunktet bygger på markedsbaserede metoder, med heraf følgende kontraktu-
elt grundlag. 
 
Endvidere fastsætter elforsyningslovens § § 27c, stk. 2, at der ydes rimelig betaling for 
afhjælpende tiltag. 

 
2 Et afhjælpende tiltag kan være at aktivere reserver. 
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Tilsynet vurderer herefter ikke, at den af Energinet valgte fremgangsmåde ved udpeg-
ning af BNB’er, udgør en indskrænkning af anlægsejers retsstilling, eller på uproportio-
nal vis griber ind i princippet om kontraktuelt grundlag for levering af ydelser til sikring 
af forsyningssikkerheden. 
 
Tilsynet bemærker, at udpegningen som BNB ikke stiller andre eller nye krav til de ud-
pegede leverandører, end de vilkår og betingelser der fremgår af den enkelte tilslut-
ningsaftale. 
 
Det er herefter tilsynets vurdering, at den fastsatte liste over udpegende BNB’er alene 
finder anvendelse i tilfælde der er omfattet af elforsyningslovens § 27c, stk. 3. Tilsynet 
bemærker hertil, at elforsyningslovens § 27c, stk. 3 er gældende for alle anlæg tilsluttet 
det danske kollektive elnet. Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at udfærdi-
gelsen af listen over udpegede BNB’er i medfør af NC ER ikke har medført en anden 
retstilstand, end hvad der allerede er gældende i medfør af elforsyningslovens § 27c, 
stk. 3. 
 
Dansk Energi og Ørsted har i høringssvar til Forsyningstilsynet påpeget, at Energinet 
ikke har fastsat kriterier for at tilføje og fjerne anlæg fra listen over BNB’er. Tilsynet be-
mærker, at NC ER finder anvendelse på eksisterende og nye produktionsanlæg klassi-
ficeret som type C og D. 
 
Idet tilsynet vurderer, at listen over BNB’er er overlappende med retstilstanden i med-
før af elforsyningslovens § 27c, stk. 3, finder tilsynet, at der er sket en tilstrækkelig af-
grænsning af kriterier for at tilføje og fjerne produktionsanlæg fra listen over BNB’er, 
ved som sket at henvise til anvendelsesområdet for forordning 2017/2196 (NC ER).    
 
Samlet er det Forsyningstilsynets vurdering, at der med listen over BNB’er ikke indfø-
res nye eller ændrede krav til det enkelte anlæg. Endvidere er det tilsynets vurdering, 
at listen over BNB’er ikke medfører en ændret retstilstand ved eksekveringen af sy-
stemforsvarsplanen, end hvad der følger af elforsyningslovens § 27a, stk. 2 og § 27c, 
stk. 2 og stk. 3.  
 
På denne baggrund vurderer tilsynet, at den valgte fremgangsmåde ved fastsættelsen 
af listen over BNB’er kan anses som proportional og ikke-diskriminerende i forhold til 
den enkelte anlægsejer. Tilsynet lægger i denne sammenhæng vægt på, at udpegnin-
gen som BNB ikke medfører nye eller ændrede krav til det enkelte anlæg. 
 
Forsyningstilsynet godkender på denne baggrund den anmeldte liste over udpegede 
BNB’er. 
 
Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra d 
 
Energinet har i sin anmeldelse af gennemførelsesforanstaltninger oplyst, at der ikke er 
identificeret højtprioriterede betydelige netbrugere, hvorfor der ikke er anmeldt noget til 
godkendelse.  
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENERGINETS ANMELDELSE AF 

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER EFTER NC ER ART. 4, STK. 2. 

Side 27/35 

Forsyningstilsynet bemærker, at NC ER artikel 4, stk. 2, litra d, overlader en skønsbe-
føjelse til TSO’en i forbindelse med identifikation af højt prioriterede betydelige netbru-
gere.  
 
Forsyningstilsynet har ikke på baggrund af høring, eller på anden måde, grundlag for 
at kræve ændringer i det af Energinet foretagne skøn. 
 
Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at der ikke er identificeret højtpriorite-
rede betydelige netbrugere. 
 
Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra e 
 
Energinet foretog anmeldelse af reglerne for suspendering og genoptagelse af mar-
kedsaktiviteter i overensstemmelse med NC ER artikel 36, stk. 1, den 18. december 
2018.  
 
Energinet har den 26. august 2019 foretaget ændring i det anmeldte krav vedrørende 
reglerne for suspendering af markedsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 36, 
stk. 1.  
 
Herefter er anmeldt følgende krav for suspendering af markedsaktiviteter: 
 

 
 
Energinet har i forbindelse med anmeldelsen anført, at force majeure-begrebet har 
været anvendt som ”kodeord”, når Energinet har suspenderet markedsaktiviteter i hi-
storisk tid. Det skyldes bl.a., at force majeure-begrebet benyttes i anden lovgivning, 
herunder VE-loven. Af denne årsag fastholdes force majeure-begrebet i den fremtidige 
regulering, men kriterierne for, hvornår udmelding kan finde sted, præciseres, så de er 
i overensstemmelse med NC ER artikel 35, stk. 1.  
 
Energinet har endvidere anført, at generel svigt af kommunikationsredskaber ikke er 
medtaget som selvstændig årsag til fuldstændig suspension af markedsaktiviteter i for-
slaget til fremtidige regler, med undtagelse af situationer, hvor kommunikationssvigtet 
er så omfattende, at det udvikler sig til en driftskritisk situation (nødtilstand).  
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Videre har Energinet anført, at det ved et generelt svigt af kommunikationsredskaber 
kan komme på tale at indskrænke udvalgte markedsaktiviteter, herunder i særdeles-
hed den særlige effektubalanceafregning3, der bygger på de balanceansvarlige aktø-
rers løbende indberetning af køreplaner for regulerbare produktionsanlæg. Hvis kom-
munikationsredskaberne ikke gør det muligt at indberette den ønskede information om 
produktionsanlæggene, vil den tilhørende afregning blive annulleret i den periode, hvor 
kommunikationen har været ude af drift.  
 
Tilsynet bemærker, at behovet for suspension af markedsaktiviteter kan skyldes en 
flerhed af forhold, der efter tilsynets vurdering ikke lader sig beskrive udtømmende. 
Forsyningstilsynet vurderer i det følgende kravet om gennemsigtighed i NC ER artikel 
4, stk. 1, litra b, under hensyn hertil.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at begrebet ”force majeure” er benyttet i anden lovgiv-
ning. Tilsynet vurderer, at en benyttelse af samme begreb er egnet til at sikre gennem-
sigtighed og konsistens i reglerne omkring suspension af markedsaktiviteter. 
 
Reglerne for suspension er i NC ER artikel 36, stk. 4, knyttet op på hvert enkelt LFC-
kontrolområde. Danmark er delt op i to LFC-kontrolområder, og tilsynet bemærker, at 
de anmeldte krav sondrer mellem DK1 og DK2 i overensstemmelse med kravet om 
sondring pr. LFC-kontrolområde. 
 
I medfør af NC ER artikel 36, stk. 4, skal hver TSO konvertere de situationer der henvi-
ses til i artikel 35, stk. 1, til objektivt definerede parametre, der tager faktorerne i artikel 
36, stk. 4, i betragtning. 
 
Det er tilsynets vurdering, at Energinets anmeldelse ikke i nærmere bestemt omfang 
forholder sig til kravene om objektivisering af parametrene givet i NC ER artikel 36, stk. 
4. 
 
NC ER artikel 4, stk. 1, fastsætter, at såvel TSO som den regulerende myndighed skal 
sikre gennemsigtighed og proportionalitet ved anvendelsen af forordningen.   
 
Forsyningstilsynet vurderer, at NC ER artikel 4, stk. 2, litra e, overlader en skønsbefø-
jelse til TSO’en i forbindelse med beskrivelsen af objektive parameter der udløser su-
spension af markedsaktiviteter.  
 
