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Forsyningstilsynet

AN M ELDELSE AF REVI SI ON AF
SYSTEM FORSVARSPLAN EN
Energinet fremsender hermed Revision af Systemforsvarsplanen til anmeldelse hos Forsynings-

tilsynet.

Revision af Systemforsvarsplanen træder i kraft den 1. april 2022underforudsætning af Forsy-

ningstilsynets godkendelse.

Systemforsvarsplanen offentliggøres på Energinets hjemmeside under Regler for systemdrift:

https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Regler-for-systemdrift

De anmeldte regler har været i høring fra den 6. juli 2021 til den 20. august2021 kl. 12.00. Hø-

ringsnotat og indkomne høringssvar er offentliggjort på Energinets hjemmeside: El –Høringer

–Afsluttede Høringer –Revision af Systemforsvarsplanen samt vedlagt denne anmeldelse.

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

https://energinet.dk/El/Nettilslutning-og-drift/Regler-for-systemdrift
https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2021-07-Systemforsvarsplan
http://adlegacy.abledocs.com/151614/c1edfe5d49d036d4d0f304dfec4d6c80/DA
http://adlegacy.abledocs.com/151614/c1edfe5d49d036d4d0f304dfec4d6c80/DA
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1. Baggrund for anmeldelsen

Energinet har den 18. december 2018 anmeldt den systemforsvarsplan, der er udarbejdet i

henhold til artikel 11 af kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om

fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, herefter NC ER, til For-

syningstilsynet. Energinet er forpligtet til at gennemføre periodisk revision af systemforsvars-

planen, jf. artikel 50 i NC ER.

Det primære formål med opdateringen af systemforsvarsplanen er at sikre en effektiv imple-

mentering af ændringen af DSO´ernes automatiske og manuelle aflastningstrin med de laveste

samlede omkostninger for alle involverede parter. Dette sikres ved at foreslå en harmoniseret

implementering, som indfører ensartede deadlines for henholdsvis manuelle og automatiske

aflastningstrin. Der er desuden foretaget en række redaktionelle rettelser samt tilføjelser.

2. Retsgrundlag

NC ER fastlægger i artikel 4, stk. 5, at hver TSO skal meddele den regulerende myndighed den

systemforsvarsplan, der er udarbejdet i henhold til artikel 11. Energinet er, med hjemmel i NC

ER artikel 50, stk.3, litra a, forpligtet til jævnligt at vedligeholde systemforsvarsplanen.

De foreslåede ændringer i systemforsvarsplanen er foretaget på baggrund af et samlet nordisk

studie ”Frequency Based Emergency Disconnection Policy Review for the Nordic Region”, som

blev gennemført med udgangspunkt i det samlede nordiske synkronområde. På baggrund af

denne undersøgelse har Energinet identificeret et behov for at opdatere systemforsvarspla-

nen, jf. artikel 50, stk. 5. Forsyningstilsynet skal godkende de foranstaltninger, der skal gen-

nemføres af BNB´erne, jf. artikel 4, stk. 2, litra c).
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3. Anmeldelse af Revision af Systemforsvarsplanen

Ændringen medfører, at der ikke længere er forskel på, hvornår implementeringen for hen-

holdsvis den manuelle og de automatiske trin sker. Dette vil bevirke, at DSO´erne i en over-

gangsperiode vil kunne overholde kravene i systemforsvarsplanen og samtidig løbende kunne

ændre deres opsætning af aflastning i de berørte stationer.

Værdierne i overgangsperioden frem til implementeringsdatoen, den 18. december 2022, in-

deholder både nuværende og fremtidige værdier for at muliggøre løbende implementering.

Den fremtidige indstilling er indskrevet, så at det er tydeligt, hvordan det fremtidige aflast-

ningssetup vil se ud. Energinet anbefaler, at ændringen til 5 % trin i det Nordiske synkronom-

råde gives en forlænget implementeringstid (frem til 18. december 2023), så virksomhederne

har mulighed for at få ændringen implementeret i tide. Det vurderes ikke at have en negativ

effekt på forsyningssikkerheden, da man løbende vil ændre værdierne hos netselskaberne.

Ændringerne medfører at systemforsvarsplanen artikel 15 og 22 ændres jf. nedenstående ta-

bel.
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Artikel Nuværende bestemmelser Ændringsforslag
15 5 Distributionssystem og forbrugsanlæg –”Ge-

nerelt krav”
DCC art. 19, stk. 1, a) –(LFDD)
CE:
Trin a 8 %.
Trin 1: f < 49,0 Hz
Trin 2: f < 48,8 Hz
Trin 3: f < 48,6 Hz
Trin 4: f < 48,4 Hz
Trin 5: f < 48,2 Hz
Trin 6: f < 48,0 Hz

N:
Trin a 10 %
Trin 1: f < 48,5 Hz
Trin 2: f < 48,3 Hz
Trin 3: f < 48,1 Hz

LFDD Forbrugsanlæg –kat.4:
Jf. bilag 1.A. –Alternativ til ”Generelt krav”

Forbrugsanlæg –kat.6:
Manuel indstilling af togdrift.

