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Til Dette høringsnotat henvender sig til netvirksomheder, transfor-

merforeninger og brancheorganisationen Dansk Energi.  

 

 

Høringsnotat – Teknisk forskrift TF 2.1.2  

Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 
 

Dette høringsnotat gælder for både den oprindelige høring (høringsperioden 
12. december 2012 – 24. januar 2013) og den opfølgende høring (høringsperi-
oden 30. april – 22. maj 2014). 

 
Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning (dok. nr. 
13/89692-263, rev. 2.0) var i første omgang i høring i perioden 12. december 

2012 til 24. januar 2013.  
 

Den oprindelige høring gav anledning til en række kommentarer, og 
Energinet.dk valgte på denne baggrund at foreslå en række ændringer af 
forskriften. Disse ændringer blev indarbejdet i dok. nr. 13/89692-263, rev. 2.1. 

Ændringerne var af en sådan karakter, at der blev gennemført en opfølgende 
høring i perioden 30. april til 22. maj 2014.  
 

Den opfølgende høring gav anledning til visse justeringer, der er indarbejdet i 
den endelige forskrift (dok. nr. 13/89692-263, rev. 2.3), der træder i kraft 

25. juni 2014. 
 
Dette høringsnotat og forskrift TF 2.1.2 er offentliggjort på Energinet.dk's 
hjemmeside: www.energinet.dk 
 
Menu: El/Forskrifter/Tekniske forskrifter/Forskrifter for systemforhold   

 

Energinet.dk's korte beskrivelse af høringerne og høringsnotatet 

Ved den oprindelige høring blev der afgivet kommentarer fra følgende virksom-

heder: 
• Jysk Net Forum 
• DONG Energy 

• Energi Fyn 
• Dansk Energi. 
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Ved den opfølgende høring blev der afgivet kommentarer fra følgende virksom-
heder: 

• Jysk Net Forum 
• DONG Energy. 

 
Høringskommentarerne og Energinet.dk's svar på disse er opstillet i to skemaer 
– et skema for den oprindelige høring og et andet skema for den opfølgende 

høring – der starter på henholdsvis side 3 og side 9. 
 
Energinet.dk har valgt at forkorte en del af kommentarerne. Alle kommentarer 

kan ses i deres helhed i slutningen af dette høringsnotat, hvor alle de modtagne 
høringssvar er scannet ind (den oprindelige høring fra side 13 og den opfølgen-

de høring fra side 23).  
 
De steder, hvor de respektive høringsversioner af forskriften (rev. 2.0 og 2.1) 

er blevet ændret i forhold til den endelige forskrift (rev. 2.3), fremgår af den 
følgende skematiske høringsgennemgang umiddelbart ved Energinet.dk's kon-

krete svar (skrevet: Forskriftsændring). 
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 Reference til  

den oprindelige  
høringsudgave af TF 2.1.2 

(rev. 2.0)  

Virksomhed(er), der kom-

menterer 

Kommentarer 

 

Energinet.dk's svar og evt. ændring af forskrift 

1 Generel kommentar om forståel-
se af kontrolstrukturen. 

 
Jysk Net Forum 

Er kontrolstrukturen den samme som hidtil; dvs. en 3-lags struktur med Energinet.dk, regionale 
kontrolrum og netvirksomheder? 

 

Notatet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet er ved at blive opdateret og udviklet, 

blandt andet for at tage hensyn til at de regionale transmissionsvirksomheder er købt af 
Energinet.dk. 
Indtil noget andet er offentliggjort, er det den hidtidige kontrolstruktur, der er gældende; dvs. en 

3-lags struktur. 
 

2 Kap. 1 Terminologi og definitio-
ner. 
 

DONG Energy 

DONG Energy savner, at NORDEL beskrives (tilsvarende ENTSO-E) i kap. 2.2 Hjemmel, og som 
en følge deraf savnes også en forklaring på NORDEL (tilsvarende ENTSO-E) i kap. 1. 
 

