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Sammendrag

Den danske praksis for indkøb afmodhandelsenergi er baseret på dansk specialregulering, der gør brug afbud indgivet

til det nordiske regulerkraftmarked. Men som led i den obligatoriske omstilling til handel med balancekraft på den

europæiske balanceplatform MARI fra 3. kvartal 2024, vil der senest i november 2022 blive introduceret en

optimeringsfunktion til aktivering af bud på frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) på den

nordiske platform. Efter den dato vil det ikke længere være teknisk muligt at udføre dansk specialregulering. Inden da

skal der derfor implementeres en ny metode for indkøb afmodhandelsenergi.

Udgangspunktet for vurderingen af mulige metoder til indkøb afmodhandelsenergi er foretaget på grundlag afde

bekymringer og udfordringer, som Energinet oplever i forbindelse med brugen af dansk specialregulering til modhandel.

Selv hvis det fortsat ville være muligt at anvende bud indmeldt til den nordiske platform, er problemstillingerne og

udfordringerne ved at anvende dansk specialregulering til indkøb af modhandelsenergi efterhånden blevet så store, at

der er behov for at reevaluere den nuværende metode og undersøge mulighederne for en mere langtidsholdbar

løsning.

Udfordringerne ved den nuværende metode for indkøb afmodhandelsenergi handler grundlæggende om, at den

benytter et lille marked, og at handlen sker meget tæt på driftstimen.

Efter at have foretaget en vurdering af de juridiske krav til TSO'ernes indkøb afmodhandelsenergi konkluderer

Energinet, at disse kræver, at TSO'erne anvender markedsbaserede løsninger og styrker konkurrencen. Energinet

vurderer, at en metode baseret på intraday-markedet lever op til disse krav. Dermed er det oplagt at afhjælpe

udfordringerne ved den nuværende model og sikre overholdelse af lovgivningen ved at anvende det allerede

eksisterende intraday-marked til indkøb afmodhandelsenergi.

Tidligt i processen blev det overvejet, om Energinet skulle forfølge en nordisk løsning, hvor der blev etableret et separat

modhandelsmarked med de øvrige nordiske TSO'er. Idéen blev dog forkastet, idet der ikke kunne opnås opbakning fra

alle nordiske TSO'er, og da tidsfristen for implementering af en ny metode til modhandel ikke gav tid til udvikling af en

sådan model. En sådan nordisk modhandelsmodel ville desuden ikke opfylde de lovmæssige krav og behovet for en ny

modhandelsmetode bedre end en intraday-baseret metode.

Baggrund

2.1 Energinets nuværende metode for indkøb afmodhandelsenergi

Indkøb afmodhandelsenergi sker i dag i balancetidsrammen, som dansk specialregulering.
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Figur 1: Tidsrammer på elmarkederne

Grundlaget for dansk specialregulering er det nordiske regulerkraftmarked. Kort fortalt opererer det nordiske

regulerkraftmarked efter samme grundlæggende principper som day-ahead-markedet. De nordiske balanceansvarlige

aktører indgiver deres bud på op- og nedregulering til de nordiske TSO'er, og buddene samles i en fælles, prissorteret

budliste, der danner grundlag for TSO’ernes budaktiveringer.

Det nordiske regulerkraftmarked anvender i dag en 60-minutters tidsenhed (MTU) og lukker for afgivelse af

regulerkraftbud 45 minutter før den kommende driftstime. Likviditeten på markedet kan først konstateres tæt på

driftstimen, da markedsaktørerne generelt flytter bud, der ikke aktiveres i intraday-markedet, til det nordiske

regulerkraftmarked, når intraday-markedet lukker (en time før driftstimen).

”Specialregulering” indebærer at Energinet manuelt, time for time, aktiverer regulerkraftbud (mFRR bud), der er i

overskud efter, at det nordiske regulerkraftmarked er lukket og marginalprisen for regulerkraft fastlagt for den

pågældende time, til andre behov for op- og nedregulering end balancering. Bud anvendt til specialregulering afregnes

til den tilbudte pris (pay-as-bid), som vil være højere end regulerkraftprisen (ved opregulering).

Det primære formål med det nordiske regulerkraftmarked er at give TSO'erne et værktøj til at opretholde balance i

elnettet. Markedet (og afviklingen tæt på driftstimen) kræver, at buddene afspejler faktisk reguleringskapacitet.

Deltagelse i det nordiske regulerkraftmarked er derfor betinget af opfyldelse af de i markedsforskrift C21 afsnit 2.2.

fastlagte krav, herunder skal bud kunne aktiveres indenfor 15 minutter fra anmodning om aktivering er modtaget, og

bud skal indeholde en række informationer til præcis identifikation af leverandør og budreference2.

For at sikre tilstrækkelig likviditet til balanceringsformål afstemmes brugen af mFRR bud indsendt til NOIS (Nordic

Operational Information System) mellem de nordiske TSO'er. Sådanne aftaler om brugen er indgået mellem de nordiske

TSO'er i systemdriftsaftalen3 og den nordiske balanceringsfilosofi4. I begge aftaler er det angivet, at aktivering af mFRR

til andre formål end balancering, fx til flaskehalshåndtering, ikke må få indflydelse på de nordiske marginalpriser på det

nordiske regulerkraftmarked. Aktivering af mFRR til andre formål end balancering er derfor kun tilladt, hvis det udføres

1 Markedsforskrift C2 | Energinet
2Se markedsforskrift C3, Markedsforskrifter | Energinet
3 Annex Electricity Balancing
4 Nordic_Balancing_Philosophy_160616_Final_external.pdf (entsoe.eu)

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/SOC%20documents/Nordic/Nordic%20SOA_Annex%20EB.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/SOC/Nordic/Nordic_Balancing_Philosophy_160616_Final_external.pdf
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som specialregulering5. Kapacitetsbegrænsninger, der opstår på grund af reduceret overføringskapacitet til/fra et

budområde, efter day-ahead-markedet er lukket, omtales eksplicit som eksempel på et forhold, der kan løses ved brug

af specialregulering.

Af den offentlige høring om "Specialregulering som modhandelsmodel jf. Joint Declaration på DK1-DE/LU" fra februar-

marts 2018 fremgik det, at:

"Det er i øjeblikket hverken muligt eller ønskeligt for de andre nordiske TSO'er at tillade disse bud at indgå i markedet for

specialregulering6" ["disse bud" omfatter ikke-danske bud i regulerkraftmarkedet til at understøtte Joint Declaration].

Energinet må således ikke anvende specialreguleringsbud på det nordiske regulerkraftmarked fra aktører i andre lande

end Danmark til strukturel modhandel for specifikt at imødekomme Joint Declaration og TenneT Commitment, (se

afsnit 2.2 for mere information om disse aftaler). Energinet må kun aktivere mFRR-bud fra danske aktører til

specialregulering, når der er tale om strukturel modhandel (dansk specialregulering).

Dansk specialregulering udgør grundlaget for den nuværende danske praksis for indkøb af modhandelsenergi.

2.2 Baggrunden for den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi

Det primære formål med det nordiske regulerkraftmarked er at sikre, at TSO'erne har nok energi til rådighed til

balanceringsformål. Specialregulering er tilladt, dog med aftalte begrænsninger der skal sikre, at specialregulering ikke

påvirker det egentlige formål med regulerkraftmarkedet.

Frem til 2017 anvendte Energinet specialregulering i overensstemmelse med det, der oprindeligt var

specialreguleringens kerneopgave, f.eks. afhjælpning af pludseligt opståede flaskehalse i nettet. Specialregulering blev

anvendt til modhandel, når en samkøringslinje blev udkoblet, eller hvis fejl i det nationale transmissionsnet medførte

reduceret transmissionskapacitet mellem budområder (betegnet uventet modhandel). Anvendelse af modhandel til

sådanne formål er omtalt i Kommissionens Forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 (SO GL), hvor modhandel er

opført på listen over afhjælpende tiltag, der skal til for at opretholde driftssikkerheden7.

I 2017 indgik Tyskland og Danmark en fælles erklæring (Joint Declaration, herefter kaldet JD). Erklæringen forpligter

TenneT og Energinet til (i) at stille nærmere bestemte (men gradvist stigende) overføringskapaciteter på DK1-DE/LU-

grænsen til rådighed for day-ahead-markedet, og (ii) at gennemføre modhandel, hvis der sælges mere

transmissionskapacitet end transmissionsnettet reelt/fysisk kan håndtere). Aftalen er nærmere beskrevet i afsnit 2.3.2,

og dens detaljerede indhold forfølges derfor ikke for nærværende.

I forlængelse af aftalen blev der foretaget en konsekvensanalyse8 med henblik på at vurdere forskellige muligheder for

anskaffelse af den modhandelsenergi, der var nødvendig for realiseringen af JD. Da implementering hastede og som

følge af aftalens begrænsede varighed (forventet udløb i 2020) blev det aftalt, at Energinet skulle anskaffe den

5 I de nordiske lande kaldes brugen af mFRR-bud uden for den fælles prisordnede rangfølgeliste generelt for "specialregulering". Når Energinet i det følgende anvender

begrebet specialregulering i forbindelse med køb eller salg af modhandelsenergi på de danske grænser, defineres specialregulering dog som mFRR-bud, der afregnes til
den tilbudte pris (pay-as-bid) over marginalprisen på balancekraft. Ved at benytte sig af de dyrere, ikke-anvendte balancekraftbud (mFRR-bud) er det muligt at undgå, at

disse aktiveringer har direkte indflydelse på de nordiske marginalpriser på det nordiske regulerkraftmarked.
6 I høring nu: Specialregulering som modhandelsmodel jf. Joint Declaration på DK1-DE | Energinet
7 SO GL, artikel 22, stk. 1. litra (f)

8 TenneT og Energinet udgiver rapport om mulige modhandelsmodeller for DK1-DE | Energinet

https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2018/02/15/Consultation-Special-regulation-as-countertrade-model-on-DK1-DE-following-Joint-Declaration
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2017/12/01/Energinet-and-TenneT-publish-final-impact-assessment-of-different-countertrade-models-for-DK1-DE
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modhandelsenergi, der var nødvendig for at opfylde modhandelsforpligtelserne relateret til DK1-DE/LU, ved at benytte

dansk specialregulering.