I forbindelse med kravet om gennemsigtighed vurderer tilsynet, at de udløsende fakto-
rer for suspension af en eller flere markedsaktiviteter ikke på forhånd lader sig udtøm-
mende beskrive på baggrund af objektiviserede krav.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at en beskrivelse i overensstemmelse med NC ER artikel 
36, stk. 4, ikke vil have en åbenbar gevinst for brugerne af markedsforskrift C2 i forbin-
delse med at sikre gennemsigtighed af kravene for suspension af markedet.  
 

 
3 Der benyttes i DK1 
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Betingelserne for suspension af markedsaktiviteter skal indgå i kontraktgrundlaget for 
leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører i medfør af (EU) 
forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for 
balancering af elektricitet artikel 18, stk. 2. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at såfremt parterne finder det nødvendigt kan kontrakt-
grundlaget udvides til også at beskrive forhold om suspension, der i det enkelte til-
fælde lader sig nærmere specificere.  
 
Forsyningstilsynet finder herefter, at den manglende objektivisering i overensstem-
melse med NC ER artikel 36, stk. 4, ikke i sig selv kan medfører en forringet gennem-
sigtighed af de anmeldte krav for suspension og genoprettelse af markedsaktiviteter.  
 
I medfør af NC ER artikel 36, stk. 3, skal reglerne for suspension og genoprettelse af 
markedsaktiviteter så vidt muligt være kompatible med reglerne vedrørende: 
 

a) reglerne for levering af områdeoverskridende kapacitet til kapacitetsallokering 
ved de tilsvarende budzonegrænser for hver markedstidsenhed, hvis det for-
ventes, at transmissionssystemet ikke vil blive genoprettet til normal tilstand 
eller varslingstilstand 

b) reglerne for balanceringsydelsesleverandørs indgivelse af bud for balance-
ringskapacitet og balanceringsenergi som følge af aftaler med andre TSO’er 
om koordinering af balancering 

c) reglerne for en balanceansvarlig parts tilvejebringelse af en balanceret posi-
tion ved afslutning på day-ahead-tidsrammen, hvis det kræves i henhold til vil-
kårene og betingelserne for balancering 

d) reglerne for tilvejebringelse af ændringer i de balanceansvarlige parters positi-
oner 

e) reglerne for indgivelse af de planer, der er omhandlet i artikel 111, stk. 1 og 2, 
i forordning (EU) 2017/1485. 

   
For så vidt angår krav i medfør af NC ER artikel 36, stk. 3, bemærker tilsynet, at det 
ikke i forordning NC ER er fastsat, på hvilket grundlag det skal vurderes, hvorvidt det 
er muligt at eftervise kompatibilitet mellem regler for suspension- og genoprettelse af 
markedsaktiviteter og metoderne beskrevet ved a) – d). 
 
Tilsynet bemærker dog, at for så vidt angår genoprettelse af markedsaktiviteter anfører 
Energinet i brev af 26. august 2019, at markedsaktiviteterne skal genoptages umiddel-
bart efter, at den situation, der udløste suspenderingen, er afsluttet, jf. NC ER artikel 
37, stk. 1, litra a). 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at NC ER artikel 36, stk. 3, overlader en skønsbeføjelse 
til TSO’en, der så vidt muligt sikrer kompabilitet med metoderne i artikel 36, stk. 3, litra 
a) – e). 
 
Energinet har ikke i deres anmeldelse til Forsyningstilsynet nærmere specificeret, 
hvorledes de anmeldte krav er kompatible med NC ER artikel 36, stk. 3, litra a. 
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Tilsynet bemærker, at NC ER artikel 36, stk. 3, litra a, finder anvendelse så vidt muligt, 
og hvis det forventes, at transmissionssystemet ikke vil blive genoprettet til normal til-
stand eller varslingstilstand. 
 