Forskriftsændring: 

Beskrivelsen af ENTSO-E, herunder NORDEL, ændres i kap. 1 og kap. 2.2.  

3 Kap. 2.1 Forskriftens formål, 
anvendelsesområde, forvalt-

ningsmæssige bestemmelser. 
Kap. 5.1 Manuel aflastning. 
Kap. 5.3 Manuel aflast-

ning/tillastning i beredskabssitu-
ationer. 

 
DONG Energy og Dansk Energi 

Virksomhederne er ikke tilfredse med den måde, som yderligere krav til manuel aflast-
ning/tillastning i beredskabssituationer (fra Beredskabsplan for elsektoren, bilag 5, Kritisk effekt-

brist) er søgt integreret i høringsudgaven af TF 2.1.2.    

Energinet.dk erkender, at den søgte integration tilsyneladende ikke har skabt nogen forbedring. 
Som en følge deraf vil Energinet.dk trække kravene fra bilag 5 Kritisk effektbrist ud af TF 2.1.2, 
og der vil blive arbejdet mere med temaet, før der eventuelt vil blive forsøgt med en integration 

på ny.  
 

Forskriftsændring: 

Kapitel 5.3 Manuel aflastning/tillastning i beredskabssituationer fjernes fra TF 2.1.2. 
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4 Kap. 2.3 Ikrafttræden og imple-
mentering. 

 
Jysk Net Forum og Dansk Energi 

Virksomhederne argumenterer på forskellige måder for, at fristerne til implementering af æn-
dringer bliver forlænget. 

 

Energinet.dk erkender, at det er blevet nødvendigt at forlænge fristerne. 

 
Forskriftsændring: 

Fristen for implementering udsættes til 30. juni 2015. 

 

5 Kap. 4.2 Misligholdelse og sank-

tioner. 
 
Energi Fyn 

Der står i forskriften, at det er netvirksomhederne, som skal dække omkostningerne. Energi Fyn 

ønsker dette ændret, så der står, at omkostningerne holdes uden for indtægtsrammen. 
 

Forskrift TF 2.1.2 tager ikke stilling til spørgsmål om indtægtsrammeregulering. 
 

6 Generel kommentar: Om netre-
gionernes geografiske fastlæg-
gelse og eventuelle ændring. 

Kap. 3.1 Krav til netvirksomhe-
derne. 
Kap. 3.2 Krav til netregionkoor-

dinatoren. 
 

Jysk Net Forum, DONG Energy, 
Dansk Energi og Energi Fyn 

Vil netregioner og deres afgrænsning være uændret fremadrettet? 
 
Energinet.dk opfordres til at udpege netregionkontrolrum og netregionkoordinator. 

 

Energinet.dk har nytænkt behovet for at definere netregioner, og vi er kommet til den konklusi-

on, at Energinet.dk ikke har et nødvendigt behov for at fastholde den hidtidige opfattelse af net-
regioner. Netregioner bliver erstattet af begrebet Aflastningsregion, som vi mener giver netvirk-
somhederne større valgfrihed i samarbejdsmulighederne omkring aflastning. 

 
I samme forbindelse erstattes funktionen/begrebet Netregionkoordinator med 
funktionerne/begreberne Aflastningsregionkoordinator og Aflastningsregionoperatør, som efter 

Energinet.dk's opfattelse hænger passende sammen med begrebet Aflastningsregion.   
 

Forskriftsændring: 

Krav til og beskrivelse af Netregion og Netregionkoordinator erstattes med Aflastningsregion, 
Aflastningsregionkoordinator og Aflastningsregionoperatør i kap. 1 og kap. 3. 
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7 Kap. 3.1 Krav til netvirksomhe-
derne. 

Kap. 4.1 Automatisk frekvensaf-
lastning. 
Kap. 5.1 Manuel aflastning. 

 
DONG Energy og Energi Fyn 

DONG Energy foreslår, at indmelding af aflastning kun sker i procent, da MW kun giver mening i 
den konkrete situation. 