Faktum er således, at Energinet i dag tilvejebringer betydelige mængder energi til strukturel modhandel i et isoleret

dansk marked med et værktøj, der er designet til at håndtere relativt små mængder energi umiddelbart før driftstimen.

2.3 Behov for en ny metode til indkøb af modhandelsenergi

2.3.1 Øget modhandelsvolumen

Forpligtelserne ifølge JD, indebar en hurtig forøgelse af modhandelsmængderne på DK1-DE/LU. Af de årsager, der er

beskrevet i afsnit 2.3.2 nedenfor, er modhandelsvolumenen fortsat stigende.

Stort set al den nedregulering, der er aktiveret i 2018-2021, er tilvejebragt via specialregulering på TenneTs anmodning

om modhandel.

Figur 2: Anvendelse af specialregulering til nedregulering i DK1 efter 2017

2.3.1.1 Driftssikkerhed

Energinets KontrolCenter El varetager en række forskellige opgaver for at sikre sikker drift af det danske elnet.

Kontrolcenterets primære opgave er at sikre driften i den aktuelle og næstkommende time.

Den manuelle aktivering af regulerkraftbud udgør en risiko for driftssikkerheden. Aktiveres eksempelvis et

opreguleringsbud i stedet for et nedreguleringsbud, vil det forværre balancen i systemet.

Hidtil har Energinets kontrolcenter været i stand til at nedregulere adskillige GWh umiddelbart før driftstimen uden fejl.

Ikke desto mindre overstiger det nuværende niveau for aktivering af bud, umiddelbart før driftstimen, efter Energinets

vurdering, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til driftssikkerheden.
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Af hensyn til sikker drift af systemet vurderes det nødvendigt, i det omfang det er muligt, at fjerne kontrolcenterets

forpligtelse til manuelt at håndtere store mængder energi tæt på driftstimen - eller i det mindste at reducere omfanget

af denne opgave.

2.3.2 Joint Declaration og TenneT Commitments (på DK1-DE/LU)

Joint Declaration (JD)9 blev indgået i 2017 mellem Energi-, forsynings- og klimaministeriet i Danmark og det tyske

økonomi- og energiministerie. Erklæringen udtrykker parternes tilsagn (aftale) om at stille minimumskapaciteter til

rådighed for day-ahead-markedet på DK1-DE/LU. Den politiske erklæring trådte i kraft den 3. juli 2017 og gælder fortsat

som en politisk erklæring mellem Danmark og Tyskland. Den 30. april 2021 fritog det danske ministerie dog Energinet

for sine juridiske forpligtelser i henhold til Joint Declaration10

TenneT gav i december 2018 Europa-Kommissionen tilsagn om yderligere at øge den kapacitet, der var til rådighed for

markedet på DK1-DE/LU11 Dette tilsagn (TenneT Commitment, herefter kaldet TC) blev givet efter Kommissionen den

19. marts 201812 meddelte sin hensigt om at igangsætte en undersøgelse af, om TenneT havde begrænset den

kommercielle kapacitet på DK1-DE/LU, med en opdeling af det indre marked og forskelsbehandling af netkunder

baseret på deres bopæl til følge, i strid med EU-retten.

Efter JD hhv. TC trådte i kraft har Energinet og TenneT effektivt tilbudt de aftalte minimumskapaciteter på DK1-DE/LU til

day-ahead-markedet13 . I henhold til de nævnte aftaler skal TSO'erne således, hvis en af dem beregner en netto-

overføringskapacitet mindre end den aftalte minimumskapacitet, en given time, se bort fra den beregnede netto-

overføringskapacitet og stille den højere, aftalte minimumskapacitet til rådighed for day-ahead markedet i stedet.

Forpligtigelsen til at stille minimumskapaciteter til rådighed for day-ahead markedet indebærer således, at kapacitet

stilles til rådighed for markedet, selv når det er åbenlyst, at transmissionsnettet ikke fysisk kan håndtere fuld udnyttelse

af den pågældende kapacitet. JD og TC præciserer, at denne over-allokering, dvs. allokering af kapacitet til markedet,

som ikke fysisk kan fuld udnyttes og overføres på grund af interne flaskehalse, kan løses ved modhandel.

Da Energinet ikke længere er juridisk forpligtet til at garantere en bestemt minimumskapacitet i henhold til JD, er det nu

kun de minimumskapaciteter, der er beskrevet i TC, jf. Tabel 1 nedenforTabel 1: Tilgængelig

minimumskapacitet pr. time efter færdiggørelse af Østkystforbindelsen. TenneTs garanterede netto-

overføringskapacitet pr. time øges med yderligere 750 MW i et lineært forløb med den fremtidige

idriftsættelse af Vestkystforbindelsen.

, der er relevante.

Da TenneT og Energinet har idriftsat Østkystforbindelsen, vil TenneTs garanterede netto-overføringskapacitet ændre sig

som følger: TenneTs garanterede netto-overføringskapacitet pr. time øges årligt i lige store trin, svarende til den

9 MINIMUM AVAILABLE HOURLY CAPACITIES FOR DE-DK WEST ACCORDING TO JOINT DECLARATION AND TENNET’S COMMITMENT
10 Efter at den oprindelige udløbsdato var blevet forlænget
11 Kommissionens beslutning fra 7.12.2018: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf
12 Antitrust: Commission opens investigation into German grid operator TenneT for limiting cross border electricity capacity with Denmark
13 Tekst taget fra: MINIMUM AVAILABLE HOURLY CAPACITIES FOR DE-DK WEST ACCORDING TO JOINT DECLARATION AND TENNET’S COMMITMENT

https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2019/01/21/guaranteeing-minimum
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_2122
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2019/01/21/guaranteeing-minimum
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samlede stigning af handelskapaciteten foranlediget afØstkystforbindelsen (575 MW)14. Herefter øges TenneTs

garanterede netto-overføringskapacitet pr. time som følger:

Startdato Ny tilgængelig minimumskapacitet pr. time i henhold til TenneTs tilsagn

01/2021 1.396 MW

01/2022 1.492 MW

01/2023 1.588 MW

01/2024 1.684 MW

01/2025 1.780 MW

01/2026 1.875 MW

Tabel 1: Tilgængelig minimumskapacitet pr. time efterfærdiggørelse af Østkystforbindelsen. TenneTsgaranterede

netto-overføringskapacitet pr. time øges med yderligere 750 MW i et lineært forløb med den fremtidige

idriftsættelse af Vestkystforbindelsen.

TC udløber i september 202715.

2.3.2.1 Modhandelsforpligtelsen i henhold til TC

Da TC er en aftale mellem TenneT og Europa-Kommissionen forpligter aftalen ikke Energinet til at hjælpe TenneT med

modhandel. TC foreskriver dog, at de europæiske TSO'er skal støtte hinanden bedst muligt, og det er specifikt nævnt, at

"Den af TenneT garanterede netto-overføringskapacitet pr. time på 1300 MW kræver en indfasningsperiode, hvor

TenneT i samarbejde med Energinet implementerer og anvender en passende modhandelsproces (...)16" [Energinets

oversættelse]

I sin pressemeddelelse17 om undersøgelsen af TenneTs praksis på DK1-DE/LU, som senere førte til Kommissionens

afgørelse af 7. februar 2018 om accept afTC, anførte Kommissionen, at undersøgelsen

"supplerer Kommissionens arbejde med at adressere systematisk begrænsning af grænsekapaciteten på el-

samkøringslinjer i hele EU"

og yderligere, at

"Kommissionen har foreslået at opdatere elmarkedsforordningen som en del af 'Clean Energy for All Europeans'-pakken

[...]. Den har blandt andet til formål at forbedre reglerne for grænseoverskridende kapacitet med henblik på at

14 Bemærk, at NTC’en, der danner grundlag for den tildelte kapacitet er den timevist mindste værdi af den individuelle NTC for Energinet og TenneT. TenneTs timevise

NTC beregnes fortsat gennem den daglige kapacitetsberegning, der kan resultere i en værdi, der ligger mellem TenneTs garanterede minimumskapacitet og den

maksimale NTC:
15 Kommissionens afgørelse fra 7.12.2018 A1, afsnit 79
16 Commitments Decision in AT.40461 DE/DK, Proposal of Commitments under Article 9 of Council Regulation (EC) no. 1/2003, afsnit 8.

17 Kartellovgivning: Kommissionen accepterer TenneTs tilsagn (europa.eu)

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_462_3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6722
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maksimere den kapacitet, der stilles til rådighed, og sikre, at TSO'erne ikke unødigt begrænser mængden af

grænseoverskridende kapacitet". [Energinets oversættelse]

Pressemeddelelsen indikerer, at TC er nært beslægtetmed den forpligtelse, som blev pålagt TSO'erne generelt ved

revisionen afelmarkedsforordningen i 2019, hvor 70 %-reglen blev introduceret (i artikel 16).

Sammenhængen mellem TC og 70 %-reglen indebærer, at Energinets forpligtelse til at bistå TenneT med modhandel

under TC svarer til den forpligtelse der generelt består for TSO'er til at bistå hinanden med modhandel for at realisere

70 %-reglen.

