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RESUMÉ 

Energinet anmeldte den 29. juni 2020 en metode for yderligere egenskaber til FCR-re-
serven i synkronområdet Norden i medfør af forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 
154, stk. 2. Metoden er dateret den 11. juni 2020. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for yderli-
gere egenskaber for FCR-reserven i synkronområdet Norden, som Forsyningstilsynet 
har godkendt den 16. juli 2019. 
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 29. juni 2020 fastsætter krav til FCR-D 
reserven i nedadgående retning, i forbindelse med at sikre, at de nordiske TSO’er op-
fylde krav fastsat i SO GL artikel 153, stk. 2. I medfør af SO GL artikel 153, stk. 2, skal 
TSO’erne i hvert synkronområde fastsætte krav til både den opadgående og nedadgå-
ende FCR-reserve.  
 
Det anmeldte forslag skal godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte  
region i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d), nr. iii).  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode af 11. juni 2020 vedrørende yderli-
gere egenskaber for FCR-reserven i synkronområdet Norden, som Energinet anmeldte 
til Forsyningstilsynet 29. juni 2020.  
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING  

Energinet anmeldte den 29. juni 2020 en metode for yderligere egenskaber til FCR-re-
serven i synkronområdet Norden i medfør af Kommissionens forordning (EU) 
2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitets-
transmissionssystemer (herefter SO GL), artikel 154, stk. 2. 
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Det anmeldte forslag er udarbejdet af alle transmissionssystemoperatører (herefter 
TSO’er) i det synkrone område Norden, og har til formål at fastsætte nødvendige yder-
ligere tekniske egenskaber for FCR-reserven af hensyn til at sikre driftssikkerheden i 
det synkrone område Norden. 
 
Forslaget vedrører Norge, Sverige, Finland, Åland og Danmark øst for Storebælt 
(DK2). 
 
Energinet har foretaget anmeldelse som led i Energinets rolle som transmissionssy-
stemoperatør og systemansvarlig virksomhed for det danske elsystem.  
 
Det anmeldte forslag skal godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte  
region i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d), nr. iii). Herefter skal det anmeldte for-
slag godkendes af alle de nordiske regulatorer.  
 
Det følger af SO GL artikel 6, stk. 7, at de regulerende myndigheder skal træffe afgø-
relse senest seks måneder efter, at den sidst berørte regulerende myndighed har mod-
taget anmeldelsen af metode. 
 
Den sidst berørte regulerende myndighed modtog anmeldelsen af metode for yderli-
gere egenskaber for FCR-reserven den 2. juli 2020. 
 
De nordiske regulatorer skal herefter træffe afgørelse om hvorvidt det anmeldte forslag 
kan godkendes senest den 2. januar 20211. 
 
Eftersom godkendelsen af det anmeldte forslag kræver, at mere end én regulerende  
myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., på-
lagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden, og koordi-
nere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 
 
Forsyningstilsynet deltager i Nordic Regulators (NordREG), hvor den anmeldte metode  
har været behandlet mellem alle de relevante regulerende myndigheder i Norden. For-
syningstilsynet deltager her i System Operation Task Force (SO TF) og Energy Regu-
lators Regional Forum (ERRF). ERRF består af ledende repræsentanter fra de forskel-
lige regulerende myndigheder. Formålet med SO TF er bl.a. at koordinere afgørelser, 
der skal træffes af mere end en regulerende myndighed i fællesskab. ERRF får orien-
tering fra SO TF, når der er opnået enighed eller koordinerer afgørelserne i tilfælde, 
hvor der ikke kan opnås enighed i task forcen. 
 
Den anmeldte metode er blevet behandlet i samarbejde mellem alle regulatorer i Nor-
den, der i enighed den 21. september 2020 gennem NordREG SO TF har godkendt 
den anmeldte metode for yderligere egenskaber for FCR i Norden.  
 

 
1 Den 2. januar 2021 er en lørdag. Seneste tidspunkt for afgørelse er herefter først kommende hver-

dag, dvs. mandag d. 4 januar 2021. 
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Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige nordiske regulatorer udarbejdet konklu-
sion af 21. september 2020, hvorefter alle de nordiske regulatorer i enighed kan god-
kende det anmeldte forslag vedrørende yderligere egenskaber for FCR. Den udarbej-
dede konklusion fremgår som bilag 3 til afgørelsen. 

DEN ANMELDTE METODE 
 
I medfør af SO GL artikel 154, stk. 2, kan alle TSO’er i et synkront område angive 
yderligere tekniske egenskaber for FCR i driftsaftalen for deres synkrone område ud 
over de standardkrav, der følger af bilag V i SO GL. 
 
