
 

 

 

12. april 2021 

Sags nr. 20/12830 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 
3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 
post@forsyningstilsynet.dk 
www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse om opdateret metode for 
HVDC-ramping begrænsninger for 
synkronområdet Norden 

 

. 
 

RESUMÉ 

Denne afgørelse vedrører metodegodkendelse af Energinet Elsystemansvar A/S an-
meldelse af metode for begrænsninger for output af aktiv effekt på HVDC-samkørings-
linjer mellem synkronområdet Norden og andre synkrone områder. 
 
Energinet Elsystemansvar anmeldte den 30. oktober 2020 en metode for begrænsnin-
ger for output af aktiv effekt på HVDC-samkøringslinjer mellem synkronområdet Nor-
den og øvrige synkronområder. 
 
Metoden har til overordnet formål, at introducere begrænsninger for output af aktiv ef-
fekt på HVDC-samkøringslinjer mellem det synkrone område Norden og øvrige syn-
krone områder. Begrænsninger introduceres med henblik på at begrænse HVDC-sam-
køringslinjernes indflydelse på opfyldelsen af frekvenskvalitetsmålet for det synkrone 
område Norden. Dette gøres ved at fastlægge en kombineret maksimal rampingha-
stighed for alle HVDC-samkøringslinjer, der tilslutter det synkrone område Norden med 
øvrige synkrone område. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for ramping-
begrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt 
den 18. juli 2019. 
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 30. oktober 2020 indarbejder en ny 
HVDC-samkøringslinje – NordLink – i metoden, og fastsætter samme rampingbe-
grænsning på 30 MW/min (600 MW/time) for denne nye HVDC-samkøringslinje, som 
er gældende for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet 
Norden med øvrige synkrone områder. 
 
Den anmeldte metode skal godkendes af alle regulerende myndigheder i det synkrone 
område Norden i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e), nr. i) i forordning (EU) 2017/1485.  
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode af 30. oktober 2020 vedrørende 
rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt på HVDC-samkøringslinjer, hvor den 
nye HVDC-samkøringslinje NordLink er blevet indarbejdet i den gældende metode.  
 
Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e), nr. i), i Kommissionens forord-
ning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af 
elektricitetstransmissionssystemer. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING  

Energinet Elsystemansvar anmeldte den 30. oktober 2020 en metode for begrænsnin-
ger for output af aktiv effekt på HVDC-samkøringslinjer mellem synkronområdet Nor-
den og øvrige synkronområder.  
 
En begrænsning for output af aktiv effekt omtales i det følgende som en rampingbe-
grænsning. 
 
Metoden er udarbejdet med hjemmel i artikel 137, stk. 3, i Kommissionens forordning 
(EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektrici-
tetstransmissionssystemer (herefter SO GL). 
 
Den anmeldte metode er gældende for LFC-kontrolblokke Norden. LFC-kontrolblokken 
Norden dækker hele det synkrone område Norden. Der er således sammenfald mel-
lem det geografiske område, som udgør LFC-kontrolblokken Norden, og det geografi-
ske område som udgør synkronområdet Norden. 
 
Metoden har overordnet til formål, at introducere begrænsninger for output af aktiv ef-
fekt på HVDC-samkøringslinjer mellem det synkrone område Norden og øvrige syn-
krone områder. Begrænsninger introduceres med henblik på at begrænse HVDC-sam-
køringslinjernes indflydelse på opfyldelsen af frekvenskvalitetsmålet for det synkrone 
område Norden. Dette gøres ved at fastlægge en kombineret maksimal rampingbe-
grænsning for alle HVDC-samkøringslinjer, der tilslutter det synkrone område Norden 
med øvrige synkrone område. Rampingbegrænsningen består i at begrænse den ha-
stighed, hvormed flowet over en HVDC-samkøringslinje kan ændres. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for ramping-
begrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt 
den 18. juli 2019. 
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 30. oktober 2020 indarbejder en ny 
HVDC-samkøringslinje – NordLink – i metoden, og fastsætter samme rampingbe-
grænsninger på 30 MW/min (600 MW/time) for denne nye HVDC-samkøringslinje, som 
er gældende for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet 
Norden med øvrige synkrone områder. 
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Af den anmeldte metodes dokument ”responses to public consultation” fremgår, at 
idriftsættelsen af NordLink vil have en negativ virkning på frekvenskvaliteten i synkron-
området Norden. De nordiske TSO’er gennemfører derfor i øjeblikket en analyse af 
muligheden for at introducere en fleksibel rampingmodel, der ikke bygger på statiske 
rampingbegrænsninger, og som skal gælde for alle HVDC-samkøringslinjerne der for-
binder det nordiske synkronområde med øvrige synkronområder. 
 