2.3.2.2 Karakteren afmodhandel som følge afJoint Declaration og TenneT Commitments

Som beskrevet nærmere i afsnit 2.2 har Energinet historisk set primært haft behov for at modhandle som følge af

systemfejl eller andre uventede hændelser/særlige omstændigheder i systemet.

Modhandel, der gennemføres for at realisere JD og TC har grundlæggende en anden karakter. Dette modhandelsbehov

opstår selvom, transmissionssystemet er i normal tilstand, og modhandelsbehovet kan konstateres relativt kort tid efter

day-ahead-markedet lukker. På grænsen DK1-DE/LU kommunikeres anmodninger om modhandel som følge af TC

omkring kl. 15.30 D-1 (for alle timer i det følgende driftsdøgn).

Den nævnte type modhandel, som forekommer, selv når transmissionssystemet er i normal tilstand, og som kan

konstateres efter day-ahead-markedet lukker, betegnes herefter som strukturel modhandel. Behov for modhandel, der

opstår ved uventede hændelser/særlige omstændigheder i nettet, som nævnt i afsnit 2.2, betegnes som uventet

modhandel.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at hverken EU-reguleringen eller dansk ret skelner mellem forskellige typer af

modhandel.

2.3.3 70 %-reglen

I tråd med det, der var anført i Kommissionens pressemeddelelse om TC18 introduceredes 70% reglen ved revisionen af

elmarkedsforordningen i 2019. Artikel 16 er i relevant omfang sålydende:

4. Det størst mulige kapacitetsniveau på samkøringslinjerne og de transmissionsnet, der er berørt af

grænseoverskridende kapacitet, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under overholdelse af standarderne for

sikker netdrift. Modkøb og belastningsomfordeling, herunder grænseoverskridende belastningsomfordeling, skal

anvendes for at optimere den tilgængelige kapacitet for at nå den minimumskapacitet, der er fastsat i stk. 8. [...]

8. Transmissionssystemoperatører må ikke begrænse den mængde af kapacitet på samkøringslinjerne, der skal stilles til

rådighed for markedsdeltagere som et middel til at løse kapacitetsbegrænsninger inden for deres eget budområde eller

som et middel til at styre strømme, der er resultat af transaktioner inden for samme budområde. Uden at det berører

anvendelsen af fritagelserne [...] anses nærværende stykke for at være overholdt, hvis følgende minimumsniveauer for

tilgængelig kapacitet for budområdeoverskridende handel er nået:

18 Se afsnit 2.3.2
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(a) for grænser, der anvender en koordineret nettotransmissionskapacitetsmetode, udgør minimumskapaciteten

70 % af transmissionskapaciteten under overholdelse af de driftsmæssige sikkerhedsgrænser efter fradrag af

eventuelle uforudsete hændelser som fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne om kapacitetstildeling

og håndtering af kapacitetsbegrænsninger vedtaget på grundlag af artikel 18, stk. 5, i forordning (EF) nr.

714/2009

(b) for grænser, der anvender en flowbaseret tilgang, udgør minimumskapaciteten en margen fastsat i

kapacitetsberegningsprocessen som værende til rådighed for strømme, der er skabt ved

budområdeoverskridende udveksling. Margenen udgør 70 % af kapaciteten under overholdelse af de

driftsmæssige sikkerhedsgrænser for interne og budområdeoverskridende kritiske netelementer, under

hensyntagen til eventuelle uforudsete hændelser som fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne for

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger vedtaget på grundlag af artikel 18, stk. 5, i

forordning (EF) nr. 714/2009. [understregning er tilføjet af Energinet].

Forordningen forpligter således alle europæiske TSO'er til, med virkning fra 1. januar 2020, at stille på forhånd fastlagte

minimumskapaciteter til rådighed for markedet på alle landegrænser og anviser modhandel som et værktøj til at til at

maksimere den tilgængelige kapacitet, så minimumskapaciteten kan gives til markedet.

2.3.3.1 70 %-reglens betydning for Energinets modhandel

70 %-reglen forpligter Energinet til at muliggøre strukturel modhandel på alle Energinets landegrænser, hvis nabo-

TSO'er anmoder herom.

Det er svært at forudsige hvilke mængder afmodhandelsenergi, nabo-TSO’er vil anmode Energinet om anskaffelse af.

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.3.1 afhænger det af netudbygning, fortolkningen af 70 %-reglen og af omfanget af

fritagelser fra reglen. Følgende fritagelser er givet til Energinets nabo-TSO'er:

Svenska kraftnät har fået fritagelse i 2021 på DE/LU, DK1, DK2, LT, NO1 og PL.

TenneT (Holland) er fritaget fra 70 %-reglen i 2021. Fritagelsen gælder alle hollandske kritiske netkomponenter

(CNE’er), der indgår i day-ahead-kapacitetsberegningsprocesserne for CWE og Core, og alle

grænseoverskridende HVDC-kabler.

Elmarkedsforordningen gælder ikke for Norge (endnu).

Fritagelser gives for ét år ad gangen, jf. artikel 16, stk. 9 i elmarkedsforordningen. Det betyder, at der kan komme

anmodninger om modhandel fra Svenska kraftnät og Tennet B.V. (Holland), hvis disse TSO'er ikke opnår fritagelse i 2022

eller 2023.

Energinet og 50 Hertz har ikke søgt om undtagelse fra 70% reglen.

TC udløber formelt i 2027. 70 %-reglen indebærer imidlertid en juridisk forpligtelse for TenneT til at opretholde 70 %

kommercielttilgængelig kapacitet på DK1-DE/LU også efter tilsagnets ophør. Det betyder alt andet lige, at Energinet

forventer, at behovet for nedregulering i DK1 som følge af anmodninger om strukturel modhandel vil være på samme

niveau på DK1-DE/LU selv efter 2028, men at behovet vil falde, efterhånden som det nordtyske netforstærkes

yderligere, eller øges, hvis mængden af vedvarende energi overstiger kapaciteten i de planlagte netudbygninger.
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Også Energinet kan få et behov for strukturel modhandel, der skal dækkes ved modhandel med nabo-TSO'er. ACERs

MACZT-rapport fra 2020, som overvåger den tilgængelige minimumskapacitet for grænseoverskridende elhandel i EU,

anfører: "I Danmark observeres også lave niveauer af relativ minimumskapacitet (se figur 15); men problemer med

kvaliteten af de data, som TSO'en leverer, og i beregningen kan medføre, at minimumskapaciteten i landet er

underestimeret"

Generelt forventer Energinet, at 70 %-reglen vil øge omfanget af strukturel modhandel.

2.3.3.2 Markeder hvor 70 %-reglen gør sig gældende

Elmarkedsforordningen fastslår ikke eksplicit, inden for hvilken tidsrammer/på hvilke markeder, TSO'er er forpligtet til

at stille kommerciel kapacitet til rådighed for at overholde 70 %-reglen.

Energinets vurdering er, at reglen er overholdt, hvis 70 % stilles til rådighed i day-ahead-markedet. Det er, i alle tilfælde,

den bedst mulige løsning der er for at understøtte formålet med forordningen som helhed og 70 %- reglen i sig selv,

dvs. maksimering af mulighederne for grænseoverskridende handel som et centralt element i at sikre et effektivt indre

marked for el.19

I sin henstilling nr. 01/2019 af 8. august 2019 om implementering af minimumsniveauer for tilgængelig kapacitet til

budområdeoverskridende handel med el, i henhold til artikel 16, stk. 8 i elmarkedsforordningen og i henhold til artikel

16, stk. 2 i ACER-forordningen, vejleder ACER TSO'erne om implementering af minimumskapaciteterne og de

regulerende myndigheder om metoder til monitorering af TSO'ernes implementering20 .

Det følger af henstillingen21, at ACERs monitorering afTSO'ernes overholdelse af 70 %-reglen, kun tager day-ahead-

tidsrammen i betragtning. Det indikerer, at ACER anser 70 %-reglen for overholdt, hvis der stilles 70 % kapacitet til

rådighed i day-ahead markedet.

Denne konklusion understøttes af indholdet af kapacitetsberegningsmetoden for kapacitetsberegningsregionen "Core"

(CCR Core CCM), som blev færdigbehandlet af ACER22 - og som kun anvender 70 %-reglen i day-ahead -tidsrammen og

ikke i intraday- tidsrammen23.

Tager man yderligere Kommissionens accept af TC i betragtning, hvor minimumskapaciteterne kun fikseredes på day-

ahead-markedet ser Energinet i øjeblikket ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved, om 70 %-reglen er

overholdt, hvis blot den anvendes i day-ahead-tidsrammen.

Metoden for indkøb af modhandelsenergi bygger derfor på denne fortolkning24 . Energinet vil reevaluere metoden

såfremt det måtte vise sig, f.eks. i forbindelse med den aktuelle revision af CACM, at 70% -reglen gælder i intraday.

19 https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/Cross-zonal-capacity-70-target.aspx
20 Betragtning (4)

21 Relevant uddrag af henstillingen findes i bilag1.
22 Annexes to the DECISION OF THE AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS No 02-2019 (europa.eu)
23 Kapacitetsberegningsregioner (entsoe.eu)

24 Se bemærkninger til ACERs CACM 2.0-forslag om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i afsnit Fejl! Henvisningskildeikke fundet..

https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/Cross-zonal-capacity-70-target.aspx
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/Annexes-to-the-DECISION-OF-THE-AGENCY-FOR-THE-COOPERATION-OF-ENERGY-REGULATORS-No-02-2019.aspx
https://www.entsoe.eu/network_codes/ccr-regions/#core-core-ccr-program
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2.3.3.3 TSO'ernes juridiske forpligtelse til at gennemføre modhandel

Ifølge artikel 16, stk. 4 i elmarkedsforordningen skal

"[...] Modkøb og belastningsomfordeling, herunder grænseoverskridende belastningsomfordeling, skal anvendes for at

optimere den tilgængelige kapacitet for at nå den minimumskapacitet, der er fastsat i stk. 8 [...]"