Den anmeldte metode er en del af driftsaftalen for det synkrone område Norden i  
medfør af SO GL artikel 118. Den anmeldte metode har til formål at fastsætte nødven-
dige yderligere tekniske egenskaber for FCR-reserven af hensyn til at sikre driftssik-
kerheden i det synkrone område Norden. 
 
De yderligere egenskaber til FCR-reserven, som fastsættes i medfør af SO GL artikel 
154, stk. 2, skal være inden for intervallerne fastsat i artikel 15, stk. 2, litra d) i forord-
ning (EU) 2016/631 og artikel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. De yderligere 
egenskaber til FCR-reserven skal tage højde for det synkrone områdes installerede 
kapacitet, struktur samt forbrugs- og produktionsmønster. TSO'erne anvender en over-
gangsperiode i forbindelse med indførelsen af yderligere egenskaber, som fastlægges 
efter høring af de berørte leverandører af FCR. 
 
For så vidt angår kravet om, at de yderligere egenskaber skal ligge inden for interval-
lerne fastsat i medfør af artikel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388 bemærker Forsy-
ningstilsynet, at krav til forbrugsenheder der leverer FCR er anmeldt af Energinet og 
godkendt den 27. maj 2019 af Forsyningstilsynet i medfør af forordning 2016/1388 arti-
kel 29. 
 
Forsyningstilsynet vil derfor vurdere, om de fastsatte yderligere egenskaber til FCR-
reserven ligger inden for intervallerne fastsat i medfør af forordning 2016/1388 artikel 
29 i denne afgørelse. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for yderli-
gere egenskaber for FCR-reserven i synkronområdet Norden, som Forsyningstilsynet 
har godkendt den 16. juli 2019. 
 
Den anmeldte metode af 19. juni 2020 indeholder nye og opdaterede tekniske krav til 
den nedadgående FCR-D reserve – dvs. krav til anlæg der ønsker at levere nedregule-
ring ved overfrekvens. 
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 29. juni 2020 fastsætter krav til FCR-D 
reserven i nedadgående retning, i forbindelse med at sikre, at de nordiske TSO’er op-
fylder krav fastsat i SO GL artikel 153, stk. 2. Metoden for yderligere egenskaber for 
FCR-reserven i synkronområdet Norden har således ikke tidligere indeholdt krav til 
den nedadgående FCR-D reserve.  
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I medfør af SO GL artikel 153, stk. 2, skal TSO’erne i hvert synkronområde fastsætte 
krav til både den opadgående og nedadgående FCR-reserve.  
 
Den anmeldte metode fastsætter krav til den nedadgående FCR-D reserve i artikel 4a.  
 
I den anmeldte metodes artikel 4a fastsættes følgende krav til den nedadgående FCR-
D reserve: 
 

1) Downward FCR-D shall be activated at 50.10 Hz and shall be fully activated at 
50.5 Hz. It shall increase linearly or close to linearly within a system frequency 
range of 50.10-50.50 Hz.  

2) In the event of a system frequency increase to 50.50 Hz: 

- 50 % of the downward FCR-D shall be regulated downwards within 5 sec-
onds; 

- 100 % of the downward FCR-D shall be regulated downwards within 30 
seconds.  

Den anmeldte metode er bilagt et “Explanatory document”, hvor de nordiske TSO’er har 
uddybet de anmeldte krav. Af Explanatory document fremgår, at de nordiske TSO’er i 
øjeblikket kun anvender en opadgående FCR-D reserve. Det fremgår endvidere, at re-
ferencehændelsen er ens for den opadgående og den nedadgående FCR-reserve. Kra-
vene til den nedadgående FCR-D reserve udgør spejlede krav i forhold til de allerede 
godkendte krav for den opadgående FCR-D reserve.  

Den anmeldte metode indeholder i indledningens nr. 12 en beskrivelse af metodens 
forventede betydning for målene i SO GL. Endvidere indeholder den anmeldte metode 
i artikel 5 en beskrivelse af tidsrammen for implementering.  
 
Af metodens artikel 5, stk. 2, fremgår, at de nordiske TSO’er skal påbegynde imple-
menteringen af kravene vedrørende den nedadgående FCR-D reserve så snart den 
anmeldte metode er blevet godkendt af de nordiske regulatorer.  

SAGENS PARTER 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR-nr. 39314959) har 
en direkte, individuel og væsentlig retlig interesse i Forsyningstilsynets afgørelse.  
 
Tilsynet lægger herved vægt på, at Energinet har det overordnede driftsansvar for det 
danske elnet, og i denne sammenhæng er berettiget til at fastsætte yderligere egen-
skaber for FCR-reserven i medfør af SO GL artikel 154, stk. 2. 
 

HØRING 
De Nordiske TSO’er har gennemført høring af den anmeldte metode i perioden fra den 
1. april 2020 til den 1. maj 2020. 
 