De nordiske TSO’er har den 27. august 2020 leveret rapporten ”Assessment of the ef-
ficiency of ramping restrictions in the Nordic synchronous area” til de nordiske regula-
torer. Af rapporten fremgår bl.a. nedenstående graf, der er en visualisering af frekvens-
kvaliteten i Norden. I Norden er fastsat en frekvenskvalitet, hvorefter frekvensen højest 
må ligge uden for intervallet 49.90 – 50.10 Hz i 10.000 minutter om året. I årene 2011 
til 2019 har frekvensen ligget uden for intervallet på 49.90 – 50.10 Hz i mere end 
10.000 minutter pr. år. Dette fremgår af nedenstående graf.  
 

 
 
Den anmeldte metode skal godkendes af alle regulerende myndigheder i det synkrone 
område Norden i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra e), nr. i).  
 
Det fremgår 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 HVDC- 
rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden den 30. oktober 2020. 
 
Eftersom godkendelsen af den anmeldte metode kræver, at mere end én regulerende  
myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., på-
lagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden, koordinere 
og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 
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Forsyningstilsynet deltager i Nordic Regulators (NordREG), hvor den anmeldte metode  
har været behandlet af alle de regulerende myndigheder i Norden. Forsyningstilsynet 
deltager her i System Operation Task Force (SO TF) og Energy Regulators Regional 
Forum (ERRF). ERRF består af ledende repræsentanter fra de forskellige regulerende 
myndigheder i Norden. Formålet med SO TF er bl.a., at koordinere afgørelser der skal 
træffes af mere end en regulerende myndighed. ERRF får orientering fra SO TF, når 
der er opnået enighed, eller koordinerer afgørelserne i tilfælde hvor der ikke kan opnås 
enighed i task forcen. 
 
Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige nordiske regulatorer udarbejdet konklu-
sionspapir af 5. november 2020, hvorefter alle de nordiske regulatorer i enighed kan 
godkende den anmeldte metode vedrørende HVDC-rampingbegrænsninger for syn-
kronområdet Norden. Den udarbejdede konklusion fremgår som bilag 3 til afgørelsen. 

DEN ANMELDTE METODE 
Rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjer kan fastsættes i medfør af SO GL 
artikel 137, stk. 3. Begrænsningerne vil være en del af driftsaftalen for LFC-kontrol-
blokken. Driftsaftalen er reguleret i SO GL artikel 119. Artikel 119 fastsætter i stk. 1, 
litra c), at driftsaftalen skal indeholde eventuelle bestemmelser om rampingbegræns-
ninger for output af aktiv effekt der fastsættes i henhold til SO GL artikel 137, stk. 3.  
 
I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er, der er tilsluttet en HVDC-samkø-
ringslinje, ret til at angive fælles begrænsninger for output af aktiv effekt for den pågæl-
dende HVDC-samkøringslinje med henblik på at begrænse dens indflydelse på opfyl-
delsen af LFC-kontrolblokkenes målparameter for reguleringsfejl ved frekvensgenop-
rettelse ved at aftale rampingperioder og/eller maksimale rampinghastigheder for 
denne HVDC-samkøringslinje. Disse fælles begrænsninger gælder ikke for udligning af 
modsatrettede ubalancer, frekvenskobling og grænseoverskridende aktivering af FRR 
og RR over HVDC-samkøringslinjer. Alle TSO'er i et synkront område koordinerer 
disse foranstaltninger inden for det synkrone område. 
 
Den anmeldte metode er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden. LFC-
kontrolblokken Norden dækker hele det synkrone område Norden. Der er således 
sammenfald mellem LFC-kontrolblokken Norden og synkronområdet Norden. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for ramping-
begrænsninger af HVDC-samkøringslinjerne i det synkrone område Norden, som For-
syningstilsynet har godkendt den 18. juli 2019.  
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 30. oktober 2020 indarbejder den nye 
HVDC-samkøringslinje NordLink i metoden for HVDC-rampingbegrænsninger.  
 
HVDC-samkøringslinjen NordLink er indarbejdet i metodens artikel 3. 
 