Forordningen uddyber ikke TSO'ernes forpligtelse til at hjælpe hinanden med strukturel modhandel og

grænseoverskridende belastningsomfordeling nærmere. Under disse omstændigheder må TSO'ernes forpligtelse

fortolkes i henhold til Traktaten om den Europæiske Union, som angiver, at medlemsstaterne

"[..] træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af

traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne" og

"[...] bistår Unionen i gennemførelsen af den opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe

virkeliggørelsen af Unionens mål i fare."

Det fremgår således af traktaten, at Energinet skal anvende en passende metode til tilvejebringelse af energi til

modhandel, som reducerer risikoen for, at Energinet bliver nødt til at afvise anmodninger om strukturel modhandel.

Selv om proportionalitetsprincippet under visse omstændigheder kan retfærdiggøre en afvisning af modhandel, fx når

forsyningssikkerheden eller systemsikkerheden er truet, er TSO'erne generelt forpligtet til at anvende en metode til

tilvejebringelse af energi til strukturel modhandel, der mindsker risikoen for at skulle afvise modhandel under normale

forhold.

I den forbindelse er det relevant at tage mængden af danske bud på det nordiske regulerkraftmarked i betragtning.

Efter JD trådte i kraft, er der flere gange opstået situationer hvor likviditeten var utilstrækkelig til at dække behovet for

opregulering på grund af modhandel i danske budområder.

Nedenstående figur viser varighedskurven for opregulering i DK1.
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Figur 3: Varighedskurve for procentvis udnyttelse af opreguleringsbud i DK1

Fra den 3. juli 2020 til den 31. august 2020 måtte Energinet afvise at hjælpe TenneT med modhandel til realisering af

JD, i de tilfælde, hvor der var behov for opregulering i DK1. Situationen opstod som følge af mange planlagte revisioner

af kraftvarmeværker og udfald på HVDC-forbindelser på grund affejl.

Forholdet illustrerer, at den begrænsede størrelse af det nuværende marked for modhandelsenergi medfører risiko for,

at anmodninger om modhandel må afvises på grund af for få tilgængelige bud. Dette ville potentielt kunne undgås, hvis

markedet var større. Den samme argumentation gør sig gældende for nedregulering, jf. de følgende afsnit.

Nedenstående varighedskurve viser likviditeten på regulerkraftmarkedet i DK1 samt den procentvise udnyttelse af

udbudt nedregulering. Kurven er ikke opdelt i specialregulering og balancering.

Figur 4: Varighedskurve for procentvis udnyttelse af nedreguleringsbud i DK1
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Figur 4 viser, at i 49 timer i 1. kvartal, 47 timer i 2. kvartal, 25 timer i 3. kvartal og 74 timer i 4. kvartal aktiverede

Energinet over 80 % af alle nedreguleringsbud i DK1, og den højeste udnyttelse af aktiverede bud var 99,5 % i en enkelt

time. Figuren viser også, at i næsten 700 timer i 1. kvartal, i over 1100 timer i 2. kvartal, i over 1500 timer i 3. kvartal og i

næsten 1000 timer i 4. kvartal blev ingen af nedreguleringsbuddene i DK1 anvendt.

Et større marked med højere budvolumen for ned- og opregulering, ville derfor være et relevant alternativ med henblik

på at nedbringe risikoen for at skulle afvise anmodninger om modhandel.

2.3.4 Priser

Prisen for nedregulering for at imødekomme TenneTs anmodninger om modhandel er steget markant (negativt) siden

2017:

Tabel 2: Stigende negativ pris på dansk nedregulering.

Negative priser betyder, at leverandører af nedregulering får betaling for at købe energi,

Når man tager det i afsnit 2.3.3.3 anførte om mangel på opreguleringsbud til dansk specialregulering i betragtning, giver

prisudviklingen anledning til at overveje, om priserne i højere grad ville nærme sig day-ahead markedsprisen, hvis

modhandelsenergien blev udbudt på et større marked.

Den årlige gennemsnitlige spotpris og den årlige gennemsnitspris for udligning25 på balancemarkedet fremgår afTabel

1Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. som referencepriser. Hvis der var flere aktører på markedet, ville prisen på

nedregulering konvergere på samme måde, som det er tilfældet med balanceprisen og spotprisen.

Den stadig mere negative pris for nedregulering indikerer, at det bør afdækkes, om det er muligt at lade flere aktører

deltage i konkurrencen om modhandelsenergi, for derved at sikre en mere omkostningseffektiv håndtering af de store

mængder nedregulering til strukturel modhandel.

25 Ved behov for opregulering i DK1 eller i Norden, benytter Energinet og de øvrige nordiske TSOer først eventuel modhandelsenergi til at reducere behovet for

opregulering (udligning i balancemarkedet med systemubalancen). Resterende modhandelsenergi håndteres derefter som specialregulering i DK1 og DK2. Prisen ved

udligning i balancemarkedet svarer til RK-prisen i DK1.
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2.3.5 Udvikling af balanceringsplatforme

2.3.5.1 Den nordiske balanceringsplatform

Som beskrevet i afsnit 2.1 har de nordiske TSO'er allerede etableret et fælles marked for balanceringsenergi. Det, at der

allerede findes en fælles nordisk balancemodel, indebærer, at overgangen til MARI-platformen skal koordineres mellem

de nordiske TSO'er.

For at understøtte en smidig overgang til MARI og det harmoniserede europæiske balancemarked blev de nordiske

TSO'er blevet enige om en overgangsproces, som indebærer, at nogen af de funktioner og driftsregler, der gælder på

MARI, indføres på den nuværende nordiske platform.

De ændringer, der indføres på den nordiske platform, omfatter implementeringen af en optimeringsfunktion til

aktivering af mFRR-energibud (også kaldet Activation Optimization Function eller AOF) (planlagt til november 2022)

samt indførelse af 15-minutters markedstidsenheder (planlagt til maj 2023).

Når AOF'en går i drift vil udvælgelsen og aktivering af mFRR-energibud ske automatisk i Norden. Herefter har

operatørerne i Energinets kontrolcenter ikke længere mulighed for manuelt at aktivere ubrugte mFRR-energibud til

specialregulering.

Når de 15-minutters markedstidsenheder bliver indført på balancemarkedet, vil den tid, der går, fra resultater vises på

aktiveringsplatformen, til aktiveringsordrerne sendes til de balanceansvarlige aktører, blive reduceret til blot et halvt

minut, og aktørerne vil have 5 minutter til at igangsætte fuld aktivering26 .

2.3.5.2 MARI-platformen

Artikel 20 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet

(EB GL) fastlægger proceduren for de europæiske TSO'ers fælles udvikling af en europæisk platform til udveksling af

balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering, MARI-platformen. Jf. artikel 20, stk. 6, i

EB GL er alle TSO'er i EU, når MARI-platformen er etableret, forpligtet til at

afgive alle bud på balanceringsenergi fra alle standardprodukter vedrørende frekvensgenoprettelsesreserver

med manuel aktivering

udveksle alle bud på balanceringsenergi fra alle standardprodukter vedrørende frekvensgenoprettelsesreserver

med manuel aktivering med undtagelse af utilgængelige bud i henhold til artikel 29, stk. 14

bestræbe sig på at opfylde alle deres behov for balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med

manuel aktivering.

De nordiske TSO'er planlægger at ansøge om fritagelse for den tidsfrist for overgangen til MARI, som er fastsat i artikel

20, stk. 6 i EB GL, med henblik på at overgå fra den nordiske platform til MARI-platformen senest i 2. kvartal 202427. De

nordiske TSO'ers anmodning om forlængelse af fristen for overgangen til MARI er begrundet i de forberedende tiltag,

som er beskrevet i afsnit 2.3.5.1. (indførelsen af AOF af 15 minutters markedstidsenheder på den nordiske platform).

Ansøgning forventes tilsendt Forsyningstilsynet ultimo januar 2022.

26 Se Updated version, September 2021: Implementation guide mFRR EAM –nordicbalancingmodel, Implementation Guide mFRR energy activation market -BSP

27 ROADMAP AND PROJECTS

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-june-2021-implementation-guide-mfrr-eam/
https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2021/09/Implementation-Guide-mFRR-energy-activation-market-BSP.docx
https://nordicbalancingmodel.net/roadmap-and-projects/
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Anvendelsen og det detaljerede design af MARI påvirkes af aftaler og lovgivning, herunder det forslag, TSOerne i

fællesskab har udarbejdet til en metode til prissætning af balanceringsenergi hidrørende fra aktiveringen af bud på

balanceringsenergi vedrørende frekvensgenoprettelsesprocessen i henhold til artikel 30, stk. 1 i EB GL28 og de

godkendte implementeringsrammer i henhold til EB GL for en europæisk platform, inklusive bilag29. Indenfor rammerne

af gældende ret og aftaler træffer MARI styregruppen, der består af repræsentanter fra alle TSO’er i EU, beslutning.

Anvendelsen og designet af MARI er således underlagt beslutninger truffet af MARI styregruppen.

På grundlag af ACERs udkast til beslutning nr. 01/2020 (se fodnote 28) blev det drøftet i MARI-styregruppen, om og i

hvilket omfang TSO'erne skulle kunne bruge MARI til at løse systembegrænsninger (i praksis til strukturel modhandel).

Styregruppen besluttede, at energi til strukturel modhandel ikke skal kunne handles på platformen. Styregruppen har

endnu ikke taget endelig stilling til, om MARI må og skal kunne anvendes til indkøb af modhandelsenergi når behovet

opstår som følge af uforudsete hændelser, fx fejl på samkøringslinjer.