Energi Fyn efterspørger en definition på, ved hvilken situation (fx aktuelt forbrug, minimumfor-
brug eller gennemsnitsforbrug) aflastningen i procent skal beregnes. 
 

Energinet.dk har overordnet set direkte brug for indmelding i procent, og dette vil som udgangs-
punkt være tilstrækkeligt set i forhold til den enkelte virksomhed/det enkelte område, der ind-

melder.  
Men i virkeligheden er det ikke alle virksomheder/områder, der rammer præcis 10 % i alle trin, 
og da Energinet.dk har brug for at kunne danne sig et indtryk af, om den samlede aflastning i et 

større sammenhængende område (fx hele Vestdanmark eller Østdanmark) er acceptabel, har vi 
også brug for oplysninger i MW, da vi ikke kan tage gennemsnittet af procenter for virksomhe-

der/områder, der er meget forskellige i størrelse. 
 
Med hensyn til præcisering af hvordan en netvirksomhed/et område beregner sin aflastning, så 

vil Energinet.dk fortsat gerne give netvirksomhederne/områderne metodefrihed til at bestemme, 
hvordan virksomheden/området beregner sin aflastning. Energinet.dk er klar over, at det ikke 

bliver en "eksakt videnskab", men vi mener ikke umiddelbart, at det er nødvendigt at diktere en 
bestemt metode for alle netvirksomheder/områder for at opnå et tilfredsstillende slutresultat.   
 

8 Kap. 4.1 Automatisk frekvensaf-
lastning. 

 
Jysk Net Forum 

Jysk Net Forum anfører, at det kan blive økonomisk og praktisk uhensigtsmæssigt at tage et 
totalt dækkende hensyn til den decentrale produktion i netregioner med stor decentral produkti-

on. I visse situationer må det forventes, at der ikke kan opnås en automatisk aflastning på 
50 %. 
 

Energinet.dk har forståelse for, at opgaven kan være vanskelig at løse i visse områder, men 
Energinet.dk mener, at opgaven i almindelighed bør kunne løses, idet kap. 4.1, 3. afsnit, åbner 

mulighed for at udkoble noget decentral produktion (op til 1,5 MW under et afbrydelsessted).  
Energinet.dk vil dog ikke kategorisk afvise, at opgaven i enkelte mindre områder kan blive så 
vanskelig at gennemføre, at det – på baggrund af konkrete beregninger/vurderinger - kan kom-

me på tale at acceptere afvigelser fra forskriftens krav. 
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9 Kap. 4.2 Tillastning efter auto-
matisk frekvensaflastning. 

 
Jysk Net Forum 

I visse situationer må det forventes, at den MW-mæssige tillastning af et trin kan være større 
end det tilsvarende trins MW-mæssige aflastning. 

 

Energinet.dk's KontrolCenter El vil være opmærksom på dette fænomen. 
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10 Kap. 4.2 Tillastning efter auto-
matisk frekvensaflastning. 

Kap. 5.1 Manuel aflastning. 
 
Jysk Net Forum 

Jysk Net Forum anfører, at det tidsmæssige krav om tillastning senest 15 minutter efter beor-
dring vanskeligt kan gennemføres for netvirksomheder uden døgnbemandet kontrol-

rum/kontrolsystem, hvis der er tale om beordret tillastning i umiddelbar forlængelse af pludselig 
opstået (uvarslet) automatisk frekvensaflastning. 
Samme vanskelighed gælder, hvis der er tale om uvarslet aflastning (manuel aflastning) og uden 

forudgående hændelser i nettet. 
 

