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Til høringsparterne 

HØRING OM VILKÅR OG BETINGELSER FOR AT 
VÆRE SYSTEMFORSVARSYDELSESLEVERANDØR 
OG SYSTEMGENOPRETTELSESYDELSESLEVE-
RANDØR 
 

Hermed fremsendes Energinets vurdering af vilkår og betingelser for at fungere som system-

forsvarsydelsesleverandør på kontraktbasis og systemgenoprettelsesydelsesleverandør på 

kontraktbasis i høring. 

 

1. Baggrund 

Energinet skal fastsætte vilkår og betingelser for at fungere som henholdsvis forsvarsydelsesle-

verandør på kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2 a), og som genoprettelsesydelsesleverandør på 

kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2. Disse krav skal sendes i offentlig høring hos interesseparter og 

kompetente myndigheder, jf. artikel 7, stk. 1.  

 

2. Retsgrundlag 

Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netre-

gel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER, fastlægger i artikel 4, stk. 2, a) 

og b), at hver TSO skal indsende forslag om vilkår og betingelser for at fungere som henholdsvis 

forsvarsydelsesleverandør på kontraktbasis og som genoprettelsesydelsesleverandør på kon-

traktbasis. 

 

3. Overvejelser vedrørende fastsættelse af vilkår og betingelser for 

forsvarsydelsesleverandører og genoprettelsesydelsesleverandører 

Artikel 4, stk. 4, i NC ER præciserer, at vilkårene og betingelserne for henholdsvis forsvarsydel-

sesleverandører og genoprettelsesydelsesleverandører skal være fastsat enten i ”det nationale 

lovgrundlag" eller i kontraktgrundlaget.  

 

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 for snæver oversættelse af 
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begrebet ”the national legal framework”, som efter Energinets vurdering indebærer en uhen-

sigtsmæssighed i den juridiske ramme.   

 

Reglerne fastsat i de nationale gennemførselsforanstaltninger med hjemmel i hhv. Kommissio-

nens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettil-

slutning for produktionsanlæg, herefter RfG, og Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 

17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssy-

stemer, herefter DCC, giver derved ikke gyldig hjemmel til vilkårene og betingelserne for for-

svarsydelsesleverandører og genoprettelsesydelsesleverandører i NC ER, idet sådanne regler, 

som er udstedt med hjemmel i RfG og DCC, ikke er en del at den traditionelle danske fortolk-

ning af "det nationale lovgrundlag". Imidlertid vil det efter Energinets vurdering være omfattet 

af det bredere indhold i ”the national legal framework”, der også er i overensstemmelse med 

den normale fortolkning, at når Energinet har fastsat regler, skal disse regler gælde ens for alle 

aktører, i overensstemmelse med de forvaltningsretslige regler om ikke-diskrimination, objek-

tivitet og gennemsigtighed, jf. NC ER artikel 4, stk. 1, og lov om elforsyning, LBK nr. 1009 af 27. 

juni 2018. 

 

Ovennævnte forståelse af den engelske udgave er endvidere i overensstemmelse med artikel 

3, stk. 1, som definerer forsvarsydelsesleverandører som en juridisk enhed med en lovmæssig 

eller kontraktuel forpligtelse. 

 

4. Høring/vurdering  

I forbindelse med implementering af en systemforsvarsplan, jf. artikel 11, stk. 1, og en genop-

rettelsesplan, jf. artikel 23, stk. 1, er Energinet pålagt at skulle gennemføre en offentlig høring, 

jf. artikel 7, stk. 1, af forslag, der skal godkendes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra 

a) og b). Høringen skal omhandle vilkårene og betingelserne for at fungere som henholdsvis 

forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis.  

 

Energinet fastsætter ikke vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør 

eller genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis, men fastsætter alene regler med 

hjemmel direkte i henholdsvis NC ER, RfG og DCC, jf. således det ovenfor under punkt 1 og 

nedenfor under punkt 3 og 4 anførte. 

 

Energinet fremsender derfor ikke vilkår og betingelser for at fungere som henholdsvis forsvars-

ydelsesleverandør på kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2 a), og genoprettelsesydelsesleverandør 

på kontraktbasis, jf. artikel 4, stk. 2 b), i høring. 