Tilsynet forstår det anmeldte materiale sådan, at Energinet ikke har fundet det muligt 
at beskrive forholdet vedrørende NC ER artikel 36, stk. 3, litra a, nærmere. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte krav gennemgående har til formål at 
genoprette tilstanden i elsystemet, og således bringe elsystemet tilbage til normaltil-
stand.  
 
Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at anmeldelsen ikke nærmere specifi-
cerer de anmeldte kravs overensstemmelse med reglerne for levering af områdeover-
skridende kapacitet til kapacitetsallokering, hvis transmissionssystemet ikke forventes 
at vil blive genoprettet til normal tilstand eller varslingstilstand. 
 
For så vidt angår opfyldelsen af betingelserne i artikel 36, stk. 3, litra b, har Energinet 
ikke i deres anmeldelse til Forsyningstilsynet nærmere specificeret hvorledes de an-
meldte krav er kompatibel med reglerne for balanceringsydelsesleverandørs indgivelse 
af bud for balanceringskapacitet og balanceringsenergi som følge af aftaler med andre 
TSO’er om koordinering af balancering. 
 
Reglerne for balanceringsydelsesleverandørs indgivelse af bud for balanceringskapa-
citet og balanceringsenergi med andre TSO’er bygger på tilstedeværelsen af et aktivt 
marked. 
 
Tilsynet bemærker, at de forhold, der kan udløse behov for suspension af markedsakti-
viteter, ikke lader sig udtømmende beskrive. 
 
Tilsynet forstår det anmeldte materiale sådan, at Energinet ikke har fundet det muligt 
at beskrive forholdet vedrørende NC ER artikel 36, stk. 3, litra b, nærmere. 
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der kan give til-
synet grundlag for en nærmere beskrivelse af de anmeldte kravs overensstemmelse 
med NC ER artikel 36, stk. 3, litra b. 
 
Forsyningstilsynet tager på denne baggrund til efterretning, at Energinet ikke har be-
skrevet de anmeldte kravs kompatibilitet med reglerne for balanceringsydelsesleveran-
dørs indgivelse af bud for balanceringskapacitet og balanceringsenergi som følge af 
aftaler med andre TSO’er om koordinering af balancering. 
 
Tilsynet bemærker, at Energinets anmeldelse ikke nærmere bestemt har specificeret 
hvorledes de anmeldte krav er kompatible med NC ER artikel 36, stk. 3, litra c. 
 
Det fremgår af Energinets markedsforskrift C3 vedrørende planhåndtering for de ba-
lanceansvarlige, at bindende aktørplaner for produktion, forbrug og handel skal være 
indleveret senest 45 minutter før driftstimen.  
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Tilsynet forstår det anmeldte materiale sådan, at Energinet ikke har fundet det muligt 
at beskrive forholdet vedrørende NC ER artikel 36, stk. 3, litra c, nærmere. Forsynings-
tilsynet bemærker, at markedsforskrift C3 indeholder bestemmelser om planhåndtering 
for de balanceansvarlige.  
 
Tilsynet tager herefter til efterretning, at Energinets anmeldelse ikke nærmere specifi-
cerer forholdet til NC ER artikel 36, stk. 3, litra c.  
 
For så vidt angår kravet i artikel 36, stk. 3, litra d, lægger tilsynet vægt på, at Energi-
nets anmeldelse specificerer, at der kan opstå behov for at suspendere afregning, her-
under den særlige effektubalanceafregning.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinets anmeldelse forholder 
sig til tilvejebringelsen af ændringer ved suspension af markedsaktiviteter. 
 
Tilsynet bemærker, at NC ER artikel 36, stk. 3, overlader en skønsbeføjelse til TSO’en 
der så vidt muligt skal beskrive metoden i artikel 36, stk. 3, litra d. 
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der kan give 
tilsynet grundlag for en nærmere beskrivelse af de anmeldte kravs overensstemmelse 
med NC ER artikel 36, stk. 3, litra d. 
 
Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at tilvejebringelsen af ændringer fra de 
balanceansvarlige efter omstændighederne kan suspenderes. 
 