Tillastning efter automatisk frekvensaflastning: 
I tilfælde af pludseligt opstået (uvarslet) automatisk frekvensaflastning skal Energinet.dk have 
klarhed over årsag til og omfang af den eller de hændelser, der har været årsag til automatisk 

frekvensaflastning, før der kan blive tale om tillastning. Energinet.dk vil næppe have et nødven-
digt systemdriftsmæssigt behov for at kunne tillaste enhver netvirksomhed/ethvert område, 

inden for 15 minutter fra frekvensaflastningen er udløst. I praksis vil der nok nærmere gå mindst 
en halv time, før der bliver beordret tillastning. Hvis netvirksomheden/området har et effektivt 
"system" til varsling af vagten ved frekvensaflastning, så vil virksomheden/området i praksis 

have mere end 15 minutter (regnet fra udløsning af frekvensaflastning) til rådighed til at gen-
nemføre tillastning, men det ændrer ikke på kravet om, at der skal være tillastet senest 15 mi-

nutter, fra netvirksomheden/området modtager ordren fra Energinet.dk. 
 
Uvarslet manuel aflastning: 

Energinet.dk skal kunne aflaste forbrug i løbet af 15 minutter for at tilgodese krav om reserver til 
at erstatte potentielt udfald af indenlandsk produktion eller til at erstatte manglende import ved 
fejl i nettet. Hvis ikke Energinet.dk sikrer, at forbrugsafkobling kan ske inden for 15 minutter (så 

det i praksis svarer til 15 minutters produktionsreserve), så kan Energinet.dk i yderste konse-
kvens blive nødt til at kræve gennemført forbrugsafkobling, selvom der er uudnyttet produkti-

onskapacitet til rådighed, idet denne produktionskapacitet skulle stå som ubenyttet reserve for 
en fejl, der muligvis ikke kommer! 
 

Ændringer hos netvirksomheder/områder: 
De netvirksomheder/områder, der vil have problemer med at overholde det tidsmæssige krav på 
15 minutter, kan blive nødt til at ændre lokale vagtaftaler, modernisere kontrolsystemerne, ind-

gå samarbejde med andre virksomheder om vagtberedskab og/eller foretage andre tiltag for at 
opfylde kravet. 
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11 Kap. 5.1 Manuel aflastning. 
 

Jysk Net Forum 

I forskriften står der "Inden for hver netregion skal elforbruget kunne aflastes …".  
Det anvendte ord "elforbruget" opfattes af Jysk Net Forum – i lighed med pkt. 4.1 – som "netto-

elforbrug". Er denne opfattelse korrekt?  
 

Opfattelsen er korrekt. Meningen er, at det skal være nettoelforbruget. 
 
Forskriftsændring: 

I kap. 5.1 erstattes ordet "elforbruget" med "elforbruget (regnet som en nettoforbrugsvirkning)". 
 

12 Kap. 5.3 Manuel aflast-
ning/tillastning i beredskabssitu-
ationer. 

 
Jysk Net Forum 

"Infrastruktur" er et meget bredt begreb. Det er nødvendigt med en nærmere definition af, hvil-
ken "infrastruktur" der skal være omfattet. 
 

Energinet.dk erkender, at "infrastruktur" er et begreb, der kan vurderes/anskues på flere måder.  
Kap. 5.3 vil – af årsager beskrevet i pkt. 3 i dette høringsnotat – blive trukket ud af TF 2.1.2, 

hvorfor temaet om "infrastruktur" ikke behandles i denne forskrift. 
  
Forskriftsændring: 

Kapitel 5.3 Manuel aflastning/tillastning i beredskabssituationer fjernes fra TF 2.1.2. 
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Reference til den 

OPFØLGENDE høringsud-
gave af TF 2.1.2 (rev. 2.1)  

 

Virksomhed(er), der kom-

menterer 

Kommentarer 

 

Energinet.dk's svar og evt. ændring af forskrift 

1 Hovedsynspunkt 1 
 

Om ønsket forenkling og koordi-
nering/overensstemmelse mel-
lem Kritisk effektbrist og TF 

2.1.2. 
 
DONG Energy 

DONG Energy argumenterer for, at der er behov for en forenkling af det manuelle aflastnings-
koncept, og henstiller til, at bilag 5 Kritisk effektbrist i Beredskabsplan for elsektoren og TF 2.1.2 

koordineres, således at der på alle punkter er fuld overensstemmelse mellem disse, og at bilag 5 
Kritisk effektbrist, så snart det kan lade sig gøre, erstattes af TF 2.1.2. 
 