Som bilag til anmeldelsen er vedlagt dokumentet ”Explanatory document”. Dokumentet 
indeholder høringssvar samt TSO’ernes stillingtagen hertil, jf. SO GL art. 11. 
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Swedenergy og Vattenfall har fremsat høringssvar vedrørende kravet om lineær ener-
giregulering som produkt af frekvensafvigelsen. Begge parter har i høringssvaret haft 
bemærkninger til kravet om energiregulering ved en frekvensændring på 0,5 Hz.   
 
Af høringssvarene fremgår, at en energiregulering med krav om 30 pct. regulering in-
den for de første 5 sekunder, og 50 pct. regulering inden for 30 sekunder vil være en 
bedre driftssikkerhedsmæssig løsning. 
 
De nordiske TSO’er har svaret, at kravene til den nedadgående FCR-D reserve er en 
spejling af kravene der allerede er godkendt for den opadgående FCR-D reserve. 
TSO’erne har endvidere svaret, at de nordiske TSO’er er i gang med en større revision 
af kravene til FCR reserven i Norden, og vurderer på denne baggrund, at det ikke for 
nuværende er hensigtsmæssigt at have forskellige krav til den opadgående og nedad-
gående FCR-D reserve. 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse  
af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL)  
 
Artikel 4  
1. Denne forordning har til formål at:  
 

a) fastlægge fælles krav og principper vedrørende driftssikkerhed  
 

b) fastlægge fælles driftsplanlægningsprincipper for det sammenkoblede system  
 

c) fastlægge fælles processer og strukturer for last-frekvensregulering  
 

d) sikre betingelserne for opretholdelse af driftssikkerhed i hele Unionen  
 

e) sikre betingelserne for opretholdelse af et frekvenskvalitetsniveau for alle syn-
krone områder i Unionen  
 

f) fremme koordineringen af systemdrift og driftsplanlægning 
 

g) sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om 
drift af transmissionssystemer 
 

h) bidrage til effektiv drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og 
elektrici-tetssektoren i Unionen. 

 
2. Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndighe-
der og systemoperatørerne:  
 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  
 

b) sikre gennemsigtighed  
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c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og  
de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter  

 
d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at  
 
e) sikre netsikkerheden og –stabiliteten 

 
f) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at  

 
g) sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning 

 
h) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres sy-

stemer og  
 

i) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 
 
Artikel 5 - Vilkår, betingelser og metoder for TSO'er 
1. TSO'erne udarbejder de vilkår og betingelser eller metoder, der er fastlagt ved 
denne forordning, og fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder til 
godkendelse i henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, eller til den enhed, som medlemsstaten 
har udpeget i henhold til artikel 6, stk. 4, inden for de i denne forordning fastsatte fri-
ster. 
 
Artikel 6 - Godkendelse af vilkår, betingelser og metoder for TSO'er  
1. De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de vilkår,  
betingelser og metoder, som TSO'er udarbejder i henhold til stk. 2 og 3.  
Den enhed, der udpeges af medlemsstaten, godkender de vilkår og betingelser eller  
metoder, som TSO'er har udarbejdet, jf. stk. 4. Den udpegede enhed er den regule-
rende myndighed, medmindre medlemsstaten fastsætter andet. 
 
(…) 
 
3. Forslagene til følgende vilkår og betingelser eller metoder godkendes af alle regule-
rende myndigheder i den berørte region, og en medlemsstat kan indgive en udtalelse 
til den berørte regulerende myndighed: 
 
(…) 
 
d) metoder, betingelser og værdier anført i driftsaftalerne for synkront område i artikel  
118 vedrørende: 
 
(…) 
 
iii) yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk.2. 
 
6. Forslaget til vilkår og betingelser eller metoder skal omfatte et forslag til tidsrammen 
for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede betydning for må-
lene i denne forordning. Forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der skal godken-
des af flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for agenturet, samtidig 
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med at de fremlægges for de regulerende myndigheder. På anmodning fra de kompe-
tente regulerende myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse 
om forslagene til vilkår og betingelser eller metoder. 
 
7. Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én re-
gulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myn-
digheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til 
enighed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal den kompetente regulerende myn-
dighed tage denne udtalelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgø-
relse om de fremlagte vilkår, betingelser og metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måne-
der efter, at de, eller i givet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modta-
get de omhandlede vilkår, betingelser og metoder. 
 
Artikel 11 - Høringer 
1. TSO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingelser og metoder 
eller ændringer heraf i henhold til denne forordning, hører interesseparterne, herunder 
de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udkastene til forslag til vilkår, betin-
gelser og metoder, der er anført i artikel 6, stk. 2 og 3. Høringen løber over en periode 
på mindst en måned. 
 
2. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der fremlægges af TSO'er på EU-plan, of-
fentliggøres og sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges af TSO'er på re-
gionalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. Parter, der fremlægger 
forslag på bilateralt eller multilateralt plan, hører som minimum de berørte medlems-
stater. 
 
3. TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og meto-
der, tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i for-
bindelse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regule-
rende myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde 
eller ikke at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges for-
slaget og offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen 
af forslaget til vilkår, betingelser og metoder. 
 
Artikel 118 – Driftsaftaler for synkront område 
1. Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle TSO'er i 
hvert synkront område i fællesskab fælles forslag til: 
 
(…) 
 
b) yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk. 2 
 
Artikel 154 - Tekniske minimumskrav til FCR 
 
1. TSO'en, der tilslutter reserver, sikrer, at FCR opfylder de egenskaber, der er anført 
for det synkrone område i tabellen i bilag V.  
 
2. I driftsaftalen for det synkrone område har alle TSO'er i et synkront område ret til at 
angive fælles yderligere egenskaber for de FCR, der kræves for at sikre driftssikkerhed 
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i det synkrone område, ved hjælp af et sæt tekniske parametre og inden for interval-
lerne i artikel 15, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/631 og artikel 27 og 28 i forord-
ning (EU) 2016/1388. Disse fælles yderligere egenskaber for FCR skal tage højde for 
det synkrone områdes installerede kapacitet, struktur samt forbrugs- og produktions-
mønster. TSO'erne anvender en overgangsperiode i forbindelse med indførelsen af 
yderligere egenskaber, som fastlægges efter høring af de berørte leverandører af 
FCR.  
 
3. Den TSO, der tilslutter reserver, har ret til at angive yderligere krav for grupper, der 
leverer FCR inden for intervallerne i artikel 15, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 
2016/631 og artikel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. Disse yderligere krav fast-
lægges på grundlag af tekniske betingelser, som f.eks. den geografiske fordeling af 
produktionsanlæg eller forbrugsenheder i en gruppe, der leverer FCR. Leverandøren 
af FCR sikrer, at det er muligt at overvåge aktivering af FCR, der foretages af enheder, 
der leverer FCR inden for en gruppe.  
 
4. Den TSO, der tilslutter reserver, har ret til at udelukke grupper, der leverer FCR, fra 
leveringen af FCR af hensyn til driftssikkerheden. Denne udelukkelse baseres på tek-
niske betingelser, som f.eks. den geografiske fordeling af produktionsanlæg eller for-
brugsenheder i en gruppe, der leverer FCR.  
 
5. Hver enhed og hver gruppe, der leverer FCR, har kun én TSO, der tilslutter reser-
ver.  
 
6. Hver enhed og hver gruppe, der leverer FCR, overholder de egenskaber, der kræ-
ves for FCR i tabellen i bilag V, og yderligere egenskaber, der kræves for FCR i hen-
hold til stk. 2 og 3, og aktiverer de aftalte FCR ved hjælp af en proportional regulator, 
der reagerer på frekvensafvigelser, eller alternativt på grundlag af en monoton stykvis 
lineær effektfrekvens i tilfælde af relæaktiverede FCR. De skal kunne aktivere FCR in-
den for de frekvensintervaller, der er anført i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 
2016/631.  
 
7. Hver TSO i det synkrone område CE sikrer, at kombinerede reaktion af FCR i et 
LFC-kontrolområde overholder følgende krav: a) aktiveringen af FCR må ikke for-sin-
kes kunstigt og påbegyndes så hurtigt som muligt efter en frekvensafvigelse b) i til-
fælde af en frekvensafvigelse, der er lig med eller større end 200 mHz, skal mindst 50 
% af den fulde kapacitet af FCR leveres senest efter 15 sekunder c) i tilfælde af en fre-
kvensafvigelse, der er lig med eller større end 200 mHz, skal 100 % af den fulde kapa-
citet af FCR leveres inden for 30 sekunder d) i tilfælde af en frekvensafvigelse, der er 
lig med eller større end 200 mHz, skal aktiveringen af den fulde kapacitet af FCR 
mindst stige lineært fra 15 til 30 sekunder, og e) i til-fælde af en frekvensafvigelse, der 
er mindre end 200 mHz, skal de relaterede akti-verede FCR være mindst proportional 
med den tidsmæssige adfærd, der er anført i litra a)-d).  
 
