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BEMÆRKNINGER TIL FORSYNINGSTILSYNETS HØRING 

OVER ENERGINETS NC ER ANMELDELSER 2018 
 

 

1. Baggrund 

Energinet har den 1. februar 2019 modtaget Forsyningstilsynets (FSTS) modtagne høringssvar 

over Energinets anmeldelser til FSTS den 18. december 2018 i henhold til Kommissionens for-

ordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituatio-

ner og systemgenoprettelse (herefter NC ER).  

 

1.1 Læsevejledning 

Dokumentet er bygget således op, at FSTS’ videresendte høringssvar fra hhv. Ørsted og Dansk 

Energi er indsat som citat i kursiv, hvorefter Energinets kommentarer er skrevet i forlængelse 

heraf. 

 

Herunder Energinets bemærkninger til FSTS’ videresendte høringssvar. 

 

2. Gennemgående bemærkninger til anmeldelserne 

2.1 Overvejelser vedrørende fastsættelse af vilkår og betingelser for forsvarsydelsesleve-

randører og genoprettelsesydelsesleverandører 

Ørsted bemærker: ”Henvisningerne til design krav på værkerne og hvilke egenskaber, der skal 

være på BNB-anlæggene, er ikke det samme som krav/aftale om levering. Tekniske forskrift ”TF 

5.9.1 Systemtjenester” stiller derimod krav om levering af disse ydelser vedlagsfrit fra markeds-

aktørerne. Det var dog vores oplevelse at Energinet i de workshop der blev afholdt, var af den 

mening at ER alene kunne stille krav om både egenskaber og levering. I referatet fra møde den 

7. nov. skriver Energinet bl.a.: ”… at anlæg, der ikke leverer egenskaberne som krævet, kan 

kobles af elnettet. Det er vores forståelse at vores anlæg skal have de egenskaber som de ”blev 

født med” jf. ER, og pga. TF 5.9.1, også levere nogle systemtjenester. Men ikke at ER alene kan 

sætte krav om levering. Vi vil gerne at dette præciseres i den endelige udgave så det fremgår 

tydeligt at ER koden alene omhandler egenskaber”. 

 

Dansk Energi bemærker: ”Der er en væsentlig sondring mellem generelle krav til anlæggenes 

tekniske egenskaber og konkrete forpligtelser til at levere en bestemt ydelse, herunder i hvilket 

omfang aktører kompenseres for ydelsen. Det fremgår af høringsbrevet, at Energinet finder 

hjemmel for krav til ydelser fra nye anlæg, der ventes at indgå i systemforsvars- og systemgen-

oprettelsesplanen, i NC RfG og DCC. I afsnit 5-6 i høringen (afsnit 3-4 i de uddybende bemærk-
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ninger) skriver Energinet, at der er hjemmel til at kræve levering af ydelser med henvisning til 

forskellige tilslutningsbetingelser. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at hverken NC RfG og 

DCC eller øvrige tilslutningskrav stiller krav om levering, men alene om tekniske egenskaber. Det 

er helt urimeligt at sætte lighedstegn mellem designkriterie og levering og der er ikke hjemmel 

til at kræve vedlagsfri levering af disse ydelser i alle timer af året.  

 

I tråd med den ny elforsyningslov, der trådte i kraft 1. juli 2018, bør Energinet markedsgøre sit 

behov for ydelser til at opretholde forsyningssikkerheden. NC ER lægger ligeledes op til, at de 

ydelser, der indgår i henholdsvis systemforsvarsplanen og systemgenoprettelsesplanen, indkø-

bes på kontraktbasis.  

 

Energinet bør som udgangspunkt redegøre sit behov for ydelserne omfattet af høringsmateria-

lets tabeller, da det er uklart, om de i høringen beskrevne krav er nødvendige eller tilstrækkeli-

ge. Energinet over-/underopfylder potentielt sit behov, hvilket vil være i uoverensstemmelse 

med grundlæggende principper om proportionalitet og samfundsøkonomisk efficiens.  

 

Dansk Energi foreslår på den baggrund, at Energinet inkluderer systemforsvars- og genoprettel-

sesydelserne i den kommende behovsvurdering for ydelser til opretholdelse af forsyningssikker-

heden og sigter mod at indlede en proces for markedsgørelse af disse”. 