Reglerne for anvendelsen af MARI kodificeres i et sæt driftsregler, der udtrykkeligt tager stilling til begrænsninger og

restriktioner for brug af platformen, herunder adgangen til handel med energi til opfyldelse af behovet for strukturel

modhandel. Det forventes, at indholdet af styregruppens ovennævnte beslutning(er) bliver inkluderet i disse

driftsregler, og at TSO'erne dermed vil være afskåret muligheden for at anvende MARI til strukturel modhandel.

I praksis kommer MARI-grænsefladen til at fungere som følger: Først modtager TSO'erne bud fra BSP’erne og estimerer

systemets behovet for balancering. Herefter sendes bud og behovsangivelser til platformen, hvor AOF'en i en auktion

matcher bud og behov under hensyntagen til tilgængelig områdeoverskridende transmissionskapacitet. Alle mFRR-bud

på den fælles, prissorterede budliste aktiveres i rækkefølge. AOF-resultatet sendes tilbage til TSO'erne, som giver

BSP’erne besked om at aktivere buddene på dette grundlag.

Både planlagte aktiveringer baseret på estimerede ubalancer og aktiveringer som følge af uforudsete hændelser sker på

baggrund af bud indsendt til MARI og afregnes til marginalprisen for balancering. Markedstidsenheden i MARI er 15

minutter.

2.3.5.2.1 Udfordringer ved anvendelse af dansk specialregulering efter MARI

Når de nordiske TSO'er overgår til MARI, er tiden fra modtagelse af resultater fra AOF’en, til BSP’erne skal have besked

om aktivering, kun 30 sekunder, og da markedstidsenheden på det tidspunkt er 15 minutter betyder det i praksis, at

processen med at modtage bud, sende dem til MARI og aktivere dem, skal finde sted fire gange i timen. Under disse

omstændigheder er det af tekniske/praktiske årsager ikke muligt at udføre dansk specialregulering.

Dansk specialregulering indebærer, at de bud, der anvendes til op- eller nedregulering, er de bud, der er i overskud når

TSO’erne har opfyldt deres behov for energi til balanceringsformål. Bud, der anvendes til dansk specialregulering,

afregnes til den tilbudte pris over marginalprisen (i tilfælde af opregulering) og har således ingen indflydelse på

marginalprisen på balanceringsenergi.

28 ACER decision on the methodology to determine prices for the balancing energy that results from the activation of balancing energy bids
29 Annexes to the DECISION OF THE AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS No 03-2020 (europa.eu)

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2001-2020%20on%20the%20Methodology%20for%20pricing%20balancing%20energy.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/Annexes-to-the-DECISION-OF-THE-AGENCY-FOR-THE-COOPERATION-OF-ENERGY-REGULATORS-No-03-2020.aspx
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Det oprindelige forslag, som TSO'erne indsendte til ACER30, indeholdt en tilsvarende mulighed; det vil sige en mulighed

for at ”plukke” bud, der var i overskud efter hver tidsenhed, og afregne dem til den tilbudte pris. ACER afviste denne

mulighed og afgjorde dermed at bud indgivet i MARI skal aktiveres i rækkefølge og skal afregnes til marginalprisen.

ACERs afgørelse udelukker ikke indkøb afmodhandelsenergi på MARI (hvis den aktiveres til marginalprisen på

balancekraft). Det gør til gengæld den beslutning, som MARI-styregruppen traf i forlængelse af afgørelsen.

Som nævnt i afsnit 2.3.5.2 kan mFRR-bud ikke tilbageholdes mv. til brug for strukturel modhandel.

2.4 Miljø og klima

Generelt set er det kraftvarmeværker, som har højeste marginale produktionsomkostninger, fordi de anvender kul, gas

eller biomasse til produktion af el. Omvendt har vindmøller de laveste marginale produktionsomkostninger, da vinden

er gratis.

På et stort, konkurrencepræget marked med deltagelse af energi produceret på forskellige måder, vil vindmøller derfor

normalt ikke være konkurrencedygtige, når det gælder nedregulering. Det beror på, at producenter med høje marginale

produktionsomkostninger vil være villige til at betale for ikke at producere (da de herved opnår fortjenesten ved day-

ahead-salgetog samtidig sparer udgiften til at producere energien). På samme måde antages det, at producenter af

energi baseret på vandkraft vil være villige til at stoppe produktionen ved en pris, der ligger under day-ahead-prisen, da

de herved vil opnå fortjenesten fra day-ahead salg samtidig med, at vandet oplagres og kan forbruges de dage, hvor

elpriserne er mere attraktive (f.eks. når vindproduktionen er lav). Det oplagrede vand reducerer i sidste ende behovet

for termisk energi på dage hvor vindproduktionen er lav.

Den begrænsede konkurrence i den nuværende praksis for modhandel har imidlertid medført negative priser, hvilket

også har gjort det attraktivt for producenter af vindenergi at stoppe produktionen.

30 All TSOs’ proposal on methodologies for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance

netting process pursuant to Article 30(1) and Article 30(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017establishing a guideline on electricity

balancing(entsoe.eu)

https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/supporting_documents/180912_All%20TSOs%20Balancing%20Energy%20Pricing%20Proposal%20.pdf
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/supporting_documents/180912_All%20TSOs%20Balancing%20Energy%20Pricing%20Proposal%20.pdf
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/supporting_documents/180912_All%20TSOs%20Balancing%20Energy%20Pricing%20Proposal%20.pdf
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Tabel 3: De forskellige produktionsformers andel af nedregulering i de danske budområder til dækning af anmodninger

om modhandel.

Det har ikke nogen direkte påvirkning på CO2-udledningen, om vindmøller producerer el eller ej, da de ikke udleder CO2.

Men kunne produktion af el fra vandkraftstoppes i stedet for vindmøllerne, så kunne vandet spares til dage med lav

vinproduktion og dermed reducere behovet for produktion baseret på fossile brændsler med en mindre CO2 udledning

til følge.

På den baggrund bør det undersøges, om den begrænsede konkurrence i det danske marked for specialregulering har

den konsekvens, atproduktionen fra vind reduceres for imødekomme nedreguleringsbehoveti DK1, mens det ikke ville

være tilfældet hvis indkøb afmodhandelsenergi fandt sted i et større marked. Reduktionen af den europæiske CO2-

udledning ved at skifte til et større grænseoverskridende marked vurderes i bilag 3.

2.5 Foreløbig konklusion

Da det nordiske regulerkraftmarked skal harmoniseres med resten af Europa som en del af overgangen til et europæisk

balancemarked, så kan den nuværende danske praksis for indkøb af modhandelsenergi ikke fortsætte efter november

2022, hvor den nordiske AOF tages i drift. På det tidspunkt, hvor AOF’en er i funktion vil det således ikke længere være

teknisk muligt at aktivere mFRR-bud til dansk specialregulering. Det betyder, at der er behov for en ny metode for

indkøb af modhandelsenergi, der pr. november 2022 kan håndtere behovet for op- eller nedregulering som følge af

modhandel.

Da detnuværende omfang af modhandel ikke forventes atfalde i nærmeste fremtid, og da den nuværende praksis for

indkøb af store mængder modhandelsenergi i et begrænset dansk marked, ikke er optimal, så bør udfordringerne ved

nuværende praksis for indkøb modhandel tages i betragtning ved evalueringen af en ny modhandelsmodel.

Udfordringerne bør i videst muligt omfang imødegås ved valget af metode.

Udfordringerne kan opdeles i følgende overordnede kategorier:

Det nuværende nationale marked der benyttes til indkøb af strukturel modhandelsenergi, er lille; manglen på

likviditet er en voksende bekymring; priserne er negative, hvilket peger i retning af, at der er behov for at

handle i et større marked, med flere deltagere og mere konkurrence til følge.

Klima- og miljøhensyn
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Presset på kontrolcenteret forøges med de stigende mængder modhandel, og det er nødvendigt at indføre

tiltag, der nedbringer risikoen for fejl31 .

Metoden til indkøb afmodhandelsenergi skal også tage højde for det“nye” juridiske grundlag for modhandel, som 70

%-reglen udgør - hvilketindebærer, at Energinet skal være i stand til at modtage og håndtere anmodninger om store

volumener strukturel modhandel fra alle nabo-TSO'er.

Retsgrundlag for metoden

3.1 EU-lovgivning

I artikel 4, stk. 3 i Lissabontraktaten er anført:

"I medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved
gennemførelsen af de opgaver, der følgeraf traktaterne.

Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der
følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne.

Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der

kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare." [understregninger er tilføjet af Energinet].

Betragtning (2) i Elmarkedsforordningen32 fastslår at:

"Energiunionen tilsigter at give slutkunderne –husholdninger og virksomheder –sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig

og billig energi [...]"

Artikel 2, nr. 27 i Elmarkedsforordningen definerer modkøb/modhandel som

"budområdeoverskridende udveksling, der igangsættes af systemoperatører mellem to budområder for at afhjælpe

fysisk kapacitetsbegrænsning".

Endvidere fremgår det af artikel 16, stk. 1-2, 4 og 8 i Elmarkedsforordningen, at

"1. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skalhåndteres ved hjælp af ikke-diskriminerende markedsbaserede

løsninger, der giver de berørte markedsdeltagere og transmissionssystemoperatører effektive økonomiske signaler.

Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal løses ved hjælp af ikke-transaktionsbaserede metoder, dvs.

metoder, der ikke indebærer et valg mellem de enkelte markedsdeltageres kontrakter. Når

transmissionssystemoperatøren træffer driftsforanstaltninger for at sikre, at transmissionssystemet forbliver i normal

tilstand, skal transmissionssystemoperatøren tage højde for disse foranstaltningers påvirkning af tilgrænsende

systemområder og samordne sådanne foranstaltninger med andre berørte transmissionssystemoperatører som fastsat

ved forordning (EU) 2015/1222.