 

Denne høring gennemføres således for at redegøre for Energinets vurdering: at vilkår og betin-

gelser for at fungere som henholdsvis forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleve-

randør ikke sker på kontraktbasis, men efter regler fast med hjemmel direkte i NC ER, RfG og 

DCC. 
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5. Vilkår og betingelser for at fungere som forsvarsydelsesleverandør 

Vilkår og betingelser for forsvarsydelsesleverandører bør fastsættes efter de relevante elemen-

ter af systemforsvarsplanen, og de ydelser, som Energinet har identificeret, skal leveres, jf. art. 

15-22. Energinet har lokaliseret hjemmel for disse ydelser, se tabel 1. 

Tabel 1: Ydelserne fra systemforsvarsplanen og deres hjemmel 

Artikel i NC ER Hjemmel 

Artikel 15: Automatisk ordning for underfrekvensregulering DCC art. 19, stk. 1, a) 

Artikel 16: Automatisk ordning for overfrekvensregulering RfG art. 13, stk. 2, c) 

RfG art. 13, stk. 2, d) 

Artikel 17: Automatisk ordning til at modvirke spændingssvigt DCC art. 19, stk. 2, a) 

DCC art. 19, stk. 2, b) 

DCC art. 19, stk. 2, c) 

Artikel 18: Procedure for håndtering af frekvensafvigelse RfG art. 15, stk. 2, a) 

Artikel 19: Procedure for håndtering af spændingsafvigelse RfG art. 17, stk. 2, a) 

RfG art. 20, stk. 2, a) 

Artikel 20: Procedure for håndtering af flow RfG art. 15, stk. 2, a) 

DCC art. 19, stk. 4, a) 

DCC art. 19, stk. 4, c) 

Artikel 21: Procedure for hjælp til aktiv effekt RfG art. 15, stk. 2, a) 

Artikel 22: Procedure for manuel forbrugsaflastning NC ER art. 22 

 

Med henvisning til tabel 1 er det Energinets vurdering, at alle ydelserne har hjemmel i den 

nationale regulering, og at der således ikke er behov for forsvarsydelsesleverandører på kon-

traktbasis. 

 

6. Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleve-

randører 

For at afgøre, hvor vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandører 

bør fastsættes efter de relevante elementer af systemgenoprettelsesplanen, jf. artikel 26-34, 

har Energinet lokaliseret hjemmel for disse elementer, se tabel 2. 

 

Tabel 2: Elementerne fra systemgenoprettelsesplanen og deres hjemmel 

Artikel i NC ER Hjemmel 

Artikel 26: Gentilkoblingsprocedure RfG art. 14, stk. 4, a) 

RfG art. 14, stk. 4, b) 

RfG art. 15, stk. 5, a) 

DCC art. 19, stk. 4 

Artikel 27: Aktivering af gentilkoblingsplanen NC ER art. 27 

Artikel 28: Procedure for frekvensregulering RfG art. 15, stk. 2, e) 

Artikel 29: Udpegelse af frekvensansvarlig NC ER art. 29 
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Artikel 30: Frekvensregulering efter frekvensafvigelse NC ER art. 30 

Artikel 31: Frekvensregulering efter deling af synkronområde NC ER art. 31 

Artikel 32: Gensynkroniseringsprocedure RfG art. 15, stk. 5, c) 

RfG art. 16, stk. 4 

DCC art. 19, stk. 4, b) 

Artikel 33: Udpegelse af gensynkroniseringsansvarlig NC ER art. 33 

Artikel 34: Gensynkroniseringsstrategi NC ER art. 34 

Artikel 41: Kommunikationssystemer NC ER art. 41 

Artikel 42: Værktøjer og anlæg NC ER art. 42 

 
Med henvisning til tabel 2 er det Energinets vurdering, at alle elementerne har hjemmel i den 

nationale regulering. 

 

Ved indgåelse af aftale om bottom-up-gentilkoblingsydelse (black start), skal der indgås en 

kontrakt. Dette sker på baggrund af bestemmelsen i RfG artikel 15, stk. 5, a), og ikke på bag-

grund af NC ER.  