 

Hverken Energinet eller aktørerne kan vælge de funktioner/egenskaber fra, som de tekniske 

forskrifter samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger jf. EU-forordningerne (eksempel-

vis RfG1 og DCC2) fastsætter (dog er Black Start indledningsvist et tilvalg). Uanset, hvor anlægs-

egenskaberne defineres, vil det i relation til NC ER være under følgende systemtilstande; nød-

drift, blackout eller genoprettelse, at de vil blive aktiveret, hvilket vil være i yderst sjældne 

tilfælde. Endvidere skal det bemærkes, at i NC ER-gennemførelsesarbejdet er der kun fokus på 

de tekniske funktioner/egenskaber, mens der i andet regi i Energinet arbejdes med løbende 

behovsvurdering og konkret markedsgørelse.  

 

Energinet fastholder de ydelser, som er defineret i systemforsvarsplanen og genoprettelses-

planen og gør opmærksom på, at aktørerne i relation til NC ER har pligt til, efter bedste evne, 

at levere dem, når der måtte være brug for dem.  

 

Anlæg er endvidere forpligtet til at leve op til de krav, der var gældende på tilslutningstids-

punktet eller hvis der senere er kommet regler til anlægget, som skal efterleves. Hvis et anlæg i 

henhold til NC ER er identificeret som BNB (betydelig netbruger), så stilles der kun krav om de 

obligatoriske fastsatte krav i tilslutningsforordningerne eller i den nationale regulering. 

 

Dansk Energi bemærker: ”Det er derfor beklageligt, at Energinets endelige anmeldelse går imod 

NC ERs krav og hensigter, ved ikke at fremsætte de konkrete ’vilkår og betingelser’. Dansk Ener-

gi er ikke enige i Energinets efterfølgende redegørelse (12. oktober 2018 samt i høringsnotatets 

bemærkninger), hvor det fremgår, at ydelserne for alle anlæg er fastsat i ”the national legal 

framework”. Dette gør sig eksempelvis ikke gældende for anlæg tilsluttet før 2008, hvor hver-

ken TF3.2.3 eller RfG var gældende. Derfor - og i henhold til elforsyningslovens krav om mar-

kedsgørelse - bør ydelser omfattet af NC ER fremskaffes på kontraktbasis”. 

 

 

1
 Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsan-

læg. 

2
 Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distribu-

tionssystemer. 
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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 ikke retvisende og snæver 

oversættelse af begrebet ”the national legal framework”, som efter Energinets vurdering inde-

bærer en uhensigtsmæssighed i den juridiske ramme. Energinet fastholder tolkningen af ”the 

national legal framework” som dækkende bredere, og inkluderer dermed henvisninger til både 

de tekniske forskrifter og de nationale gennemførelsesforanstaltninger jf. EU-forordningerne 

(eksempelvis RfG og DCC).  

 

Uagtet om et anlæg er tilsluttet før eller efter 2008, så skal anlægget leve op til de krav, det er 

blevet tilsluttet under og/eller hvis der senere er kommet regler til, som anlæggene skal leve 

op til. De fremsendte ydelser listet i tabellen i det af den 18. december 2018 fremsendte brev 

er ment som en hjælp til, hvor ydelserne er beskrevet henne i de nuværende tekniske forskrif-

ter samt i de relevante EU-forordninger. Er de listede ydelser ikke et krav til et givent konkret 

anlæg fx pga. tidligere tilslutningstidspunkt, så skal anlægget kun leve op til de tilslutningsbe-

tingelser, det er blevet tilsluttet under. For anlæg med bevilling (anlæg >25 MW) kan der gæl-

de andre krav. 

  

Energinet fastholder retten til de ydelser, der er defineret i systemforsvarsplanen og genopret-

telsesplanen og gør opmærksom på, at aktørerne i relation til NC ER har pligt til efter bedste 

evne, at levere dem, når der måtte være brug for dem 

 

2.2 Vilkår og betingelser for at fungere som systemforsvarsydelsesleverandør og genopret-

telsesydelsesleverandør 

Ørsted bemærker: ”Energinet skriver, at principperne for genoprettelsesplan vil blive på kon-

traktbasis - men alligevel er anlæg, der i dag er på kontakt om levering af dødstart også inklu-

deret i ”meddelelsen til BNBer”. Der er ikke klarhed over, om disse anlæg både er BNB’er og 

kontraktuelt fastsatte genoprettelsesanlæg. Vi mener, at det må være en fejl, at disse genopret-

telsesanlæg er udpeget som BNB’er, da de jo netop er med i en kontrakt. Såfremt der kommer 

en ny kontrakt, skal de ikke stå på en BNB liste, som gælder, også efter en kontrakt er udløbet”. 