Tog mellem stationer: Stop togdrift
ved den nærmeste station eller trin-
bræt
Tog ved station: Bliv holdende.

Maksimal tid: 15 min

CE:
Indstilling: f < 49,0 Hz

N:
Indstilling: f < 48,5 Hz

Fælles for alle forbrugskategorier (Generelt krav):
DCC art. 19, stk. 1, litra a) –(LFDD)
CE:
Trin à 8 %.
Trin 1: f < 49,0 Hz
Trin 2: f < 48,8 Hz
Trin 3: f < 48,6 Hz
Trin 4: f < 48,4 Hz
Trin 5: f < 48,2 Hz
Trin 6: f < 48,0 Hz

N:
Trin à 5 % + Sikkerhedsmargin
Trin 1: f < 48,8 Hz
Trin 2: f < 48,6 Hz
Trin 3: f < 48,4 Hz
Trin 4: f < 48,2 Hz
Trin 5: f < 48,0 Hz

Et aflastningstrin må ikke være større end 60
MW.

Forbrugsanlæg kat. 4:
Afbrydelsen af forbrugsbelastning kan ske i trin à
60MW i det enkelte POC (Point Of Connection).
Hvis dette ikke er muligt, kan der laves en indivi-
duel vurdering i de enkelte tilfælde.
Ovenstående aftales med Energinet i nettilslut-
ningsaftalen.

Forbrugsanlæg kat. 6:
Manuel indstilling af togdrift.

Tog mellem stationer: Stop togdrift ved nær-
meste station eller trinbræt
Tog ved station: Bliv holdende.
Maksimal tid: 15 minutter

CE:
Indstilling: f < 49,0 Hz

N:
Indstilling: f < 48,8 Hz

Ovenstående krav er gældende fra 18. december
2023.

15 10 N:
Trin a 10 %
Trin 4: f < 47,9 Hz
Trin 5: f < 47,7 Hz

Intet krav stillet.
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Artikel Nuværende bestemmelser Ændringsforslag

22 1 Distributionssystemer:
Aflastningen skal foregå i aflastningsregio-
ner. Disse regioner kan bestå af følgende
kombinationer:

En hel netvirksomhed alene
En andel af en netvirksomhed
alene
En hel eller en andel af en net-
virksomhed i samarbejde med et
antal andre netvirksomheder
(hele eller andele).

Et enkelt aflastningstrin må ikke være
større end 60 MW.

Det er tilladt at have sammenfald mellem
de manuelle trin, jf. art. 22, og automatiske
trin, jf. art 15.

CE:
10 manuelle aflastningstrin a 8%
2 manuelle tillastningstrin a 10%

N:
8 manuelle aflastningstrin a 10%
2 manuelle tillastningstrin a 10%

Distributionssystemer:
Aflastningen skal foregå i aflastningsregioner.
Disse regioner kan bestå af følgende kombinati-
oner:

En hel netvirksomhed alene
En andel af en netvirksomhed alene
En hel eller en andel af en netvirk-
somhed i samarbejde med et antal
andre netvirksomheder (hele eller an-
dele).

Et enkelt aflastningstrin må ikke være større
end 60 MW.

Det er tilladt at have sammenfald mellem de
manuelle trin, jf. art. 22, og automatiske trin, jf.
art. 15.

Gældende frem til 18. december 2023 er føl-
gende:

CE:
10 manuelle aflastningstrin à 8 % -10 %
Mulighed for friholdelse af op til 20 % forbrug
til aflastning, som dog skal kunne bruges i en
genopretningssituation eller tillastningssitua-
tion efter genopretning.

N:
8-16 manuelle aflastningstrin à 5 % -10 %
Mulighed for friholdelse af op til 20 % forbrug
til aflastning, som dog skal kunne bruges i en
genopretningssituation eller tillastningssitua-
tion efter genopretning.

Gældende fra 18. december 2023:

CE:
10 manuelle aflastningstrin à 8 %
Mulighed for friholdelse af op til 20 % forbrug
til aflastning, som dog skal kunne bruges i en
genopretningssituation eller tillastningssitua-
tion efter genopretning.

N:
16 manuelle aflastningstrin à 5 %
Mulighed for friholdelse af op til 20 % forbrug
til aflastning, som dog skal kunne bruges i en
genopretningssituation eller tillastningssitua-
tion efter genopretning.
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4. Inddragelse af aktører

Der har i processen med udarbejdelsen af Revision af Systemforsvarsplanen været følgende ak-

tør inddragelse:

Energinet har afholdt aktørmøde med aktører fra DK2 d. 4. december 2019 samt 12. maj 2021.

Revision af Systemforsvarsplanen har været i offentlig høring fra den 6. juli 2021 til den 20. au-

gust 2021, kl. 12.00.

Energinet har modtaget 1 høringssvar. Det indkomne høringssvar og Energinets bemærkninger

hertil fremgår af høringsnotatet, som er vedlagt denne anmeldelse.

Hvis anmeldelsen giver anledning til spørgsmål, er Forsyningstilsynet naturligvis velkomne til at

kontakte Energinet på myndighed@energinet.dk.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Energinet Myndighedsenheden

mailto:myndighed@energinet.dk
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