Energinet.dk er indstillet på at forsøge at skabe en bedre koordinering/integration mellem bilag 5 
Kritisk effektbrist i Beredskabsplan for elsektoren og TF 2.1.2 i forbindelse med næste revision af 

bilag 5 i beredskabsplanen. 
 

2 Hovedsynspunkt 2 
 
DONG Energy 

DONG Energy kan ikke tilslutte sig, at den største maksimale forbrugseffekt, der må indgå i en 
enkelt aflastningsregion, er 600 MW (for at begrænse størrelsen på hvert trin til 60 MW), og 
DONG Energy mener ikke, at denne kompleksitet modsvares af nogen fordele, når man tager i 

betragtning, hvor glidende aflastningen i praksis afvikles – hvert trin tager tid og sker ikke mo-
mentant. 
Derfor fastholder DONG Energy de to aflastningsområder, virksomheden har i dag, og DONG 

Energy kan samtidig tilbyde at aflaste i halve trin, hvis dette efterspørges af Energinet.dk i en 
given beredskabssituation. 
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Kravet om en begrænset størrelse ved afkobling af et trin er stillet for at give Energinet.dk mu-
lighed for at operere med balancemæssigt håndterbare effektstørrelser i trængte driftssituatio-

ner.  
I trængte driftssituationer kan der være et meget snævert tilladeligt "bånd" at regulere AC-
forbindelserne til udlandet på, og det kan være meget vanskeligt at finde et brugbart/effektivt 

afkoblingspotentiale på den rigtige side af en flaskehals i nettet, hvis en aflastningsregion er for 
stor.  

Energinet.dk erkender dog, at den skarpt definerede grænse på 600 MW kan være unødig re-
striktiv, og Energinet.dk er indstillet på at opbløde grænsen. 
 

Forskriftsændring: 

I kapitel 3.2 opblødes kravet, så størrelsen på en aflastningsregion "skal tilstræbes ikke at over-
stige 600 MW". 

 

3 Kapitel 2.3 Ikrafttræden og im-

plementering 
 

Jysk Netforum 

Jysk Netforum foreslår, på baggrund af en række argumenter, at terminen for implementering 

ændres til medio 2016. 
 

Energinet.dk erkender, at det er en ret omfattende opgave, som netvirksomhederne står overfor, 
og at Energinet.dk's oplæg nok har været for optimistisk. 
Energinet.dk mener dog på den anden side, at de fleste netvirksomheder bør kunne implemente-

re ændringerne tidligere end medio 2016.  
Hvis en netvirksomhed får behov for mere tid til implementering, kan virksomheden sende en 

dispensationsansøgning til Energinet.dk med konkret angivelse af, hvilke anlæg/områder der 
søges dispensation for, og med angivelse af en sagligt vigtig begrundelse for udsættelsen. 
 

Forskriftsændring: 

I kapitel 2.3 ændres fristen for implementering fra 30. juni 2015 til 31. december 2015. 
 

4 Kapitel 3.1 Krav til alle netvirk-
somheder 

 
DONG Energy 

DONG Energy anser de beskrevne krav i kapitel 3.1 som værende unødvendigt formaliserede og 
detaljerede. DONG Energy foreslår som et alternativ, at Energinet.dk eventuelt pålægger net-

virksomhederne at informere om, hvordan de respektive netvirksomheder har håndteret den 
krævede organisering.   
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Energinet.dk deler ikke DONG Energy's holdning. 
Med den frihedsgrad til samarbejde og organisering, der er åbnet op for, anser Energinet.dk ikke 

de beskrevne krav som værende hverken unødigt formaliserende eller detaljerede.  
Energinet.dk har brug for at vide med sikkerhed, "hvem der samarbejder med hvem om hvad", 
for at Energinet.dk med rimelighed kan løse den overordnede del af aflastningsopgaverne.  

Energinet.dk anser ikke DONG Energy's alternative forslag som værende tilstrækkeligt præcist 
eller anvendeligt i praksis. 

