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TILLÆG TIL ANMELDELSE AF 18. DECEMBER 2018 

EFTER NC ER ART. 4, STK. 2  
 

1. Baggrund 

I forlængelse af de den 18. december 2018 anmeldte materialer til Forsyningstilsynet (FSTS) i 

medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse 

af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER, har FSTS bedt Ener-

ginet udarbejde et tillæg til anmeldelsen med yderligere redegørelse.  

 

Herunder følger redegørelsen hvori udvalgte dele af anmeldelsen bliver forklaret mere i dyb-

den. 

 

2. Vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør 

og genoprettelsesleverandør 

Energinet gjorde i sin anmeldelse af 18. december 2018 under afsnit 4.1 opmærksom på, at 

den danske udgave af NC ER oversætter ”the national legal framework” i artikel 4, stk. 4, med 

”det nationale lovgrundlag”, og at dette er en for snæver oversættelse, som efter Energinets 

vurdering indebærer en uhensigtsmæssighed i den juridiske ramme. Det er Energinets vurde-

ring, at formuleringen ”the national legal framework” dækker bredere end oversættelsen til 

”det nationale lovgrundlag”. Det vil sige, at det er Energinets forståelse, at denne formulering 

rummer både tekniske forskrifter samt nationale gennemførelsesforanstaltninger i forlængelse 

af netreglerne.  

 

Der er derfor ikke grundlag for at udarbejde kontrakter for hver enkelt BNB, da det allerede er 

dækket i det nuværende lovgrundlag, hvilket også i overensstemmelse med den normale for-

tolkning, at når Energinet har fastsat regler, skal disse regler gælde ens for alle aktører, i over-

ensstemmelse med de forvaltningsretlige regler om ikke-diskrimination, objektivitet og gen-

nemsigtighed, jf. NC ER artikel 4, stk. 1, og elforsyningsloven1. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at brugen af ydelserne i forsvarsplanen og genoprettel-

sesplanen i medfør af NC ER kun vil finde anvendelse, når Elsystemet er i nødtilstand, blackout 

eller under genoprettelse i overensstemmelse med klassificeringen af systemtilstande jf. Kom-

missionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for 

drift af elektricitetstransmissionssytemer (SO GL) artikel 18, og efter alle markedsmæssige 

håndtag er anvendt. Disse tilstande er yderst sjældne, og der er ikke mange fortilfælde.  

 

1
 Bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 af lov om elforsyning (herefter elforsyningsloven) 
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FSTS gør derudover i deres brev opmærksom på, at de krav tilslutningsforordningerne 

(2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produkti-

onsanlæg (RfG) og 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslut-

ning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC)) stiller til anlæggene er designkriterier, og at 

de ikke giver Energinet hjemmel til at kræve ydelserne aktiveret. Det er Energinets opfattelse, 

at anlæggene jf. RfG og DCC skal have funktionaliteten, og at Energinet jf. eforsyningslovens 

artikel 27c, stk. 3 kan kræve dem, når der er overhængende fare for netsammenbrud. Det 

samme gør sig gældende for eksisterende anlæg, der skal leve op til de tilslutningsbestemmel-

ser, de er tilsluttet under, jf. de relevante tekniske forskrifter. Energinet mener i tillæg hertil, at 

det bør være i alles interesse at bidrage til at rede og genoprette det samlede elsystem, når det 

er i overhængenge fare for at bryde sammen. 

 

3. BNB-liste med foranstaltninger 

Energinet fremsendte den 18. december 2018 en liste med identificerede BNB’ere i overens-

stemmelse med NC ER artikel 4, stk. 2, litra c) til FSTS - se afsnit 4.2 i det den 18. december 

2018 anmeldte materiale. Her blev blandt andet alle produktionsanlæg større end 3 MW iden-

tificeret som BNB’er, jf. NC ER artikel 4, stk. 2 (se fremsendt liste af 18. december 2018 med 

identificerede BNB’er).  

 

Energinet har dem 18. december 2018 meddelt alle transmissionstilsluttede BNB’ere og 

transmissionstilsluttede DSO’er de krav, de skal leve op (jf. fremsendte breve). Kravene er de, 

der allerede er nedfældet i lovgivningen – altså de bestemmelser, de er tilsluttet under. Som 

følge af forsvarsplanen stilles der ikke andre eller nye krav til BNB’ere. Forventningen til de 

identificerede BNB’ere er derfor kun, at de skal kunne bidrage med det, de allerede kan, jf. 

deres tilslutningsbestemmelser, hvis de er i driftsklar tilstand. Jf. NC ER artikel 12, stk. 5 er det 

de transmissionstilsluttede DSO’ers opgave at videreformidle kravet om bekræftelse til de 

BNB’ere, der er tilsluttet i deres distributionsnet.  

 

FSTS beder i tillæg hertil Energinet om at fremsende en liste over foranstaltninger, der skal 

gennemføres af de BNB’er, der er identificeret, jf. NC ER artikel 4, stk. 2, litra c eller bekræfte, 

at de fremsendte eksempler på breve til BNB’ere og DSO’er af den 18. december 2018 skal ses 

som en anmeldelse. Da vi ikke har fastsat nogle yderligere foranstaltninger, udover de obliga-

toriske krav, jf. BNB’ernes tilslutningsbetingelser, har vi valgt ikke at fremsende en liste til FSTS, 

da den i så fald ville have været tom. 

 

NC ER artikel 4, stk. 2, litra c) ser Energinet som en mulighed for at udpege yderligere BNB’ere 

end dem, der er identificeret jf. NC ER artikel 2, stk. 2. Denne mulighed har Energinet dog ikke 

benyttet sig af, da der ikke har vist sig at være et behov. Energinet har derfor ikke fremsendt 

en sådan liste til FSTS.  

 

FSTS stiller derudover spørgsmålstegn ved, hvorfor de transmissionstilsluttede DSO’er ikke er 

blevet identificeret som BNB’er. I NC ER artikel 2, stk. 2 nævnes der ikke noget om DSO’er. 

Derimod fremhæves DSO eksplicit og direkte i forordningen, fx i artikel 11, stk. 4, litra b) og c), 

og ligeledes artikel 23, stk. 4, litra b) og c). Energinet mener derfor, at forordningen tydeligt 

skelner mellem at være DSO eller BNB, og at det derfor ikke er i forordningens hensigt at iden-

tificere DSO’erne som BNB’ere i denne sammenhæng. 
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Til sidst gør FSTS opmærksom på, at HVDC bør være en del af den anmeldte liste med BNB’er. 

Energinet mener, at HVDC allerede er en del af den fremsendte liste.  

 

4. Markedsregler, jf. NC ER artikel 4, stk. 2, litra e) og f) 

Efter aftale med FSTS har Energinet opdateret sin anmeldelse af 18. december 2019 (se ved-

hæftede anmeldelse).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

myndighed@energinet.dk 

Energinet 
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