Metodens artikel 3 fastsætter en maksimal gradient for ændringen af aktiv effekt på 30 
MW/min, med en maksimal samlet ændring på 600 MW/time. Disse krav er godkendt 
af Forsyningstilsynet ved afgørelse af 18. juli 2019. Den anmeldte metode af 30. okto-
ber 2020 indeholder ikke forslag til ændringer af de allerede godkendte gradienter. 
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Anmeldelse af 30. oktober 2020, indarbejder den nye HVDC-samkøringslinje NordLink, 
og viderefører de allerede godkendte gradienter til også at gælde for den nye HVDC-
samkøringslinje NordLink.  
 
Med den opdaterede metode af 30. oktober 2020 er alle HVDC-samkøringslinjer der 
forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkronområder underlagt de samme 
begrænsninger. Disse begrænsninger fremgår af metodens artikel 3.  
 
Den anmeldte metode indeholder i artikel 6 bestemmelser om den anmeldte metodes 
gennemførelse. Det fremgår af artikel 6, at den anmeldte metode ikke kræver yderli-
gere implementering, og at de anmeldte krav om rampingbegrænsninger for HVDC-
samkøringslinjen NordLink kan tages i anvendelse på samme tidspunkt som idriftsæt-
telsestidspunktet for HVDC-samkøringslinjen NordLink (pr. 1. december 2020).  
 
Den anmeldte metode indeholder endvidere i indledningens nr. 8, en beskrivelse af 
metodens forventede betydning i forhold til målene i SO GL artikel 4. 
 
Den anmeldte metode af 30. oktober 2020 er en opdatering af den godkendte metode 
af 18. juli 2019 vedrørende rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjer, der for-
binder synkronområdet Norden med øvrige synkronområder. 
 
Begrundelsen for at indføre en rampingbegrænsning på 30 MW/min for HVDC-samkø-
ringslinjen NordLink følger begrundelsen for at introducere en sådan rampingbegræns-
ning på alle øvrige HVDC-samkøringslinjer. 
 
Af anmeldelsen til den godkendte metode af 18. juli 2019 fremgår, bl.a. følgende:  
 
”Momentary imbalances result from the momentary difference between generation and im-

port on one side, and export and demand on the other side. It shall be noted that a bal-

anced ISP does not mean that system balance exists in every moment. A major reason for 

this is the difference in behaviour between generation and demand: Generation units tend 

to ramp quickly to their new set-point at the beginning of the ISP and keep their generation 

stable over the ISP. Conversely, demand increases linearly. The difference between the 

generation ramp and the consumption increase creates the momentary imbalance within 

the ISP and accordingly results in a FRCE. The effect is similar for import/export vs. gener-

ation. Also here there may be a mismatch between the quickly changing generation units 

and the gradually ramping HVDC interconnectors. It must be noted that these imbalances 

represents substantial volumes. 

 

(…) 

 

In order to limit the momentary imbalance (and FRCE), the Nordic TSOs apply a number of 

measures. Some of these measures intend to mitigate consequences of the momentary im-

balance (e.g. aFRR) and others try to prevent for them. Two of the latter ones are included 

in this proposal. 

 

(…) 
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The TSOs expect that development in some of the measures, like expected larger aFRR 

volumes, will lead to an improved FRCE quality. Consequently, the TSOs do neither pro-

pose to relax the existing ramping restrictions nor enhance the restrictions now. I.e. the pro-

posed ramping restrictions are determined as per current restrictions. The justification of 

these ramping restriction is that these ramping restrictions are required for achieving the 

current frequency quality level and that relaxing them will reduce the Nordic frequency qual-

ity.” 

 

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 rampingbegræns-
ninger i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3 og 4. 
 

HØRING 
 
I medfør af SO GL artikel 11, skal TSO’erne, der er ansvarlige for at fremlægge forslag 
til vilkår, betingelser og metoder eller ændringer heraf i henhold til SO GL, høre inte-
resseparterne herunder de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udkastene 
til forslag til vilkår, betingelser og metoder, der er anført i artikel 6, stk. 2 og 3. Hørin-
gen løber over en periode på mindst en måned. 
 
TSO'er der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og metoder, 
tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbin-
delse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regulerende 
myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke 
at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget som vedlægges forslaget og 
offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forsla-
get til vilkår, betingelser og metoder. 
 
De nordiske TSO’er har gennemført høring via ENSTO-E hjemmeside af den anmeldte 
metode i perioden fra den 3. august 2020 til den 4. september 2020. 
 
Den anmeldte metode er bilagt dokumentet ”responses to public consultation”, som in-
deholder de nordiske TSO’ers besvarelse af indkomne høringssvar. Dokumentet ”re-
sponses to public consultation” er vedlagt denne afgørelse som bilag 2. 
 