2. Transaktionsbegrænsende procedurer må kun benyttes i nødstilfælde, dvs. hvor transmissionssystemoperatøren skal

handle hurtigt, og hvor belastningsomfordeling eller modkøb ikke er mulige. Sådanne procedurer skal anvendes uden

31 Den aflastning, som implementeringen af AOF på den nordiske balanceringsplatform ville kunne give, bliver ikke realiseret, da den nordiske balanceringsplatform ikke

må bruges til strukturel modhandel.
32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for energi
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forskelsbehandling. Bortset fra force majeure-tilfælde skal markedsdeltagere, der har fået tildelt kapacitet, have

kompensation for enhver sådan begrænsning.

[…]

4. Det størst mulige kapacitetsniveau på samkøringslinjerne og de transmissionsnet, der er berørt af

grænseoverskridende kapacitet, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under overholdelse af standarderne for

sikker netdrift. Modkøb og belastningsomfordeling, herunder grænseoverskridende belastningsomfordeling, skal

anvendes for at optimereden tilgængelige kapacitet for at nå den minimumskapacitet, der er fastsat i stk. 8. Der skal

anvendes en koordineret og ikkediskriminerende procedure for grænseoverskridende afhjælpende foranstaltningerfor at

muliggøre sådan optimering efter gennemførelse af en metode til deling af omkostningerne ved belastningsomfordeling

og modkøb.

[…]

8. Transmissionssystemoperatører må ikke begrænse den mængde af kapacitet på samkøringslinjerne,der skal stilles til

rådighed for markedsdeltagere som et middel til at løse kapacitetsbegrænsninger inden for deres eget budområde eller

som et middel til at styre strømme, der er resultat af transaktioner inden for samme budområde. Uden at det berører

anvendelsen af fritagelserne i henhold til denne artikels stk. 3 og 9 og anvendelsen af artikel 15, stk. 2, anses

nærværende stykke for at være overholdt, hvis følgende minimumsniveauer for tilgængelig kapacitet for

budområdeoverskridende handel er nået:

(a)for grænser, der anvender en koordineret nettotransmissionskapacitetsmetode, udgør minimumskapaciteten 70 % af

transmissionskapaciteten under overholdelse af de driftsmæssige sikkerhedsgrænser efter fradrag af eventuelle

uforudsete hændelser som fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne om kapacitetstildeling og håndtering af

kapacitetsbegrænsninger vedtaget på grundlag af artikel 18, stk. 5, i forordning (EF) nr. 714/2009

(b)for grænser, der anvender en flowbaseret tilgang, udgør minimumskapaciteten en margen fastsat i

kapacitetsberegningsprocessen som værende til rådighed for strømme, der er skabt ved budområdeoverskridende

udveksling. Margenen udgør 70 % af kapaciteten underoverholdelse af de driftsmæssige sikkerhedsgrænser for

interne og budområdeoverskridende kritiske netelementer, under hensyntagen til eventuelle uforudsete hændelser

som fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne for kapacitetstildeling og håndtering af

kapacitetsbegrænsninger vedtaget på grundlag af artikel 18, stk. 5, i forordning (EF) nr. 714/2009.

Den samlede andel på 30 % kan anvendes til sikkerhedsmargen, loop flows og interne strømme for hvert kritisk

netelement." [understregninger er tilføjet af Energinet].

Ydermere følger det af artikel 59, stk. 1 og 1.b) i Elmarkedsforordningen, at

"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre ensartede betingelser for

gennemførelsen af denne forordning ved at etablere netregler på følgende områder:

[…]
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b) regler for kapacitetsfordeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger til gennemførelse af artikel 6 i direktiv (EU)

2019/944 og artikel 7-10, artikel 13-17 og 35-37 i denne forordning, herunder regler om day-ahead-, intraday- og

langsigtede kapacitetsberegningsmetoder og -processer, netmodeller, fastsættelse af budområder,

belastningsomfordeling og modkøb, handelsalgoritmer, fælles day-ahead- og intraday-kobling, sikkerheden af tildelt

overførselskapacitet, fordeling af flaskehalsindtægter, risikoafdækning ved budområdeoverskridende overførsel,

nomineringsprocedurer og dækning af udgifterne til kapacitetsfordeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger"

[understregninger er tilføjet af Energinet]

Det følger således direkte af Elmarkedsforordningen, der er umiddelbart anvendelig i Danmark, og som pålægger retlige

forpligtelser for Energinet som TSO i Danmark, at kapacitetsbegrænsninger, fx flaskehalsproblemer, skal håndteres ved

hjælp af ikkediskriminerende markedsbaserede løsninger og skal løses ved hjælp af ikketransaktionsbaserede metoder,

dvs. metoder, der ikke indebærer et valg mellem de enkelte markedsaktørers kontrakter.

Endvidere skal Energinet efter forordningen sikre det størst mulige kapacitetsniveau på samkøringslinjerne og de

transmissionsnet, der er berørt af grænseoverskridende kapacitet, og denne kapacitet skal stilles til rådighed for

markedsdeltagerne. I den forbindelse skal modkøb og belastningsomfordeling, herunder grænseoverskridende

belastningsomfordeling, anvendes til at optimere den tilgængelige kapacitet og for at nå minimumskapaciteten (70 %).

For at muliggøre dette skal der anvendes en koordineret og ikkediskriminerende procedure. Der henvises i den

forbindelse tillige til artikel 1 i Elmarkedsforordningen om forordningens genstand og anvendelsesområde, hvorefter

forordningen har til formål at fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af energiunionens målsætninger, navnlig

klima- og energirammen for 2030; at fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, integrerede

elektricitetsmarkeder, som giver alle udbydere af ressourcer og elkunder ikkediskriminerende markedsadgang, styrker

forbrugernes stilling, sikrer konkurrencedygtigheden på det globale marked samt fleksibelt elforbrug mv.; at fastsætte

fair regler for grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge konkurrencen på det indre marked for

elektricitet og at fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked.

Ovenstående skal læses i sammenhæng med betragtning (27) i Elmarkedsforordningen, som lyder:

"Ukoordinerede afkortninger af kapacitet på samkøringslinjer begrænser i stigende grad udvekslingen af elektricitet

mellem medlemsstaterne og er blevet en alvorlig hindring for udviklingen af et velfungerende indre marked for

elektricitet [...]"

3.2 Dansk lovgivning

De juridiske rammer for Energinets aktiviteter, herunder indkøb afmodhandelsenergi, er fastlagt i § 1 i

Elforsyningsloven33:

"1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til

elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre

forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse,

herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en

33 Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning
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effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med

elektricitet samt på aggregering og energilagring."

Retsgrundlaget for indkøb af modhandelsenergi følger blandt andet af § 27 a:

"Stk. 1. Energinet har ansvaret for at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed og for at overvåge

udviklingen heraf.

Stk. 2. Ved anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed

anvender Energinet markedsbaserede metoder, jf. dog regler fastsat i medfør af § 27 d, stk. 1, 2. pkt. Er der kun én

virksomhed, der tilbyder ydelser omfattet af 1. pkt., anvender Energinet regulerede priser til betaling for ydelser."

Energinet har således ansvaret for at sikre elforsyningssikkerheden i det danske elsystem, og som led heri indkøber

Energinet ydelser til modhandel, blandt andet for at sikre en stabil og sikker drift af elsystemet. Dette sker på

bemyndigelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og under ministerens tilsyn, jf. hertil Elforsyningslovens §§

27a og 51 samt Lov om Energinet34 . Ifølge Elforsyningslovens § 51 skal ministeren (Energistyrelsen35) påse overholdelse

af bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Elmarkedsforordningen.

Energinet skal endvidere som led i sin virksomhed, i medfør af Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 3:

"Samarbejde med systemansvarlige virksomheder i andre lande om etablering af gensidige, ligeværdige principper for

elforsyning samt om nettariffer, netadgang og transit, markedsspørgsmål m.v., samkøring af transmissionsforbindelser,

herunder håndtering af balance- og kapacitetsproblemer samt indgå nødvendige fælles systemdriftsaftaler, som sikrer

udnyttelsen af de fordele, som sammenkoblede systemer giver."

Det er også efter Elforsyningsloven et grundlæggende krav, at Energinet anvender gennemsigtige, ikkediskriminerende

og markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, den anvender til at udføre sit hverv, jf. Elforsyningslovens

§ 28, stk. 1, nr. 16. Dette krav fremgår tillige af § 19, stk. 4 i Systemansvarsbekendtgørelsen36.

Desuden skal Energinet ifølge § 31, stk. 1 i Elforsyningsloven:

"[...] ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på

markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2".

Energinet er således efter Elforsyningsloven, herunder ved fastsættelse af en metode for modhandel, forpligtet til at

sikre, at det af ministeren fastlagte niveau for forsyningssikkerheden opnås ved i videst mulige omfang at sikre de

bedste mulige betingelser for konkurrence på elproduktions- og handelsmarkederne. Dette må, ud fra almindelige

konkurrencemæssige betragtninger, medføre en forpligtelse til at sikre tilstedeværelse af flest mulige

markedsdeltagere, det størst mulige udbud og dermed den mest skærpede konkurrencesituation.

34 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020 om Energinet med senere ændringer
35 Visse af ministerens beføjelser efter Elforsyningslovens er delegeret til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og

beføjelser.
36 Bekendtgørelse nr. 2245 af 29. december 2020 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv.
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Dette harmonerer med hensynene i § 2, stk. 1 i lov om Energinet, hvoraf det fremgår, at Energinet skal varetage hensyn

til forsyningssikkerhed, klima og miljø, samt sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene samt effektivitet i sin

drift. Det følger blandt andet af forarbejderne til lov om Energinet, at:37

"Formålet med bestemmelsen er at fremhæve en række hensyn og krav, som Energinet skal og fortsat vil skulle inddrage

og afbalancere i sin opgavevaretagelse.

