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FORSYNINGSTILSYNET

KON TI N EN TALEU ROPA’S RESU LTAT AF COST-
BEN EFI T-AN ALYSE, JF. SO GL ARTI KEL 156, STK.
10
I henhold til artikel 156, stk. 10i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017

om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer, skal alle TSO’er

udarbejde forslag til den minimumsaktiveringstid, der skal sikres af leverandører af FCR. Den

fastsatte periodemå ikke være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.

På baggrund af den udførte CBA anbefales det for det kontineltaleuropæiskeområdefastsæt-

tes en aktiveringstid på 15 minutterfor FCR-D-enheder, der har begrænsede energibeholdnin-

ger.

Energinet har fra start arbejdet for at få Tmin LER på 15 min. og ikke 30. min. Der har været en

stor splittelse mellem RGCE TSO’erne omkring dette spørgsmål, og det har været svært at nå

frem til en fælles holdning (en endelige anmeldelse).

Energinet eruenig i beregningsgrundlaget, og har fra start haft fokus på at skadefriholde de

danske aktører (primært batterier), der ville få problemer med at kunne leve op til 30 min.-kra-

vet. Andre TSO’er har også haft deres tvivl, og det er derfor lykkes at nå frem til et kompromis,

hvor status quo kan køres videre i to år inden en endelig og mere permanent løsning skal fin-

des (se vedhæftet anmeldelsen).

Det vil sige, at de danske aktører kan fortsætte som i dag, og levere det de kan de næste to år

efter regulatorgodkendelse.

Energinet bakker op om anmeldelsen

Forslaget fremsendes til Forsyningstilsynets godkendelse, jf. artikel 6, stk. 3, litra d, afsnit v) i

Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer

for drift af elektricitetstransmissionssystemer.
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Sammen med dette følgebrev indsendes følgende dokumenter:

1. FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period_5.1 in accordance with

Art.156(11) of the Commision Regulation (EU)2017/1485 of 2 August 2017

2. SHs Comments and Replies

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan fremsendes til myndighed@energinet.dk.

Energinet skal venligst anmode Forsyningstilsynet om at bekræfte modtagelsen af denne an-

meldelse.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Energinet
Myndighedsenheden
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