Der er afgivet høringssvar fra Norsk Hydro, Fortum, EFET, og Statkraft,  
 
Norsk Hydro har afgivet høringssvar. Det er Norsk Hydros vurdering, at det er rimeligt 
at benytte samme rampingbegrænsning på NordLink som i øvrigt anvendes på de øv-
rige HVDC-samkøringslinjer. 
 
Norsk Hydro bemærker dog, at når NordLink sættes i drift med de samme rampingbe-
grænsninger, som gælder for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer, betyder dette at de 
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rampingbegrænsninger der gælder for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer har været 
for restriktive. 
 
De nordiske TSO’er har hertil svaret, at introduktionen af NordLink giver (fortsatte) ud-
fordringer med hensyn til at opretholde den fornødne frekvenskvalitet i synkronområdet 
Norden. De nordiske TSO’er gennemfører derfor i øjeblikket en analyse af muligheden 
for at introducere en fleksibel rampingmodel, der skal gælde for alle HVDC-samkø-
ringslinjerne der forbinder det nordiske synkronområde med øvrige synkronområder.  
 
De nordiske TSO’er er derfor ikke enige med Norsk Hydro i, at rampingbegrænsnin-
gerne har været for restriktive.  
 
Fortum spørger i sit høringssvar, hvorfor de nordiske TSO’er ikke har planer om at be-
nytte fleksible rampingbegrænsninger (group ramping) for alle HVDC-samkøringslin-
jerne, der forbinder det nordiske synkronområde med øvrige synkronområder. Lig-
nende bemærkning er fremsat af Norsk Hydro, EFET og Statkraft. 
 
De nordiske TSO’er har gennemgående svaret, at der pågår analyser af muligheden 
for at benytte en fleksibel ramping.  
 
Fortum bemærker endvidere i sit høringssvar, at den anmeldte metode bør indarbejde 
15 minutters ubalanceafregning, da dette vil minimere behovet for at fastsætte ram-
pingbegrænsniner. 
 
De nordiske TSO’er har hertil svaret, at de er enig i, at introduktionen af 15 minutters 
ubalanceafregning kan reducere behovet for rampingbegrænsninger. Arbejdet med in-
troduktion af 15 minutters ubalanceafregning pågår fortsat, og er således ikke færdigt.   
 
Statkraft har i deres høringssvar fremført, at benyttelsen af rampingbegrænsninger 
skal forklares og begrundes bedre af de nordiske TSO’er.  
 
TSO’erne har hertil svaret, at TSO’erne har afleveret rapporten ”HVDC-rampingbe-
grænsningerne” til de nordiske regulatorer den 14. juli 2020. Endvidere analyserer 
TSO’erne muligheden for at introducere en fleksibel rampingmodel for alle HVDC-sam-
køringslinjerne, der forbinder det nordiske synkronområde med øvrige synkromområ-
der.  
 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af 
retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 
 
Artikel 4 - Mål og lovgivningsmæssige aspekter 
 
(…) 
 
Stk 2.  
Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndigheder 
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og systemoperatørerne: 
 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination 
 

b) sikre gennemsigtighed 
 

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

 
d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at 

sikre netsikkerheden og –stabiliteten 
 

e) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at 
sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning 

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

stemer og 
 

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

Artikel 6 - Godkendelse af vilkår, betingelser og metoder for TSO'er 
 
Stk. 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. 
 
(…) 
 
stk. 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: 
 
(…) 
 
e) metoder og betingelser anført i driftsaftaler for LFC-kontrolblokke i artikel 119 vedrø-
rende: 

i. rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 
og 4 

 
(…) 
 
Stk. 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 målene i 
denne forordning. Forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der skal godkendes af 
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flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for agenturet, samtidig med at de 
fremlægges for de regulerende myndigheder. På anmodning fra de kompetente regu-
lerende myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forsla-
gene til vilkår og betingelser eller metoder 
 
Stk. 7 
Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én regu-
lerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myndig-
heder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til enig-
hed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal den kompetente regulerende myndighed 
tage denne udtalelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om 
de fremlagte vilkår, betingelser og metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måneder efter, 
at de, eller i givet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de om-
handlede vilkår, betingelser og metoder.  
 
Artikel 11 – Høringer 
 
Stk. 1 
TSO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingelser og metoder el-
ler 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. 
 
Stk. 2 
Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der fremlægges af TSO'er på EU-plan, offent-
liggøres og sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges af TSO'er på regio-
nalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. Parter, der fremlægger for-
slag på bilateralt eller multilateralt plan, hører som minimum de berørte medlemsstater. 
 