8. TSO'en, der tilslutter reserver, overvåger sit bidrag til FCP'en og aktivering af FCR 
med hensyn til TSO'ens FCR- forpligtelse, herunder enheder og grupper, der leve-rer 
FCR. Hver leverandør af FCR fremsender for hver af sine enheder og grupper, der le-
verer FCR, mindst følgende oplysninger til den TSO, der tilslutter reserver: a) den tids-
stemplede status, som angiver om FCR er til eller fra b) tidsstemplede data om aktiv 
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effekt, som er nødvendige for at bekræfte aktiveringen af FCR, her-under tidsstemplet 
øjeblikkelig aktiv effekt c) regulatorens statik (negativ hældning) for produktionsanlæg 
type C og type D som defineret i artikel 5 i forordning (EU) 2016/631, der fungerer som 
enheder, der leverer FCR, eller dens ækvivalente pa-rameter for grupper, der leverer 
FCR, som består af produktionsanlæg af type A og/eller type B som defineret i artikel 5 
i forordning (EU) 2016/631, og/eller for-brugsenheder med efterspørgselsreaktion ved-
rørende regulering af aktiv effekt som defineret i artikel 28 i forordning (EU) 2016/1388.  
 
9. Hver leverandør af FCR har ret til at aggregere de respektive data for mere end én 
enhed, der leverer FCR, hvis den maksimale effekt for de aggregerede enheder er un-
der 1,5 MW, og aktiveringen af FCR kan verificeres entydigt.  
 
10. Efter anmodning fra den TSO, der tilslutter reserver, stiller leverandøren af FCR de 
oplysninger, der er anført i stk. 9, til rådighed i realtid med en tidsopløsning på mindst 
10 sekunder.  
 
11. Efter anmodning fra den TSO, der tilslutter reserver, og når det er nødvendigt for at 
verificere aktiveringen af FCR, fremsender leverandøren af FCR de i stk. 9 om-hand-
lede data vedrørende tekniske installationer, som er en del af den samme en-hed, der 
leverer FCR.  
 
Bilag V 

 
 
 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse 
af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg 
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Artikel 15 – Generelle krav til produktionsanlæg af type C 
 
1.   Produktionsanlæg af type C skal opfylde kravene i artikel 13 og 14, med undta-
gelse af artikel 13, stk. 2, litra b), artikel 13, stk. 6, og artikel 14, stk. 2. 
 
2. Produktionsanlæg af type C skal desuden opfylde følgende krav til frekvensstabilitet: 
 
(…) 
 
d. foruden kravene i stk. 2, litra c), finder følgende krav kumulativ anvendelse, når pro-
duktionsanlægget er i FSM-tilstand: 
 

 
 
 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsæt-
telse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer 
 
 
Artikel 29 - Specifikke bestemmelser for forbrugsenheder med efterspørgselsre-
aktion vedrørende frekvensregulering 
 
1. Forbrugsanlæg og lukkede distributionssystemer kan levere efterspørgselsreakti-
onsydelser vedrørende frekvensregulering til relevante systemoperatører og relevante 
TSO'er. 
 
2.   Forbrugsanlæg med efterspørgselsreaktion vedrørende frekvensregulering skal 
overholde følgende krav, enten særskilt eller, hvis den ikke er en del af at transmissi-
onstilsluttet forbrugsanlæg, som en del af aggregeringen af forbruget gennem en tred-
jepart: 
 
a) kunne være i drift ved forskellige frekvensintervaller som fastsat i artikel 12, stk. 1, 

og det udvidede interval som fastsat i artikel 12, stk. 2 
 

b) kunne være i drift ved forskellige spændingsintervaller som fastsat i artikel 13, hvis 
de er tilsluttet ved et spændingsniveau på 110 kV eller mere 
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c) kunne være i drift inden for systemets normale spændingsinterval for driften ved til-

slutningspunktet som fastsat af den relevante systemoperatør, hvis de er tilsluttet 
ved et spændingsniveau på under 110 kV. Dette interval skal tage højde for eksiste-
rende standarder og inden godkendelse og i henhold til artikel 6 sendes i høring hos 
interesseparterne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1 
 

d)  være udstyret med et kontrolsystem, der er ufølsomt inden for et dødbånd, der lig-
ger omkring det nominelle systems frekvens på 50,00 Hz, og hvis bredde fastsættes 
af den relevante TSO, der hører TSO'erne i det synkrone område herom. For så vidt 
angår forbrugsenheder, der er tilsluttet ved et spændingsniveau under 110 kV, skal 
disse specifikationer inden godkendelse og i henhold til artikel 6 sendes i høring hos 
interesseparterne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1 
 

e)  når der vendes tilbage til en frekvens inden for det i stk. 2, litra d), fastsatte død-
bånd, kunne iværksætte en tilfældig tidsforsinkelse på op til 5 minutter, inden normal 
drift genoptages. 
 
Den maksimale frekvensafvigelse fra den nominelle værdi på 50,00 Hz, der udløser 
en reaktion, fastsættes af den relevante TSO i samarbejde med TSO'erne i det syn-
krone område. For så vidt angår forbrugsenheder, der er tilsluttet ved et spændings-
niveau under 110 kV, skal disse specifikationer inden godkendelse og i henhold til 
artikel 6 sendes i høring hos interesseparterne i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1. 
 