[…]

Bestemmelsen fremhæver, at forsyningssikkerhed er et fremtrædende hensyn for Energinet, men bestemmelsen

pålægger ikke Energinet specifikke krav i forhold til opretholdelsen af forsyningssikkerhed. De mere specifikke krav

fremgår af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.

Bestemmelsen vil endvidere medføre, at Energinet generelt i sin virksomhed skal indtænke og tage hensyn til klima og

miljø. Energinet skal således generelt tage hensyn til det klimaaftryk, som Energinet sætter ved sin virksomhed. Drift og

udbygning af energiinfrastrukturen vil derfor fx, så vidt det er muligt, skulle ske ved brug af klimavenlige teknologier.

Samtidig vil Energinet i sin øvrige opgavevaretagelse skulle have fokus på opgavens effekt i forhold til

klimamålsætningerne.

[…]

Som et bærende hensyn vil Energinet videre skulle sikre effektivitet i sin drift. Effektivitet henviser både til

omkostningseffektiv drift og en samfundsøkonomisk effektiv opgavevaretagelse." [understregninger er tilføjet af

Energinet].

Som det fremgår skal Energinet i sin opgavevaretagelse, herunder ved indkøb af ydelser til modhandel, balancere de

forskellige hensyn, der følger af Elforsyningsloven og Lov om Energinet samt EU-lovgivningen, ligesom Energinet

generelt, herunder i forbindelse med indkøb, skal søge at tilgodese klimamålsætningerne.

3.3 Hensyn i forbindelse med Energinets metode for indkøb af modhandelsenergi

Som det fremgår af ovenstående, er Energinet som systemansvarlig virksomhed forpligtet til sikre, at det af ministeren

fastlagte niveau for forsyningssikkerheden opretholdes jf. Elforsyningslovens § 27a samt Lov om Energinet § 2, stk. 1.

Hvis der findes flere metoder til at tilvejebringe den nødvendige modhandelsenergi, skal Energinet vælge mellem disse

under hensyntagen til anvendelse og afbalancering af de ovenfor nævnte hensyn.

I den forbindelse bemærkes det, at hensynet til størst mulig konkurrence, herunder grænseoverskridende konkurrence

er et centralt og grundlæggende hensyn, som ligger til grund for den samlede EU-retlige regulering, herunder den

specifikke regulering af modhandel som anført i Elmarkedsforordningen. Det betyder, at Energinet i sit metodevalg er

forpligtet til, i det omfang dette kan ske under behørig iagttagelse af forsyningssikkerhedshensynet, at sikre den størst

mulige markedsmæssighed i forbindelse med modhandel, som giver alle udbydere af ressourcer, herunder elkunder,

ikkediskriminerende adgang til markedsdeltagelse med henblik på at sikre grænseoverskridende konkurrence jf. også

Elforsyningslovens § 31.

37 Lovforslag nr. 99af 12. november 2020 om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning,
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Det synes endvidere forudsat i Elforsyningsloven, at behørig varetagelse af konkurrencehensynet tillige fordrer

samfundsøkonomisk effektivitet, hvilket også harmonerer med almindelige konkurrencepolitiske principper.

Samfundsøkonomisk effektivt er således også et bærende hensyn i Energinets metodevalg

Konkurrence og velfungerende markeder vil have en positiv indflydelse på forbrugernes elpris.

Med den ny affattede formålsbestemmelse i lov om Energinet38 skal Energinet endvidere inddrage klimahensyn i sin

opgavevaretagelse, og klimahensyn skal således tillige inddrages og afvejes i relation Energinets metodevalg i forhold til

modhandel.

Metode for indkøb af modhandelsenergi

Med metoden for indkøb af modhandelsenergi vil Energinet købe eller sælge modhandelsenergi på intraday-markedet.

Det gør Energinet til en betydelig aktør på intraday-markedet, så det er vigtigt, at metoden sikrer overholdelse af

REMIT-forordningen, som beskrevet i afsnit 5.10.1.

Energinet har inden for disse lovgivningsmæssige rammer forskellige muligheder, når det gælder hvornår og hvor ofte,

der kan anmodes om modhandel, hvordan kapacitetsjustering håndteres på grænsen, hvor megetinformation der

offentliggøres til markedet, graden af automatisering, handelstid og handelsstrategien. Dette er nærmere beskrevet i

det følgende.

4.1 Metodens omfang

Metoden dækker Energinets indkøb af energi til modhandel.

Ved modhandel forstås budområdeoverskridende udveksling, der igangsættes af systemoperatører mellem to budzoner

for at afhjælpe fysisk kapacitetsbegrænsning. Metoden findes således anvendelse, når Energinet anskaffer eller aftager

energi i DK1 og DK2 til afhjælpning af flaskehalse på en nabo TSOs anmodning. Det gælder uanset, om anmodningen

gælder strukturel eller uventet modhandel.

Metoden anvendes også, når Energinet anmoder nabo-TSO’er om anskaffelse af energi til modhandel med henblik på

afhjælpning af interne flaskehalse i DK1 eller DK2.

Lige meget om det er en nabo TSO eller Energinet der anmoder om modhandel, så omfatter metoden kun indkøbet af

energi på den danske side af grænsen. Metoden omfatter ikke hvordan modparten vælger at indkøbe sin

modhandelsenergi.

Forekomsten af både strukturel modhandel og uventet modhandel gør det nødvendigt at overveje, om intraday-

metoden skal anvende den samme proces for begge typer modhandel. Skemaet nedenfor viser, hvilke typer modhandel

metoden omfatter. Metoden dækker kort fortaltudelukkende modhandelsbehov som kan indkøbes i intraday

markedet, og processen for indkøb af henholdsvis strukturel og uventet modhandel er ikke ens.

38 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2211

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2211
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Øvrige modhandelsbehov skal håndteres som ubalancer.

Strukturel Uventet

Modhandelsbehov tæt på

tidspunktet for lukning af

intraday-markedet

(kan ikke håndteres på

intraday-markedet i henhold til

metoden).

Hvis TSO’er som følge af deres

planlægningsproces eksempelvis

anmoder om modhandel på et

senere tidspunkt end de frister,

som Energinet har fastsat for

modhandelsanmodninger.

Udfald på en samkøringslinje eller kritisk

netværkskomponent kan ikke håndteres

gennem modhandel på intraday-markedet i

de første par timer efter udfaldetda ID GCT

er en time før driftstimen.

Modhandelsbehov, som

kendes i god tid før lukning af

intraday-markedet,

(kan håndteres på intraday-

markedet med metoden). ID

GCT er en time før driftstimen.

Modhandelsbehov udløst af

TenneTs tilsagn og 70 %-reglen,

som fremsendes inden den

fastsatte frist for anmodninger om

strukturel modhandel.

Anmodninger om modhandel som følge af

udfald på en samkøringslinje eller kritisk

netværkskomponent kan fremsættes efter

behov, og modhandles i ID for alle

anmodede timer (D-0) der kan handles

inden ID GCT

Tabel 4: Intraday-metodens ramme er begrænset til modhandelsbehov, som kan handles inden for intraday-markedets

tidsramme. Modhandelsbehov skal anmodes ca. 2 timer før driftstimen for atenergien kan handles iintraday

4.2 Intraday-markedet

Den fælles intraday-markedskobling forbinder de europæiske budområder, der er en del af intraday markedskoblingen,

til ét stort europæisk intraday marked (SIDC). Det europæiske intraday-marked anvender implicit kapacitetstildeling på

tværs af budområder til løbende at matche købsbud/salgsbud (herefter for overskuelighedens skyld blot kaldet bud)

afgivet af markedsaktører i ét budområde med bud afgivet i andre budområder, forudsatden nødvendige

overføringskapacitet mellem budområderne er til stede.

Markedsaktørerne kan handle på markedet enten (i) ved selv at afgive et bud med mængde og pris, eller (ii) ved at

acceptere bud, som allerede er afgivet. Bud placeret i SIDC afregnes til den indsendte pris (pay-as-bid) når de matches

med et bud der indsendes efterfølgende.

Implicit kapacitetstildeling indebærer, at handler på tværs af budområder udløser en justering af den ”allerede tildelte

kapacitet” (AAC)39 for de berørte samkøringslinjer, så den tilgængelige kapacitet justeres efterhånden som der handles.

Hvis en samkøringslinje eksempelvis har en ledig sydgående kapacitet på 1000 MW og en ledig nordgående kapacitet på

1000 MW, og der handles 500 MW i sydgående retning, opdateres samkøringslinjens tilgængelige kapacitet til 500 MW

i sydgående retning og 1500 MW i nordgående retning.

4.3 Detaljeret beskrivelse af metoden

I dette afsnit beskrives processen for indkøb af modhandelsenergi i intraday markedet i kronologisk rækkefølge, fra

Energinet modtager en anmodning om modhandel fra en nabo-TSO, til handlen på intraday-markedet og den til den

afsluttende afregning.

39 Se generelt bilag 5 for forkortelser og definitioner.
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Bemærk, at hvor intet andet fremgår eksplicit, dækker beskrivelsen i dette afsnit også Energinets indkøb af

modhandelsenergi i DK1 og DK2 til eget behov.

4.3.1 Metodens grundlæggende principper

Energinet indkøber modhandelsenergi baseret på anmodninger fra en TSO i et naboland ved at følge en aktiv

handelsstrategi i intraday, hvor anmodede mængder for det relevante vindue kan handles i hele handelsvinduet og ikke

kun på ét bestemt tidspunkt.

Strukturel modhandel og uventet modhandel håndteres efter forskellige procedurer.