Stk. 3 
TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og metoder, 
tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbin-
delse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regulerende 
myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke 
at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges forslaget og 
offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forsla-
get til vilkår, betingelser og metoder. 
 
Artikel 119 - Driftsaftaler for LFC-kontrolblok 
 
Stk. 1 
Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle TSO'er i 
hver LFC-kontrolblok i fællesskab fælles forslag til: 
 
(…) 
 
c) rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4.  
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(…) 
 
Stk. 2 
Alle TSO'er i hver LFC-kontrolblok fremlægger de metoder og betingelser, der er anført 
i artikel 6, stk. 3, litra e), til godkendelse hos alle de regulerende myndigheder i 
den berørte LFC-kontrolblok. Senest en måned efter godkendelsen af disse metoder 
og betingelser indgår alle TSO'er i hver LFC-kontrolblok en driftsaftale for den pågæl-
dende LFC-kontrolblok, som træder i kraft senest tre måneder efter godkendelsen af 
metoderne og betingelserne. 
 
Artikel 137 - Rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt 
 
(…) 
 
Stk. 3 
I driftsaftalen for LFC-kontrolblokken har alle TSO'er, der er tilsluttet en HVDC-samkø-
ringslinje, ret til at angive fælles begrænsninger for output af aktiv effekt for den pågæl-
dende HVDC-samkøringslinje med henblik på at begrænse dens indflydelse på opfyl-
delsen af LFC-kontrolblokkenes målparameter for reguleringsfejl ved frekvensgenop-
rettelse ved at aftale rampingperioder og/eller maksimale rampinghastigheder for 
denne HVDC-samkøringslinje. Disse fælles begrænsninger gælder ikke for udligning af 
modsatrettede ubalancer, frekvenskobling og grænseoverskridende aktivering af FRR 
og RR over HVDC-samkøringslinjer. Alle TSO'er i et synkront område koordinerer 
disse foranstaltninger inden for det synkrone område. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om Energinet Elsystemsansvars anmeldelse af metode af 30. ok-
tober 2020 vedrørende begrænsninger for output af aktiv effekt på HVDC-samkørings-
linjer mellem synkronområdet Norden og øvrige synkronområder, hvor den nye HVDC-
samkøringslinje NordLink er blevet indarbejdet i den gældende metode. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 6, stk. 3, litra e), nr. i) i forordning (EU) 
2017/1485 SO GL. 
 
Energinet Elsystemansvar anmeldte den 30. oktober 2020 metode vedrørende be-
grænsninger for output af aktiv effekt (rampingbegrænsninger) på HVDC-samkørings-
linjer mellem synkronområdet Norden og øvrige synkronområder. 
 
Rampingbegrænsninger for HVDC-samkøringslinjer kan fastsættes i medfør af SO GL 
artikel 137, stk. 3. Begrænsningerne vil være en del af den såkaldte driftsaftale for 
LFC-kontrolblokken. Driftsaftalen er reguleret i SO GL artikel 119. Artikel 119 fastsæt-
ter i stk. 1, litra c), at driftsaftalen skal indeholde eventuelle bestemmelser om ramping-
begrænsninger for output af aktiv effekt der fastsættes i henhold til SO GL artikel 137, 
stk. 3.  
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Den anmeldte metode er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden. Den 
geografiske udstrækning af LFC-kontrolblokken Norden dækker hele det synkrone om-
råde Norden. Der er således sammenfald mellem LFC-kontrolblokken Norden og syn-
kronområdet Norden. 
 
Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for ramping-
begrænsninger i det synkrone område Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt 
den 18. juli 2019. 
 
Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 30. oktober 2020 indarbejder en ny 
HVDC-samkøringslinje – NordLink – i metoden, og fastsætter samme rampingbe-
grænsninger for denne nye HVDC-samkøringslinje, som er gældende for alle øvrige 
HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkrone 
områder. 
 
HVDC-samkøringslinjen NordLink er indarbejdet i metodens artikel 3. 
 
Metodens artikel 3 fastsætter en maksimal gradient for ændringen af aktiv effekt på 30 
MW/min med en maksimal samlet ændring på 600 MW/time. Disse krav er godkendt af 
Forsyningstilsynet ved afgørelse af 18. juli 2019. Den anmeldte metode af 30. oktober 
2020 indeholder ikke forslag til ændringer af de allerede godkendte gradienter. 
 
Den anmeldte metode af 30. oktober 2020 indarbejder den nye HVDC-samkøringslin-
jen NordLink, og viderefører de allerede godkendte gradienter til også at gælde for den 
nye HVDC-samkøringslinje NordLink.  
 