Energinets anmeldelse har ikke nærmere specificeret, hvorledes anmeldelsen er kom-
patibel med NC ER artikel 36, stk. 3, litra e. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de af Energinet anmeldte regler for suspension 
og genoprettelse af markedsaktiviteter er kompatible med reglerne om levering af ak-
tørplaner i medfør af (EU) forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 111, stk. 1 og 2. 
 
SO GL artikel 111, stk. 1 og 2 stiller krav om, at hver balanceansvarlig, bortset fra ba-
lanceansvarlige for shippingagenter, indgiver planer til den TSO, der driver balanceom-
rådet, hvis TSO’en anmoder herom.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte krav til suspension og genoprettelse af 
markedsaktiviteter tager udgangspunktet i en fortsat levering af planer fra de balance-
ansvarlige, uanset om en eller flere markedsaktiviteter er suspenderet.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav er i overensstem-
melse med kravet i SO GL om levering af planer fra de balanceansvarlige.  
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der 
vedrører kravene i artikel 36, stk. 3.  
 
Samlet vurderer Forsyningstilsynet, at reglerne for suspension- og genoprettelse af 
markedsaktiviteter i videst muligt omfang er kompatible med kravene fastsat i NC ER 
artikel 36, stk. 3. 
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Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet de anmeldte betingelser for 
suspension- og genoprettelse af markedsaktiviteter. 
 
Ad) NC ER art. 4, stk. 2, litra f 
Energinet skal efter NC ER artikel 4, stk. 2, litra f, anmelde specifikke regler for afreg-
ning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi i overensstemmelse med artikel 
39, stk. 1.  
 
Det fremgår af NC ER artikel 39, stk. 1, at forslaget skal være gældende for afreg-
ningsperioder for ubalancer, hvor markedsaktiviteterne har været suspenderet, og at 
TSO’en kan foreslå de samme regler, der anvendes for normal drift. Videre fremgår 
det af stk. 3, at reglerne i medfør af stk. 1 skal: 
 

a) Sikre den finansielle neutralitet for hver TSO og relevant tredjepart, som om-
handlet i stk. 1 

b) Undgå skævvridninger af incitamenter eller incitamenter der virker mod hen-
sigten for balanceansvarlige parter, balanceringsydelsesleverandører og 
TSO’er 

c) Give balanceansvarlige parter incitament til at stræbe efter balance eller 
hjælpe systemet med at genoprette sin balance 

d) Undgå enhver finansiel sanktion pålagt balanceansvarlige parter og balance-
ringsydelsesleverandør grundet udførelsen af foranstaltningerne forlangt af 
TSO’en  

e) Afholde TSO’er fra at suspendere markedsaktiviteter, medmindre det er 
strengt nødvendigt, og give TSO’er incitament til at genoptage markedsaktivi-
teterne hurtigst muligt 

f) Give balanceringsydelsesleverandørerne incitament til at tilbyde ydelser til de 
tilsluttede TSO, der hjælper med at genoprette systemet til normal tilstand 

 
 
Energinet har anmeldt følgende krav: 
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENERGINETS ANMELDELSE AF 

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER EFTER NC ER ART. 4, STK. 2. 

Side 33/35 

 
 
Energinet har i sin anmeldelse anført, at de mange forskellige hensyn angivet i NC ER 
artikel 39, stk. 3, ikke naturligt peger mod én løsning, og nogle af betingelserne synes 
endda at være indbyrdes modstridende. Eksempelvis kan det blive vanskeligt at tilbyde 
særlige incitamenter for balanceringsydelser og give incitamenter til at stræbe efter ba-
lance på den ene side, samtidig med at løsningen på den anden side skal være finan-
sielt neutral for TSO’en og ikke må få karakter af sanktioner over for balanceansvarlige 
aktører. 
 