  

Energinets fastsætter således ikke vilkår og betingelser for at fungere som systemgenoprettel-

sesydelsesleverandør på kontraktbasis, ud over det ovenfor nævnte.  

 

Energinet skal derfor ikke sende vilkår og betingelser for at fungere som systemgenoprettel-

sesydelsesleverandør i offentlig høring efter NC ER artikel 7, jf. artikel 4, stk. 2 b). 

 

7. Ikrafttrædelse 

Vilkårene og betingelserne træder i kraft som anført i NC ER artikel 55: 

 

”Artikel 15, stk. 5-8, artikel 41 og artikel 42, st. 1, 2 og 5, anvendes fra den 18. december 

2022.” 

 

Forordningen er offentliggjort den 24. november 2017 og trådte i kraft d. 18. december 2017.  

 

8. Høringsperioden 

Forskriften udsendes i offentlig høring og distribueres via e-mail i henhold til den vedlagte liste 

over høringsparter. 

 

Energinet anmoder høringsparterne om høringssvar til det ovenfor anførte. 

 

Evt. uddybende spørgsmål og høringssvar bedes fremsendt via e-mail til myndighed@ energi-

net.dk med kopi til Jonas Peter Hasselbom Jacobsen, jjb@energinet.dk, Christian Nissen Ah-

renkilde, chd@energinet.dk og Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk, senest 

 

mandag den 24. oktober 2018. 

 

mailto:myndighed@%20energinet.dk
mailto:myndighed@%20energinet.dk
mailto:jjb@energinet.dk
mailto:chd@energinet.dk
mailto:mrr@energinet.dk
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Høringsbrevet offentliggøres også på www.energinet.dk under Høring af forslag til krav under 

netregler. 

  

Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Birte Jensen 

Energinet 
Myndighedsenheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag: Høringsparter 

 

http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Netregler---hoeringsside
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Netregler---hoeringsside
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Høringsparter 

Apple 

Apple Global Data Center Services 

AURA Energi 

Banedanmark 

Bornholms Energi & Forsyning 

Cassin networks 

Cerius 

Christiansø Administration 

COWI 

Dansk Energi 

Dansk Fjernvarme 

Danske Commodities 

Dinel  

El-Net Øst 

Energi Fyn Net 

Energi Viborg 

Energi Danmark 

Eon 

Evonet 

EWII 

Facebook 

Fjernvarme Fyn 

Forsyning Helsingør 

Forsyningstilsynet 

Frederikshavn Elnet 

Google 

Grindsted El-net 

Hammel Elforsyning Net 

HH Consult 

Hirtshals El-Netselskab 

Hjerting Transformatorforening 

HOFOR 

Hurup Elværk 

Ikast Værkerne 

Invest in Denmark / Udenrigsministeriet 

Kibæk Elværk 

Kinect Energy 

Kjellerup Fjernvarme  

Klar Forsyning 

Korsør Elnet 

Kromann Reumert 

LEF Net 

Læsø Elnet 
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Læsø Forsyning 

Markedskraft 

MES Net 

Midtfyns Elforsyning 

N1 

Nakskov Elnet 

NEAS 

Nibe Elforsyning Net 

NKE Elnet 

NOE Net 

Nord Energi Net 

NRGi Net 

Nuvve 

Nyfors 

Plesner Advokatpartnerselskab 

Radius Elnet 

RAH Net 

RAH Service  

Ravdex 

ScanEnergi 

SEF Net 

SK Elnet 

Struer Forsyning Elnet 

Sunds Elforsyning 

Tarm Elværk Net 

Thy-Mors Energi Elnet 

TREFOR-Elnet 

Udenrigsministeriet 

Vattenfall 

Verdo 

Vestforsyning Net 

Vestjyske Net 60 kV 

Vestjyske Net Service 

Videbæk Energiforsyning 

Vildbjerg Elværk 

Vordingborg Elnet 

Vores Elnet 

Ørsted 

Ørsted - Bioenergy & Thermal Power 

Østkraft 

Aal El Net 

Aalborg Forsyning 

Aalborg Forsyning Nordjyllandsværket 

Aars-Hornum Net 