Med den opdaterede metode af 30. oktober 2020 er alle HVDC-samkøringslinjer, der 
forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkronområder underlagt de samme 
begrænsninger. 
 
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 Energinet gennemført høring af den anmeldte 
metode den 3. august 2020 til den 4. september 2020. Tilsynet bemærker, at interes-
senter herunder DSO’er herved har haft mulighed for at fremkomme med synspunkter.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den anmeldte metode opfylder be-
tingelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra f.  
 
Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, stk. 3, er 
opfyldt ved den skete høring via ENTSO-E’s hjemmeside samt dokumentet ”responses 
to public consultation”, der er vedlagt den anmeldte metode, og som indeholder hø-
ringssvar samt TSO’ernes stillingtagen hertil. 
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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. 8, indeholder en beskrivelse af 
metodens forventede betydning i forhold til målene i SO GL artikel 4. 
 
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 5. november 2020 nået til enighed om at 
kunne godkende den anmeldte metode. Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige 
nordiske regulatorer den 5. november 2020 udarbejdet konklusionspapir, hvorefter alle 
de nordiske regulatorer er enige om at kunne godkende den anmeldte metoden for 
rampingbegrænsninger af 30. oktober 2020. 
 
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 6 indeholder be-
stemmelser om gennemførelsen af metoden. Forsyningstilsynet vurderer på denne 
baggrund, at kravet i SO GL artikel 6, stk. 6, er opfyldt.  
 
Samlet vurdering af formelle krav 
Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte 
metode af 30. oktober 2020 vedrørende fælles begrænsninger for output af aktiv effekt 
opfylder alle formelle krav. 
 
Vurdering af materielle krav 
Den anmeldte metode er udarbejdet af alle de nordiske TSO’er i samarbejde. 
 
I medfør af SO GL artikel 137, stk. 3, kan TSO’erne i en LFC-kontrolblok fastsætte be-
stemmelser om rampingbegrænsninger.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der tilkommer TSO’erne et skønsmæssigt råderum i 
forbindelse med at varetage den overordnede systemdrift herunder ved fastsættelse af 
krav til rampingbegrænsninger i medfør af SO GL artikel 137, stk. 3.  
 
Energinet har ved den anmeldte metode af 30. oktober 2020 udøvet et skøn i forbin-
delse med at fastsætte hvilke rampingbegrænsninger, der skal gælde for HVDC-sam-
køringslinjerne i LFC-kontrolblokken Norden.  
 
Forsyningstilsynet vurderer i det følgende det udøvede skøn. 
 
I forbindelse med TSO’ernes offentlige høring, er der modtaget høringssvar der vedrø-
rer introduktionen af en fleksibel rampingmodel samt introduktionen af 15 minutters 
ubalanceafregning.  
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For så vidt angår introduktionen af en fleksibel rampingmodel har de nordiske TSO’er 
svaret, at der pågår analyser i forbindelse med at fremskaffe konklusioner omkring 
markeds- og driftsforhold ved introduktionen af en fleksibel rampingmodel.    
 
Med hensyn til introduktionen af 15 minutters ubalanceafregning, er der afgivet hø-
ringssvar, som fremfører, at en 15 minutters ubalanceafregning vil kunne føre til andre 
– og lempeligere – rampingbegrænsninger.  
 
Til dette har TSO’erne svaret, at arbejdet omkring implementering af 15 minutters uba-
lanceafregning pågår i øjeblikket, men endnu ikke er færdigt. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de oven for nævnte høringssvar ikke giver til-
synet grundlag for at tilsidesætte det af Energinet foretagne skøn.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at en ændring af rampingbegrænsningerne ved en 
introduktion af en fleksibel rampingmodel vil påvirke alle HVDC-samkøringslinjerne på 
en gang. Det er de samlede nordiske TSO’ers skøn, at en sådan ændring forudsætter 
nærmere analyser. Disse analyser er igangsat. Forsyningstilsynet har ikke grundlag for 
at tilsidesætte TSO’ernes vurdering om behovet for en analyse, og høringssvarene gi-
ver heller ikke Forsyningstilsynet grundlag for at tilsidesætte TSO’ernes konklusion, 
hvorefter en introduktion af en fleksibel rampingmodel forudsætter en nærmere ana-
lyse heraf.   
 