Forbruget øges eller reduceres ved en systemfrekvens henholdsvis over eller under 
dødbåndets nominelle frekvens (50,00 Hz) 
 

f)  være udstyret med en regulator, der måler den faktiske systemfrekvens. Målingerne 
ajourføres mindst hvert 0,2 sekunder 
 

g)  kunne fastslå en systemfrekvensændring på 0,01 Hz med henblik på at kunne le-
vere en samlet lineær, proportionel systemreaktion, for så vidt angår følsomheden 
for efterspørgselsreaktionen vedrørende frekvensregulering samt nøjagtigheden af 
frekvensmålingen og den efterfølgende forbrugsændring. Forbrugsenheden skal hur-
tigt kunne fastslå og reagere på ændringer i systemfrekvensen, der fastsættes af 
den relevante TSO i samarbejde med TSO'erne i det synkrone område. Der accepte-
res en modregning i målingen af frekvens i statisk tilstand på op til 0,05 Hz. 
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Energinets godkendte krav i medfør af forordning 2016/1388 (DCC) Artikel 29: 
 
Forsyningstilsynet har godkendt følgende krav til forbrugsenheder med efterspørgsels-
reaktion vedrørende frekvensregulering. Metoden for yderligere egenskaber for FCR i 
medfør af SO GL artikel 154, stk. 2, skal overholde de godkendte krav i medfør af DCC 
artikel 29 for så vidt angår forbrugsenheder der leverer FCR. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af Energinets opdatering af den fælles nordiske 
metode til yderligere egenskaber for FCR-reserven i henhold til SO GL artikel 154, stk. 
2.  
 
Afgørelsen er truffet i medfør af SO GL art. 6, stk. 3, litra d), nr. iii). 
 
Vurdering af formelle krav 
I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3, skal høring være foretaget, inden forslaget frem-
lægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere skal forslaget ved-
lægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparters 
synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringen. 
 
Før anmeldelse til Forsyningstilsynet har det fremsatte forslag været i høring fra den 1. 
april 2020 til den 1. maj 2020. Tilsynet bemærker, at interesseparter herunder DSO’er 
herved har haft mulighed for at fremkomme med synspunkter.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det fremsatte forslag opfylder betin-
gelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra f.  
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Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, stk. 3, er 
opfyldt ved den skete høring via ENTSO-E’s hjemmeside, samt vedlagte dokument 
”Explanatory document” der indeholder høringssvar samt TSO’ernes stillingtagen her-
til. 
 
I medfør af SO GL artikel 6, stk. 5, skal et forslag indeholde en beskrivelse af meto-
dens forventede betydning for målene i SO GL artikel 4, stk. 2. Forsyningstilsynet be-
mærker, at den anmeldte metode i indledningens nr. 12 indeholder en redegørelse for 
metodens forventede betydning i forhold til målene i SO GL artikel 4, stk. 2. 
 
Forsyningstilsynet har ved sin deltagelse i NordREG rådført, samarbejdet og koordine-
ret med de øvrige kompetente regulerende myndigheder i det synkrone område Nor-
den, med henblik på at opnå enighed om den anmeldte metode.  
 
De regulerende myndigheder i Norden er den 21. september 2020 nået til enighed om 
at godkende den anmeldte metode.  
 
Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige nordiske regulatorer den 21. september 
2020 udarbejdet konklusionspapir, hvorefter alle de nordiske regulatorer er enige i at 
kunne godkende metoden for yderligere egenskaber for FCR som anmeldt af de nordi-
ske TSO’er den 29. juni 2020. Konklusionen er vedlagt afgørelsen som bilag 3.  
 
Tilsynet vurderer, at denne koordinering er i overensstemmelse med kravene i SO GL 
artikel 6, stk. 7. 
 
Det fremgår af SO GL artikel 6, stk. 6, at metoder, der skal godkendes af de nationale 
regulatorer, skal indeholde en tidsramme for gennemførelsen. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metodes artikel 5 indeholder be-
stemmelser om implementeringen af metoden. Forsyningstilsynet vurderer på denne 
baggrund, at kravet i SO GL artikel 6, stk. 6 er opfyldt.  
 
I medfør af SO GL artikel 154, stk. 2, skal den anmeldte metode for yderligere egen-
skaber for FCR-reserven anvende en overgangsperiode i forbindelse med indførelsen 
af yderligere egenskaber til FCR-reserven. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke tidligere er fastsat krav til den nedadgående 
FCR-D reserve. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at der ikke kan fastsættes en 
overgangsordning for så vidt angår de nye krav til den nedadgående FCR-D reserve. 
 
Samlet vurdering af formelle krav 
Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte for-
slag til yderligere egenskaber for FCR-reserven i det synkrone område Norden, opfyl-
der alle formelle krav. 
 