Energinet har anført, at afregningsreglerne for regulerkraft og balancekraft anses for 
ikke-diskriminerende og rimelige, idet leverandører af balanceringsydelser hver især 
bliver betalt med den pris de beder om, samtidig med at balanceransvarlig aktørers 
ubalancer bliver afregnet til den neutrale spotpris, som sikrer, at aktørerne ikke påføres 
udgifter i forbindelsen med udførelsen af de foranstaltninger, som TSO’en har bedt om.  
 
Energinet har videre anført, at kombinationen af regulerkraft til pay-as-bid og ubalan-
cer til spotpris sikrer aktørerne en neutral økonomi, svarende til, at hændelsen ikke 
fandt sted, og indeholder dermed ikke skævvridende incitamenter. Til gengæld kan der 
opstå et tab for Energinet i forbindelse med denne afregningsform, hvilket harmonerer 
med betingelsen om at give TSO’en incitament til at genoptage markedsaktiviteterne 
hurtigst muligt. Dette er umiddelbart ikke i overensstemmelse med betingelsen om fi-
nansiel neutralitet. Energinet tolker sidstnævnte betingelse som et værn over for profit 
hos TSO’en og ser derfor ikke den umiddelbare uoverensstemmelse som et problem.  
 
Forsyningstilsynets vurdering 
Med hensyn til, at aktiveret regulerkraft afregnes til pay-as-bid vurderer tilsynet, at der i 
pay-as-bid er indeholdt en avance for den aktiverede regulerkraft, og at avancen i langt 
større omfang end ved en fast områdepris, kan fastsættes af anlægsejer. 
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Forsyningstilsynet vurderer, at der i forhold til de tidligere gældende regler om afreg-
ning til områdepris, kan ligge såvel gunstige som ugunstige incitamenter i prisfastsæt-
telsen af regulerkraft i form af både højere og lavere priser for den aktiverede reguler-
kraft, set i forhold til de nugældende afregningsregler. 
 
Det er dog tilsynets vurdering, at det ikke entydigt kan fastslås, at en afregning til pay-
as-bid vil føre til øgede omkostninger, der ikke står mål med gevinsten ved aktivering 
af regulerkraft i tilfælde af nødtilstand i elnettet. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for en anden vurdering.  
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at den anmeldte afregningsmetode er egnet til at 
give anlægsejer incitament til at afhjælpe en systemubalance. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at afregning af ubalancer i forhold til den balanceansvar-
lige aktør sker til spotpris.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at spotprisen fastsættes efter handler mellem uafhængige 
parter, og at spotprisen udregnes på baggrund af en fælles algoritme for alle elbørser. 
Tilsynet finder på denne baggrund, at afregning til spotpris er egnet til at sikre en ikke-
diskriminerende afregning af ubalancer.  
 
Tilsynet vurderer, at prisfastsættelsesmekanismen for spotprisen – der bygger på 
handler mellem uafhængige parter - er proportional i forhold til afregning af ubalancer 
opstået i tilfælde hvor suspension af en eller flere markedsaktiviteter har forhindret af-
regning på normal vis.   
 
Tilsynet vurderer, at den anmeldte afregningsmetode er egnet til at afholde TSO'er fra 
at suspendere markedsaktiviteter, medmindre det er strengt nødvendigt. Forsyningstil-
synet bemærker, at indkøb af regulerkraft i udgangspunktet sker som aktioner via mar-
kedsplatforme med pay-as-cleared. Der er herefter et økonomisk incitament for 
TSO’en til i størst muligt omfang at opretholde markedsaktiviteten.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte afregningsmetode er proportional, ikke-
diskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Det forhold, at den anmeldte afregningsmetode kan medføre, at TSO’en ikke i enhver 
henseende kan anses som finansiel neutral i medfør af NC ER artikel 39, stk. 3, litra a, 
kan efter tilsynets vurdering ikke føre til et andet resultat. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte afregningsmetode. 
 
Samlet afgørelse 
Forsyningstilsynet godkender de af Energinet anmeldelse vilkår og betingelser som 
anmeldt i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra a) – f).  
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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 
 