Det giver ikke tilsynet anledning til en anden vurdering af den anmeldte metode for 
rampingbegrænsninger, at den anmeldte metode af 30. oktober 2020 ikke forholder sig 
til den endnu ikke færdigbehandlede metode om 15 minutters ubalanceafregning.  
 
Det forhold at introduktionen af en 15 minutters ubalanceafregning kan give grundlag 
for en lempeligere rampingbegrænsning, kan efter tilsynets vurdering ikke føre til, at 
den anmeldte metode af 30. oktober 2020 skal indarbejde og tage højde for den endnu 
ikke færdige metode for 15 minutters ubalanceafregning. 
 
Norsk Hydro har i sit høringssvar anført, at når NordLink sættes i drift med de samme 
rampingbegrænsninger som gælder for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer, betyder 
dette, at de rampingbegrænsninger der gælder for alle øvrige HVDC-samkøringslinjer 
har været for restriktive. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det er de nordiske TSO’ers vurdering, at idriftsættel-
sen af NordLink vil have en negativ virkning på frekvenskvaliteten  i synkronområdet 
Norden. 
 
Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at foretage en anden vurdering, end den som 
er foretaget af de nordiske TSO’er. 
  
Forsyningstilsynet bemærker, at det overordnede formål med rampingbegrænsninger 
er at understøtte frekvenskvaliteten. Forsyningstilsynet vurderer, at idriftsættelsen af 
NordLink med de samme rampingbegrænsninger som er gældende for de øvrige 
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HVDC-samkøringslinjer, ikke i sig selv udgør et bevis for, at de gældende rampingbe-
grænsninger på 30 MW/min er for restriktive i forhold til at understøtte systemsikkerhe-
den. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at frekvenskvaliteten i Norden ikke er på det øn-
skede niveau på højest 10.000 minutter om året uden for frekvensintervallet på 49.90 – 
50.10 Hz. Det er på denne baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at der er behov for 
yderligere tiltag i det nordiske synkronområde, for at sikre den ønskede frekvenskvali-
tet. Introduktionen af rampingbegrænsninger på NordLink udgør et tiltag, men ram-
pingbegræsningen på NordLink kan ikke alene sikre den ønskede frekvenskvalitet på 
højest 10.000 minutter om året uden for frekvensintervaller på 49.90 – 50.10 Hz. 
 
Forsyningstilsynet vurderer i denne sammenhæng, at idriftsættelsen af NordLink med 
de samme rampingbegrænsninger som er gældende for de øvrige HVDC-samkørings-
linjer, ikke i sig selv udgør et bevis for, at de gældende rampingbegrænsninger på 30 
MW/min er for restriktive i forhold til at understøtte systemsikkerheden. 
 
De nordiske TSO’er har oplyst, at der gennemføres analyser i forbindelse med at 
kunne introducere en fleksibel rampingbegrænsning der i modsætning til de nuvæ-
rende begrænsninger, ikke skal bygge en statisk begrænsning af HVDC-samkørings-
linjerne, der forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkrone områder. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at der med introduktionen af rampingbegrænsninger på 30 
MW/min for NordLink, ikke er grundlag for modsætningsvis at konkludere, at ramping-
begrænsningerne der var gældende før idriftsættelsestidspunktet af NordLink, var for 
restriktive.    
 
Statkraft har i deres høringssvar fremført, at benyttelsen af rampingbegrænsninger 
skal forklares og begrundes bedre af de nordiske TSO’er.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at den anmeldte metode af 30. oktober 2020 er en opda-
tering af den godkendte metode af 18. juli 2019 vedrørende rampingbegrænsninger for 
HVDC-samkøringslinjer, der forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkronom-
råder. 
 
Begrundelsen for at indføre en rampingbegrænsning på 30 MW/min for HVDC-samkø-
ringslinjen NordLink følger begrundelsen for at introducere en sådan rampingbegræns-
ning på alle øvrige HVDC-samkøringslinjer. 
 
Af anmeldelsen til den godkendte metode af 18. juli 2019 fremgår, bl.a. følgende:  
 
”Momentary imbalances result from the momentary difference between generation and im-

port on one side, and export and demand on the other side. It shall be noted that a bal-

anced ISP does not mean that system balance exists in every moment. A major reason for 

this is the difference in behaviour between generation and demand: Generation units tend 

to ramp quickly to their new set-point at the beginning of the ISP and keep their generation 

stable over the ISP. Conversely, demand increases linearly. The difference between the 

generation ramp and the consumption increase creates the momentary imbalance within 
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the ISP and accordingly results in a FRCE. The effect is similar for import/export vs. gener-

ation. Also here there may be a mismatch between the quickly changing generation units 

and the gradually ramping HVDC interconnectors. It must be noted that these imbalances 

represents substantial volumes. 