Vurdering af materielle krav 
Det fremgår af SO GL artikel 154, stk. 2, at yderligere egenskaber for FCR skal ligge 
inden for intervallerne fastsat i forordning 2016/631 (RfG) artikel 15, stk. 2, litra d), og 
forordning 2016/1388 (DCC) art. 27-28.  
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For så vidt angår kravet om, at de yderligere egenskaber for FCR skal ligge inden for 
intervallerne fastsat i medfør af artikel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388 bemærker 
Forsyningstilsynet, at krav til forbrugsenheder der leverer FCR er anmeldt af Energinet 
og godkendt af Forsyningstilsynet i medfør af forordning 2016/1388 artikel 29. 
 
Forsyningstilsynet vil derfor i det følgende vurdere, om de fastsatte yderligere egen-
skaber til FCR-reserven ligger inden for intervallerne fastsat i medfør af forordning 
2016/1388 artikel 29. 
 
Det fremgår af SO GL artikel 154, stk. 1, at krav til FCR-reserven generelt skal ligge 
inden for intervallerne fastsat i bilag V til SO GL. 
 
RfG artikel 15, stk. 2, litra d, fastsætter følgende intervaller for anlæg der opererer i 
FSM-tilstand2: 
 

 
 
SO GL bilag V fastsætter følgende intervaller: 
 

 
2 Frequency sensitive mode. Anlægget skal i denne tilstand regulere sin aktive effekt som funktion af 

frekvensen.  
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Energinet har anmeldt følgende krav til den nedadgående FCR-D reserve: 
 

1) Downward FCR-D shall be activated at 50.10 Hz and shall be fully activated at 
50.5 Hz. It shall increase linearly or close to linearly within a system frequency 
range of 50.10-50.50 Hz.  

2) In the event of a system frequency increase to 50.50 Hz: 

- 50 % of the downward FCR-D shall be regulated downwards within 5 sec-
onds; 

- 100 % of the downward FCR-D shall be regulated downwards within 30 
seconds.  

Forsyningstilsynet bemærker, at kravene til den nedadgående FCR-D reserve er an-
meldt med et dødbånd på 0.10 Hz3. Endvidere er der anmeldt en fuld aktiveringstid på 
højest 30 sekunder, dog sådan, at 50 pct. af energireguleringen skal ske efter højest 5 
sekunder, ved en frekvensafvigelse på 50,50 Hz. Den fulde aktivering fra den nedad-
gående FCR-D reserve er således anmeldt at skulle ske ved en frekvensafvigelse på 
50,50 Hz. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at SO GL bilag V fastsætter en frekvensafvigelse på 0,5 
Hz inden for hvilken FCR-reserven skal være fuldt aktiveret. Det anmeldte interval for 

 
3 FCR-D reserven skal aktiveres ved en frekvens på 50.10 Hz eller højere. Der er herefter ikke krav 

om, at reserven aktiveres ved en frekvens mellem 50.00 Hz og op til 50.10 Hz. Det manglende krav 
om respons på trods af en frekvensafvigelse betegnes som et dødbånd. 
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den fulde aktivering fra den nedadgående FCR-D reserve ligger herefter inden for det 
fastsatte interval i SO GL bilag V.  
 
Tilsynet vurderer, at det anmeldte dødbånd – hvorefter den nedadgående FCR-D re-
serve skal påbegynde sin energiregulering ved 50.10 Hz – ligger inden for det tilladte 
dødbånd fastsat i RfG artikel 15, stk. 2, litra d, samt intervallet for den opadgående 
FCR-D reserve fastsat af Energinet i medfør af DCC artikel 29.  
 
De nordiske TSO’er har oplyst, at referencehændelse for den opadgående og den 
nedadgående FCR-reserve er ens. Dette fremgår af det vedhæftede ”Explanatory do-
cument”. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at de anmeldte krav til den nedadgående FCR-D re-
serve, er en spejling af de krav, der allerede er gældende for den opadgående FCR-D 
reserve. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at der ved at fastsætte sam-
menlignelige krav til den opadgående og nedadgående FCR-D reserve, er skabt lige-
lige krav for de aktører der ønsker at tilbyde FCR-D.   
 
Forsyningstilsynet finder herefter, at de anmeldte krav til den nedadgående FCR-D re-
serve udgør et ikke-diskriminerende krav.  
 
Det følger af SO GL artikel 154, stk. 2, at yderligere krav til FCR-reserven skal fastsæt-
tes ud fra hensynet til den overordnede systemdrift i synkronområdet, herunder det 
synkrone områdes installerede kapacitet, struktur samt forbrugs- og produktionsmøn-
ster.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der tilkommer Energinet et skønsmæssigt råderum i 
forbindelse med at varetage af den overordnede systemdrift, herunder ved fastsæt-
telse af krav til FCR-reserven. 
 