 

De anlæg, der har vundet kontrakterne om at levere black-start ydelse, skal leve op til de krav, 

der er fastlagt i kontraktsgrundlaget. At et anlæg, der leverer blackstart-ydelse, samtidig også 

er BNB er fastlagt i henhold til NC ER artikel 2, stk.2 og er uafhængigt af, at det også leverer 

black-start ydelsen. Energinet er dog opmærksom på, at B-anlægget, der er inkluderet i det af 

den 18. december 2018 fremsendte brev til Ørsted skal fjernes fra den fremsendte liste, idet 

det ved en fejl var med på listen.  

 

Ørsted bemærker: ”I afsnit 3.1.2 beskrives en top-down og en buttom-up løsning. Samtidig 

skriver Energinet, at de har to kontrakter på buttom up i hvert synkronområde. Vi støtter, at 

vilkår for at være genoprettelsesanlæg udarbejdes senere, og at der skabes lige vilkår for at 

byde på alle 4 leverancer”. 

 

Energinet indkøber i dag gennem en udbudsproces to blackstart-ydelser i Østdanmark og én i 

Vestdanmark. Denne udbudsproces vil blive fastholdt, og de specifikke vilkår og betingelser for 

at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør, vil således blive udarbejdet og sendt i høring 

forud for det næste udbud. Derudover har Energinet i dag en aftale på Skagerrak 4 (HVDC 

kabel mellem DK1 og Norge) om top-down blackstart. Hvordan og hvor mange af disse ydelser, 

der vil blive udbudt fremadrettet, vil blive bestemt i en behovsvurdering forud for, at kontrak-

terne genudbydes, hvilket er sammen fremgangsmåde, der anvendes i dag. 
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2.3 Systemforsvarsplanen og fremsendte breve af 18. december 2018 

Ørsted bemærker: ”Vi har med anmeldte systemforsvarsplan og med Energinets meddelelse 

direkte til os, ikke umiddelbart mulighed for at læse, hvad der præcist forventes af Ørsted Bio-

energy’s identificerede BNB-anlæg. Vi har en række anlæg, som ikke er omfattet af hverken det 

lovgrundlag, som henvises til i meddelelsen, idet de er tilsluttet, før de nævnte EU regler (RfG og 

DCC) trådte i kraft og for langt de flestes vedkommende også før Energinet blev skabt og de 

tekniske forskrifter vedrørende tilslutningskrav i form af fx 3.2.3 så dagens lys første gang. Det 

betyder, at der ikke i den vedlagte plan i forhold til Ørsteds anlæg (størstedelen af dem) er spe-

cificeret, hvilke krav der gælder, og hvilket lovgrundlag der henvises til (hvis der overhovedet er 

et lovgrundlag)”.  

 

Energinet bemærker, at Systemforsvarsplanen ikke er en anmeldelse, men en meddelelse til 

FSTS, jf. NC ER artikel 4, stk. 5.  

 

Energinet har den 8. februar 2019 fremsendt uddybende bemærkninger til de af den 18. de-

cember 2018 fremsendte breve til alle omfattede BNB’er og DSO’er, for at hjælpe med forstå-

elsen og tolkningen af de krav om foranstaltninger, der er blevet stillet. Brevet er vedlagt disse 

fremsendte bemærkninger til FSTS.  

 

Energinet bemærker endvidere, at der er en igangværende dialog med Ørsted for at finde frem 

til den rigtige løsning for de af Ørsted’s anlæg, der er tilsluttet, før der eksisterede tekniske 

forskrifter. 