 

(…) 

 

In order to limit the momentary imbalance (and FRCE), the Nordic TSOs apply a number of 

measures. Some of these measures intend to mitigate consequences of the momentary im-

balance (e.g. aFRR) and others try to prevent for them. Two of the latter ones are included 

in this proposal [Ramping restrictions]. 

 

(…) 

 

The TSOs expect that development in some of the measures, like expected larger aFRR 

volumes, will lead to an improved FRCE quality. Consequently, the TSOs do neither pro-

pose to relax the existing ramping restrictions nor enhance the restrictions now. I.e. the pro-

posed ramping restrictions are determined as per current restrictions. The justification of 

these ramping restriction is that these ramping restrictions are required for achieving the 

current frequency quality level and that relaxing them will reduce the Nordic frequency qual-

ity.” 

 
Forsyningstilsynet bemærker, at rampingbegrænsninger på HVDC-samkøringslinjerne 
gennemgående har til formål at holde hånden under frekvenskvaliteten i Norden.  
 
For så vidt angår TSO’ernes begrundelse for at videreføre og udbygge rampingbe-
grænsningerne til også at omfatte NordLink, lægger tilsynet vægt på, at frekven-
sen i Norden ikke ligger på det fastsatte niveau på højest 10.000 minutter om året 
uden for intervallet 49.90 – 50.10 Hz. Forsyningstilsynet henviser til nedenstående 
figur som er leveret af de nordiske TSO’er til de nordiske regulatorer i rapporten  
”Assessment of the efficiency of ramping restrictions in the Nordic synchronous 
area”  
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På ovenstående baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at den anmeldte rampingbe-
grænsning for HVDC-samkøringslinjen NordLink er begrundet.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det af Energinet udøvede skøn om at introducere en 
rampingbegrænsning på HVDC-samkøringslinjen NordLink på 30 MW/min på proporti-
onal vis balancerer 1) kriteriet om overordnede driftssikkerhed og 2) kriteriet om opti-
mering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostninger 
for alle involverede parter. Kriterie nr. 2) er særligt vurderet i forhold til, at rampingbe-
grænsninger medfører en reduktion af den kapacitet, der kan gøres tilgængelig for 
markedet.  
 
Forsyningstilsynet lægger ved sin proportionalitetsvurdering vægt på forholdet mellem 
tilgængelig kapacitet til markedet og behovet for at opretholde og understøtte frekvens-
kvaliteten i Norden.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at rampingbegrænsningerne kun udgør en be-
grænsning i markedet, når flowet over en HVDC-samkøringslinje ændres med mere 
end 600 MW over en time. Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at konkludere, at 
systemsikkerheden i Norden kan håndtere en ændring af flowet på mere end 600 
MW/time. Forsyningstilsynet har således heller ikke grundlag for at konkludere, at der 
ved de anmeldte rampingbegrænsninger sker en uproportional begrænsning af den 
kapacitet som frigives til markedet.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinets udøvede skøn på proportional vis balance-
rer 1) kriteriet om overordnede driftssikkerhed og 2) kriteriet om optimering mellem den 
højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkostninger for alle involverede 
parter.  
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Forsyningstilsynet vurderer samlet, at den anmeldte metode er rimelig og proportional, 
ikkediskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden i det nordiske syn-
kronområde. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de modtagne høringssvar ikke giver tilsynet anledning 
til at kræve ændringer af den anmeldte metode.  
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget andet materiale, der giver tilsynet grundlag for at 
kræve ændringer i Energinets udøvede skøn. 
 

KONKLUSION 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode overholder alle de formelle krav, 
som fremgår af SO GL artikel 4, stk. 2, litra f, artikel 6, stk. 5-7, samt artikel 11.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke er grundlag for at kræve ændringer i det skøn 
som Energinet har foretaget, og som ligger til grund for den anmeldte metode.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode for rampingbegrænsninger for 
HVDC-samkøringslinjer der forbinder synkronområdet Norden med øvrige synkronom-
råder, er rimelige og proportional, ikke-diskriminerende og egnede til at understøtte sy-
stemsikkerheden i det nordiske synkronområde. 
 
Forsyningstilsynet kan på denne baggrund godkende den anmeldte metode af 30. ok-
tober 2020 for begrænsninger for output af aktiv effekt på HVDC-samkøringslinjer mel-
lem synkronområdet Norden og øvrige synkronområder 
 

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 
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