Af ”Explanatory document”, fremgår høringssvarene som de nordiske TSO’er har mod-
taget i forbindelse med deres gennemførte høring.   
 
Forsyningstilsynet bemærker, at Swedenergy og Vattenfall har fremsat høringssvar 
vedrørende kravet om lineær energiregulering som produkt af frekvensafvigelsen. 
Begge parter har i høringssvaret haft bemærkninger til kravet om energiregulering ved 
en frekvensændring på 0,5 Hz.   
 
Af høringssvarene fremgår det, at en energiregulering med krav om 30 pct. regulerin-
gen inden for de første 5 sekunder, og 50 pct. regulering inden for 30 sekunder vil 
være en bedre driftssikkerhedsmæssig løsning.  
 
De nordiske TSO’er har svaret, at kravene til den nedadgående FCR-D reserve er en 
spejling af kravene, der allerede er godkendt for den opadgående FCR-D reserve. 
TSO’erne har endvidere svaret, at de nordiske TSO’er er i gang med en større revision 
af kravene til FCR reserven i Norden, og vurderer på denne baggrund, at det ikke for 
nuværende er hensigtsmæssigt at have forskellige krav til den opadgående og nedad-
gående FCR-D reserve.  
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Forsyningstilsynet bemærker, at anlæg der i Danmark er tilsluttet efter den 27. april 
2019 vil være omfattet af tilslutningskrav der er fastsat på baggrund af forordning (EU) 
2016/631 (RfG). Det fremgår af denne forordnings tabel 5, at anlæg der opererer i 
frequency sensitive mode4 (FSM) skal kunne foretage en lineær energiregulering som 
funktion af frekvensafvigelsen, samt at anlægget skal kunne foretage en fuld energire-
gulering på højest 30 sekunder. 
 
Anlæg tilsluttet efter den 27. april 2019 der ønsker at levere FCR, skal således kunne 
foretage en fuld energiregulering på højest 30 sekunder. Den anmeldte metode er i 
overensstemmelse hermed. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der gælder tilsvarende krav om fuld energiregulering 
på højest 30 sekunder, for produktionsanlæg der er tilsluttet det danske elnet før den 
27. april 2019. Dette fremgår af teknisk forskrift 3.2.2, teknisk forskrift 3.2.3 og teknisk 
forskrift 3.2.5. 
 
Den anmeldte metode af 29. juni 2020 vedrørende yderligere egenskaber for FCR, 
fastsætter for første gang krav til den nedadgående FCR-D reserve i Norden. Tilsynet 
vurderer, at de nordiske TSO’er, ved at fastsætte krav til den nedadgående FCR-D re-
serve, har fastsat krav, der understøtter den overordnede driftssikkerhed i synkronom-
rådet Norden. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der tilkommer Energinet et skønsmæssigt råderum i 
forbindelse med varetagelsen af den overordnede systemsikkerhed, herunder ved fast-
sættelse af krav til FCR-reserven. 
 
Energinet har ved den anmeldte metode af 29. juni 2020 udøvet et skøn i forbindelse 
med at fastsætte hvilke yderligere egenskaber der skal gælde for den nedadgående 
FCR-D reserve. 
 
Forsyningstilsynet vurderer ikke, at de fremsendte høringssvar giver tilsynet grundlag 
for at konkludere, at det af Energinet udøvede skøn ikke i tilstrækkeligt omfang tager 
højde for den overordnede driftssikkerhed, herunder installeret kapacitet, struktur samt 
forbrugs- og produktionsmønster i synkronområdet Norden.  
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget andet materiale, der giver tilsynet grundlag for at 
foretage et andet skøn end det af Energinet udøvede. 
 
Forsyningstilsynet vurderer derfor, at høringssvarene fra Swedenergy og Vattenfall 
ikke giver tilsynet anledning til at kræve ændringer af de anmeldte yderligere egenska-
ber til FCR-D reserven. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at den anmeldte metode ligger inden for inter-
vallerne fastsat i SO GL bilag V, RfG artikel 15, stk. 2, litra d, samt DCC artikel 29. 
Endvidere finder tilsynet, at det af Energinet udøvede skøn anses for rimeligt. 

 
4 Og dermed leverer FCR. 
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SAMLET VURDERING AF DEN ANMELDTE METODE. 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode overholder alle formelle krav. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav for den nedadgående FCR-D reserve, 
ligger inden for de fastsatte intervaller i SO GL bilag V samt RfG artikel 15, stk. 2, litra 
d, og de af Energinet fastsatte intervaller i medfør af DCC artikel 29. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav er rimelige, ikke-diskriminerende og 
egnede til at understøtte systemsikkerheden i det nordiske synkronområde. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte metode af 29. juni 2020. 

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 