 

Ørsted bemærker: ”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 

vedlagte dokumenter. I meddelelsen til Ørsted Bioenergy indgår en række anlæg, som vi har 

svært ved at se, kan have betydning for forsvarsplanen og for genoprettelsesplanen. Vi savner 

klare objektive kriterier for at blive omfattet, og at disse kriterier er begrundet i en samfunds-

økonomisk analyse, der viser hvorfor en markedsløsning er fravalgt. Det fremgår ikke nogen 

steder, hvilke muligheder der er for senere at blive afmeldt som BNB eller omvendt senere ud-

peget som BNB’er, hverken proces eller kriterier herfor. Vi er i dialog med Energinet om bl.a. at 

få fjernet de af Ørsted Bioenergy’s anlæg, der har anlægsstatus som konserveret, fra listen.” 

 

Dansk Energi bemærker: ”Endeligt er det uhensigtsmæssigt, at Energinet ikke har fremlagt 

objektive kriterier for identifikationen af BNBer. Energinet bør som minimum redegøre for krite-

rier og proces for udvælgelse af BNBer; hvordan og hvornår nye, endnu ikke tilsluttede, anlæg 

omfattes; og under hvilke forudsætninger status som BNB kan ophøre”. Energinet bør som 

første skridt udarbejde og anvende en kontrakt, der dækker de BNBer som bliver omfattet, og 

som fastsætter en betaling på produkterne per BNB. Herefter bør systemforsvars- og genopret-

telsesydelserne indgå i det bredere arbejde for markedsgørelse. Den igangværende notifikati-

ons- og valideringsproces med BNBer bør i den forbindelse sættes i bero, og den tilbagemel-

dingsdeadline, der er udmeldt til BNBer, skal udskydes til efter en eventuel metodegodkendelse 

er offentliggjort fra Forsyningstilsynet.” 

 

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. C og D. Definitionen af anlæg af type C og D fremgår i den nationale gennemførelses-

foranstaltning af 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.  
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Anlæg kategoriseret som taget ud af drift (fx konserveret) jf. TF 5.1.2 vil blive fjernet fra de 

fremsendte lister.  

 

Ørsted bemærker: ”Energinet skriver Foranstaltningerne skal have hjemmel i de gyldige tilslut-

ningsvilkår for hver betydningsfuld netbruger (herefter BNB), som er identificeret jf. NC ER arti-

kel 11, stk. 4, litra c), hvorfor udpegning som BNB i forhold til Systemforsvarsplanen og Genop-

rettelsesplanen ikke medfører separate omkostninger til anlægsejeren. Som anført ovenfor er 

der ikke for Ørsted Bioenergy’s anlæg klarhed over, om der er et lovgrundlag for de krævede 

foranstaltninger, ligesom lovgrundlaget ikke er identificeret i meddelelsen. Vi henviser igen til, 

at en række af vores udpegede BNB-anlæg ikke er omfattet af TF 3.2.3 eller RfG eller DCC”.  

 

”Idet Energinet oplyser, at der ikke er omkostninger for anlæggene forbundet med meddelelsen 

og kravene til foranstaltninger for BNB’erne, må vi antage, at dette tilsvarende gælder for alle 

Ørsted Bioenergy’s anlæg, og det således må betyde, at vi ikke skal foretage os noget. Vi må 

således lægge til grund, at de vilkår, som Ørsted Bioenergy’s anlæg i sin tid er tilsluttet på, er 

tilstrækkelige. Såfremt der imidlertid ikke kan fremfindes lovgrundlag for de anlæg, der er til-

sluttet for mange år siden, og der bliver tale om at udarbejde en kontrakt, vil dette forudsætte 

et forløb mellem Energinet og Ørsted Bioenergy til fastlæggelse af tilslutningsvilkårene og gen-

nemgang af anlægget mv. Dette kan være forbundet med en væsentlig arbejdsbyrde for Ørsted 

Bioenergy og deraf følgende omkostninger. Det gælder tilsvarende, såfremt Energinet efterføl-

gende kræver eftervisning i form af prøver mv. af de udpegede egenskaber, og såfremt der 

bliver tale om ændringer i anlæggene, vil der være tale om pålæg af foranstaltninger, der for-

udsætter fuld vederlæggelse”. 

 

Det er rigtig forstået, at anlægget skal leve op til de krav, der var fastsat ved tilslutningstids-

punktet, eller hvis der efterfølgende er kommet regler, som anlæggene skal leve op til. Der er 

ikke behov for en kontrakt, da anlægget kun vil skulle leve op til de allerede gældende krav, 

som det er tilsluttet under.  