Energinet.dk ændrer formuleringerne omkring "ansøgning" og "accept". 
 
Forskriftsændring: 

I kapitel 3.1 erstattes formuleringerne "ansøgning" og "accept" med "anmeldelse". 
 

5 Kapitel 3.1 Krav til alle netvirk-
somheder 
 

Jysk Netforum 
 

Jysk Netforum anfører, at den seneste dato (som i forskriften er sat til 31. december 2014) for 
fremsendelse af accept til Energinet.dk om dannelse af aflastningsregion må revurderes, hvis 
forskriftens ikrafttrædelsestidspunkt bliver senere end juni 2014. 

 

Energinet.dk er indstillet på at revurdere datoen (31. december 2014), hvis forskriftens ikraft-

trædelsestidspunkt bliver væsentligt senere end juni 2014. 
 

6 Kapitel 4.1 Automatisk frekvens-
aflastning 
 

DONG Energy 

DONG Energy anfører, at når det drejer sig om trin 6 og opefter, altså manuel aflastning, så kan 
kravet om at regne i "nettoforbrug" uden frakobling af produktion > 1,5 MW ikke opretholdes. 
 

Energinet.dk har forståelse for, at opgaven kan være vanskelig at løse i visse områder. Derfor er 
formuleringen "så vidt det er praktisk muligt" anvendt i forskriften, men Energinet.dk mener, at 

opgaven i almindelighed bør kunne løses.  
 

7 Kapitel 4.1 Automatisk frekvens-
aflastning 
 

Jysk Netforum 

Kapitel 4.1 indledes således: "Krav til frekvensstyret forbrugsaflastning er angivet i procent af 
det aktuelle elforbrug som en nettoforbrugsvirkning". 
Jysk Netforum opfatter det "aktuelle elforbrug" som det forbrug, der via opgørelser fra tidligere 

forbrugsperioder ligger til grund for de fastlagte udkoblingspunkter i aflastningsplanen, men Jysk 
Netforum er i tvivl, om denne opfattelse er korrekt. 
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Med hensyn til hvordan en netvirksomhed/aflastningsregion bestemmer sin aflastning, så er der 
metodefrihed til dette. 

 
Hvis netvirksomhederne savner en fælles metode, kan Energinet.dk opfordre til, at netvirksom-
hederne søger en løsning på dette igennem brancheorganisationen Dansk Energi.  

 

8 Kapitel 4.1 Automatisk frekvens-

aflastning 
 
Jysk Netforum 

Jysk Netforum spørger efter, hvordan Energinet.dk skal kontaktes efter en frekvensaflastning, så 

det sikres, at Energinet.dk er opmærksom på, at der har været en frekvensaflastning.  
 

Kravene i Teknisk forskrift TF 5.3.4.1 Nettelegrafen skal efterleves, men da der ikke er specifikke 
krav omkring denne type tilbagemelding, vil inputtet blive taget med i arbejdsgruppen omkring 
revision af denne forskrift. 

 

9 Kapitel 5.1 Manuel aflastning 

 
Jysk Netforum 

I Energinet.dk's høringsnotat med reference til høringssvar på rev. 2.0-udgaven står, at ordet 

"elforbruget" erstattes med "elforbruget (regnet som en nettoforbrugsvirkning)". 
Denne ændring er ikke slået igennem i rev. 2.1. 
 

Det er korrekt. Det er en forglemmelse, at det ikke er kommet med i rev. 2.1. 
 

Forskriftsændring: 

I kapitel 5.1 erstattes ordet "elforbruget" med "elforbruget (regnet som en nettoforbrugsvirk-

ning)". 
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Høringssvar fra Jysk Net Forum: 
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Høringssvar fra DONG Energy: 
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Høringssvar fra Dansk Energi: 
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Høringssvar fra Energi Fyn: 
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Høringssvar fra Jysk Netforum – opfølgende høring: 
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Høringssvar fra DONG Energy – opfølgende høring: 
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