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Forsyningstilsynet 
Torvegade 10 
3300 Frederiksværk 
Denmark 
 
Att: Thomas Heldbo Wienberg og Søren Peter Nielsen 

Aarhus, 13. November 2020 

HØRING OVER FÆLLES YDERLIGERE EGENSKABER FOR FCR - SO GL ARTIKEL 154, STK. 2 
af den 03.09.2020 
 
Vestas Wind Systems A/S (”Vestas”) takker for muligheden for at komme med kommentarer på den af 
3. september udsendte ”Høring over fælles yderligere egenskaber for FCR – SO GL Artikel 154, stk. 
2” 
 
Som Danmarks største operatør af batterianlæg har Vestas en stor interesse i at sikre en fair og 
retfærdig konkurrence på de ydelser, som batterianlæg kan levere til det danske elnet. Herunder er 
FCR af særlig stor interesse da batterier egner sig særdeles godt til at levere denne ydelse. 
 
Det er derfor med nogen bekymring, Vestas afgiver disse kommentarer til oplægget fra de 
Centraleuropæiske TSO’er. 
 
Grundlæggende har vi forståelse for den risiko TSO’erne agter at løse med den foreslåede ændring til 
lovgivningen, men vi må dog påpege at som ændringerne er fremlagt vil de medføre til en kraftig 
konkurrenceforvridning til ugunst for alle operatører af energilagringsanlæg og den vil samtlige stille 
traditionelle og fossilt fyrede anlæg markant bedre. Dette går ud over energilagrings anlægs evne til at 
deltage i den grønne omstilling og vil unødigt forsinke denne. Sidst i dokumentet gives nogle 
alternative forslag der vil løse problematikken på en mere retfærdig vis. 
 
Der er to elementer i det foreslåede ændringer der i vores øjne er konkurrenceforvridende og samtidig 
strider mod de eksisterende udbudsbetingelser for FCR i Danmark. Begge punkter relaterer sig til 
punkt 4 i dokumentet. 
 
Det følger af punkt 4, at et anlæg falder ind under de skærpede omstændigheder, hvis energilageret 
er begrænset så en fuld og kontinuert aktivering ikke kan opretholdes i 2 timer. Dette står i skarp 
kontrast til udbudsbetingelserne, hvor man skal kunne klare fuld aktivering i 15 min., hvorefter man har 
15 min til at restituerer og komme tilbage til et udgangspunkt der muliggør den næste aktivering. 
 
Særligt følgende passage og dens fortolkning er et problem: 
“In accordance with Article 156(9) of SO GL, the FCR provider shall ensure that LER FCR 
providing units or LER FCR providing groups have an energy reservoir dimensioned to guarantee 
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the minimum activation period set in accordance with Article 156(10) of SO GL, by additionally taking 
into account possible frequency deviations that might happen before entering into alert state.” 
 
Igennem flere dialoger med Energinet er det blevet tydeligt at oversående passage sammen med 
beskrivelsen i Appendix vil blive fortolket som, at man som energibegrænset ressource skal kunne 
håndtere en fuld aktivering af FCR, inden anlægget går over i ”reserve mode”. Samtidig er ”reserve 
mode” defineret som det energiindhold, der skal til for at opretholde en fuld FCR-aktivering i 
aktiveringstiden for a-FRR, hvilket i DK1 er 15 min. Dette betyder, at en energibegrænset ressource 
skal kunne opretholde fuld FCR-aktivering i min 30 min., mens alle andre spillere i markedet kun skal 
kunne levere fuld effekt i 15 min., hvorefter de har 15 min. restitution.  
 
Ovenstående er en uacceptabel forskelsbehandling og vil reelt udelukke alle former for batterianlæg 
lige fra de store stationære til små anlæg (fx elbiler), der deltager som en aggregeret portefølje, fra at 
deltage i markedet. 
 
En yderligere svækkelse af energibegrænsede ressourcers muligheder for at deltage i markedet 
kommer fra efterfølgende punkt: 
“To enable an active energy reservoir management, LER FCR providing units or LER FCR 
providing groups may prequalify a power for FCR limited to 0.8 of the rated power (i.e. a ratio of 
rated power to prequalified power of at least 1.25:1)…” 
 
Her forværres situationen for de energibegrænsede ressourcer, da disse ikke længere må 
prækvalificere deres mærkeeffekt, da de skal give afkald på 20% af denne. Herved reduceres deres 
indtægts muligheder direkte med 20%. Det bør være leverandørens ansvar at kunne opretholde sin 
leverance af FCR, og det bør ikke være TSO’erne der lovgiver om hvordan dette skal opnås. 
 
Summere man de ovenstående ændringer samt den fortolkning, der er blevet fremlagt af Energinet, vil 
et batterianlæg ved indførelsen af ovenstående kunne opnå maximalt 40% af den betaling som et 
anlæg med samme mærkeeffekt, som ikke falder under disse skærpede krav. Dette vil gøre det u-
lønsomt at deltage i FCR markedet som en energibegrænset reserve, der i forvejen er presset af den 
forestående sammenlægning med den centraleuropæiske auktion. Vestas frygter, at tiltag som disse 
reelt er med til at afvikle Danmarks evne til at være uafhængig med hensyn til systembærende 
genskaber.  
 
Alternativt løsningsforslag: 
Det scenarie som TSO’erne er bekymret for er en længerevarende og kraftig frekvensafvigelse på 
over 15 min. I denne situation er de bekymrede for, at alle tilsluttede energibegrænsede ressourcer 
løber ind i deres energibegrænsning og derfor ophører med at levere FCR, samtidigt med at de skifter 
over til at lade eller aflade med fuld effekt for at komme tilbage til udgangspunktet. Dette vil 
selvfølgelig skade systembalancen 2 fold, og det skal undgås. 
Vi mener, at løsningen imidlertid bør være en anden end det, der er fremlagt i høringen. Løsningen 
bør være at revidere kravene til leverance af a-FRR, da en længerevarende og kraftig frekvens 
afvigelse kun kan finde sted hvis a-FRR har fejlet.  
 
For at afværge risikoen for at energibegrænsede ressourcer forværre situationen, ved pludseligt at 
forværre situationen når de rammer ind i deres energibegrænsning ved at lade eller aflade med fuld 
effekt for at returnere til udgangspunktet, foreslår vi følgende:  
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Når en energibegrænset ressource rammer sin energibegrænsning, må denne lade eller aflade for at 
bevæge sig i retning af udgangspunktet ved tilpasse sin lade styrke proportionelt med 
frekvensafvigelsen, jo tættere frekvensen er på 50 Hz jo kraftigere må man lade eller aflade.  
Vestas håber, at forsyningstilsynet vil tage ovenstående punkter med i deres betragtning og hjælpe 
med   at sikre at energibegrænsede ressourcer i fremtiden får gode vilkår for at blive en del af det 
danske energisystem. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Vestas Wind Systems A/S 
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