 

NC ER stiller krav om, at der udarbejdes en testplan jf. NC ER artikel 43, stk. 2. Det fremgår ikke 

af NC ER, at der følger særskilt kompensation fra Energinet for de udgifter, der måtte følge af 

de enkelte tests. 

 

Ørsted bemærker: ”Den anmeldte systemforsvarsplan virker i vores optik ikke til at være gen-

nemsigtig/forståelig. Energinet skriver, at de vil lave en læsevejledning, hvilket også indikerer, 

at deres meddelelse ikke overholder kravene om gennemsigtighed på nuværende tidspunkt. Da 

vi ikke på nuværende tidspunkt kan være sikre på, hvad der skal forstås i anmeldelsen, kan 

fristen for at have krav gennemført inden den 18/12-2019 som er nuværende deadline, jf. for-

ordningen og meddelelsen, ikke være gældende, men må udskydes indtil, der foreligger klarhed 

over, hvad det er for krav og iht. hvilket lovgrundlag, der skal opfyldes”. 

 

Kravet om bekræftelse af foranstaltninger er fastlagt i NC ER artikel 12, stk. 6, litra a). 

 

Ørsted bemærker: ”Systemforsvarsplanen er i det fremsendte materiale en tabel. Det er uklart, 

hvordan man skal tolke denne tabel. Noget af teksten er på engelsk, hvilket kommer fra en 

engelsk udgave af ”ER”. I kolonnen ”Krav” står det på dansk. Vi vil anbefale, at der benyttes 

dansk begge steder. Under krav bør det præcises, hvem der præcist er omfattet af hvilke krav. 

Dette kan f.eks. gøres ved at der laves en kolonne til hver type leverandør så man som f.eks. 

Batteriejer kan se hvilket der gælder Batterianlæg”. Generelt bør systemforsvarsplanen opdeles, 

så det klart og tydeligt fremgår, hvad der gælder for hver enkelt aktør, og således, at dette 
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komplekse fortolkningsarbejde ikke overlades til aktøren – især ikke når Energinet skriver, at der 

ingen omkostninger er hos aktørerne”. 

 

Udarbejdelsen af Systemforsvarsplanen er sket i samråd med de relevante interessenter og 

aktører, som det fremgår af NC ER artikel 11, stk. 1. Som TSO er vi forpligtet til at meddele 

vores regulator (FSTS) om forsvarsplanen jf. NC ER artikel 4, stk. 5. Dette meddelte vi Forsy-

ningstilsynet den 18. december 2018. For at hjælpe læsningen af forsvarsplanen vil der blive 

udarbejdet et vejledningsmateriale ultimo 2019.  

 

Ørsted bemærker: ”Der henvises til ”Appendix 9 of the System operation agreement ”(Engelsk) 

Hvilket vi antager er Systemdriftsaftalen for de nordiske lande – det er for os uklart, om denne 

henvisning stiller andre krav til os, eller hvad formålet med denne henvisning er.” 

 

Henvisningen stiller ikke krav til Ørsted, da det er en henvisning til det bredere TSO-

samarbejde. 

 

3. Andre bemærkninger  

Dansk Energi bemærker: ”Vi har med forbavselse bemærket, at Energinet forud for den nuvæ-

rende hørings- og godkendelsesproces hos Forsyningstilsynet allerede har igangsat implemen-

teringen af de anmeldte gennemførselsforanstaltninger. Energinet har således – uden Forsy-

ningstilsynets godkendelse af nærværende anmeldelse – pålagt en række af Energinet udvalgte 

Betydelige Netbrugere (BNBer) at efterleve en række vagt definerede krav. Det er forbundet 

med betydeligt ressourcetræk at validere efterlevelsen af disse, og Dansk Energi finder det uac-

ceptabelt, at denne proces er påbegyndt uden endelig godkendelse fra tilsynet.” 

 

Energinet bemærker, at det i NC ER fremgår, at Energinet skal give meddelelse om systemfor-

svarsplanen og genoprettelsesplanen jf. NC ER artikel 12, stk. 3 og stk. 6 (systemforsvarspla-

nen) og artikel 24, stk. 3 og stk. 6 (genoprettelsesplanen). Kravet om meddelelse følger direkte 

af forordningen og Energinet skal derfor ikke afvente en godkendelse fra regulator (FSTS). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 

Myndighedsenheden 

 

 