Ved strukturel modhandel skal en TSO anmode om modhandel inden et angivet tidspunkt ((kl. 14.30 (D-1) for det første

vindue). Efter at anmodningen er bekræftet, åbnes et “handelsvindue”, hvor Energinet er aktiv på intraday-markedet (fx

fra kl. 15.00 D-1 til kl. 22.00 (D-1))40 for en bestemt efterfølgende handelsperiode (fx timerne 1-24 (D))41 . Antallet af

vinduer, handelsvinduernes længde og handelsperioderne, aftales mellem TSO’erne og offentliggøres ikke. Figur 5 og

Figur 6 illustrerer proceduren med 2 hhv. 3 vinduer.

Skiftet fra 1 times markedstidsenhed til 15 minutters markedstidsenhed nævnt i afsnit 2.3.5.1 nødvendiggør ikke

ændringer i fremgangsmåden for strukturel modhandel. Handelsperioden vil dog bestå af 96 kvarter frem for 24 timer.

Ved uventet modhandel anvendes en mere fleksibel procedure. En nabo TSO kan anmode om modhandel på ethvert

tidspunkt. Energinet har brug for et tidsvindue på ca. to timer for at kunne handle energien i intraday-markedet. Dette

giver en halv time til at bekræfte modhandelsanmodningen og en halv time til at handle energien i intradaymarkedet,

altså sammenlagt en time inden lukketiden for afgivelse af bud på intraday (ID GCT)42 . Energinet vil handle i

intradaymarkedet for det antal timer, som den anmodende TSO skønner nødvendigt. Anmodninger med en kortere

deadline end to timer vil blive håndteret gennem balancemarkedet.

De bud, som afgives af Energinet på intraday-markedet, er simple timebud (eller kvartersbud, efter overgangen til 15

minutters tidsopløsning, se afsnit 2.3.5.1 ). Energinet kan påbegynde handel på intraday-markedet, så snart kapaciteten

frigives på de nordiske grænser kl. 15:00 (D-1). Anmodninger om strukturel modhandel til det første vindue skal derfor

fremsendes senest kl. 14.30 (D-1) for handelsperioden (T1 -T24 (D)). For de efterfølgende vinduer kan

modhandelsmængderne opdateres frem til en halv time før handelsvinduet begynder (men kun for den handelsperiode

som der handles for i det dertilhørende handelsvindue).

Det er i princippet muligt at handle både uventet og strukturel modhandelsenergi løbende fra intraday-markedets

åbning og til en time før lukketiden (ID GCT) for afgivelse af bud. Men Energinet vil ikke handle strukturel modhandel

løbende, da TSO’erne skal udføre manuelle justeringer ved hvert handelsvindue. Da dette efter Energinets vurdering er

en tung manuel proces sammenlignet med den skabte værdi, har Energinet valgt at indkøb afstrukturel

modhandelsenergi skal ske inden for prædefinerede handelsvinduer i det kontinuerte intraday-marked for dermed at

begrænse behovet for manuelle justeringer.

40 Illustreret med turkis og kaldes handelsvindue i figur 5 og figur 6
41 Illustreret med rød farve og kaldes handelsperiode i figur 5 og figur 6

42 ID GCT er lukketiden for budangivelse (se generelt bilag 5). I intradayer lukketiden 1 time før driftstimen
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Nedenfor illustreres grafisk hvordan vinduerne for strukturel modhandel håndteres i praksis (Figur 5 illustrerer

håndteringen i en situation med to aftalte handelsvinduer og Figur 6 illustrerer håndteringen i en situation med tre

aftalte handelsvinduer).

Figur 5: Illustration af sammenhængen mellem en anmodning om modhandel, handelsvinduer, manuelle justeringerog

opdatering af modhandelsmængden, hvis der er to handelsvinduer

Med to vinduer er det muligt at anmode om modhandel kl. 14.30 og derefter opdatere modhandelsbehovet en enkelt

gang i løbet af den pågældende dag. Det indebærer, at TSO’er, som anmoder om modhandel, vil kunne opdatere den

ønskede mængde for nogle aftimerne (handelsperiode 2, eksempelvis (T10-T24)) i driftsdøgnet, men ikke for alle

timerne i driftsdøgnet som dækkes af den første handelsperiode (T1-T24).

Hvis ikke den fulde mængde er blevet handlet, eller hvis der modtages en yderligere modhandelsmængde efter fristen

for det første vindue, overføres den opdaterede modhandelsmængde til næste vindue og udløser en opdatering af den

eksterne TSO-plan og af SDIC-kapaciteterne for den relevante grænse (markeret med en stjerne i illustrationerne og

beskrevet i afsnit4.3.2.

Figur 6: Illustration af sammenhængen mellem en anmodning om modhandel, handelsvinduer, manuelle justeringerog

opdatering af modhandelsanmodningerne, hvis der er tre handelsvinduer

Med tre vinduer er det muligt at anmode om en modhandel kl. 14.30 og derefter opdatere behovet for modhandel to

gange i løbet af den pågældende dag (markeret med stjerner i vindue 1 og 2). Det er dermed muligt at opdatere den
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oprindelige anmodning om modhandel i driftsdøgnets sidste timer, som blev afgivet kl. 14.30 (D-1), to gange i løbet af

driftsdøgnet.

Den øgede fleksibilitet med tre vinduer, som giver en ekstra mulighed for at opdatere anmodningen og mulighed for at

handle modhandelsmængderne i flere handelsvinduer (dog kun for driftsdøgnets sidste timer –handelsperiode 3), skal

holdes op imod den større arbejdsbyrde, som dette indebærer for driftsvagten (beskrevet i afsnit 4.3.2.3 og 4.3.2.6).

Hvor mange vinduer der skal være for strukturel modhandel aftales med nabo TSOen.

Handel for første vindue igangsættes efter kl. 15.00 (D-1), betinget afat kapaciteten er frigivet på de nordiske grænser.

4.3.2 Håndteringsprocedure for anmodninger om strukturel modhandel

I det følgende beskrives alle de nødvendige trin og manuelle justeringer, fra modhandelsanmodningen modtages, til

handelsvinduet åbnes. Der er som minimum en halv time mellem modtagelsen af anmodningen og handelsvinduets

åbning.

Figur 7: Illustrerer at indholdet i de kommende afsnit omhandler anmodningen af modhandel og de manuelle processer

der finder sted forud forat energien handles

4.3.2.1 Anmodninger om strukturel modhandel fra nabo-TSO’er

Når spotmarkedet lukker kl. 12.00, og TSO’erne har modtaget resultaterne af markedskoblingen (via markedsplaner), så

ved TSO’erne, hvor meget kapacitet der er udnyttet i day-ahead-markedet, hvorefter det er muligt for den enkelte TSO

at vurdere sit behov for strukturel modhandel.

Overfor Energinet skal anmodning om strukturel modhandel i den første handelsperiode fremsættes senest kl. 14.30, så

det er muligtfor Energinetat koordinere og validere modhandelsmængderne inden mængderne offentliggøres og

handles som nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Mængder, som ikke kan handles i det første handelsvindue, kan på den anmodende TSOs foranledning overføres til det

andet handelsvindue. En TSO, som har behov for strukturel modhandel, kan også –efter sit eget frie skøn - vælge at

dække en del af sit modhandelsbehov i det første handelsvindue og den resterende del i det andet vindue.

Når det sidste handelsvindue er lukket, trækker Energinet eventuelle bud, som ikke er blevet matchet for de

pågældende timer, tilbage fra markedet og informerer den anmodende TSO om, at mængderne ikke kunne handles.
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Den anmodende TSO må derefter træffe relevante driftsmæssige foranstaltninger for at opretholde driften inden for

sikkerhedsgrænserne.

4.3.2.2 Accept af modhandelsmængder

Når en anmodning om modhandel er afgivet, skal den anmodende TSO opdatere de eksterne TSO-planer. Energinet

bruger de opdaterede eksterne TSO-planer til at tjekke de ønskede modhandelsmængder.

Energinets accept af en modhandelsanmodning udgør en bekræftelse over for den anmodende TSO om, at Energinet vil

afgive et bud på intraday markedet for den pågældende energimængde i overensstemmelse med anmodningen.

Bekræftelsen fremsættes først, når Energinet har vurderet, at modhandelsanmodningen ikke udgør en trussel mod

systemsikkerheden.

Energinets accept og bekræftelse af en modhandelsanmodning er ikke nogen garanti for, at de ønskede

energimængder rent faktisk bliver handlet. En handel er således først indgået på det tidspunkt, hvor det pågældende

bud matches på markedet. Energinet er ikke ansvarlig overfor den anmodende TSO for, at accepterede

modhandelsmængder effektivt handles.

4.3.2.3 Opdatering af eksterne TSO-planer

Modhandel påvirker det forventede flow mellem budområder og skal derfor afspejles i den eksterne TSO-plan på

samkøringslinjen, så operatørerne hele tiden er opdaterede om det forventede flow.

Energinet opdaterer planerne efter accept af en modhandelsanmodning og tilpasser planerne og kapaciteterne, hvis de

ønskede modhandelsmængder ikke matches, eller i tilfælde af opdateringer/nye modhandelsanmodninger i et af

vinduerne.

SIDC og markedsaktørerne har ikke adgang til planerne. Eksterne TSO-planer er et driftsværktøj til udarbejdelse af

prognoser over systemets balance.

4.3.2.4 Offentliggørelse af mængder inden der handles

Når der er sendt en accept til den anmodende TSO, som beskrevet i afsnit 4.3.2.2, og de eksterne TSO-planer er blevet

opdateret, som beskrevet i afsnit 4.3.2.3 underretter Energinet markedsaktørerne om modhandelsmængderne ved

offentliggørelse heraf. Offentliggørelse sker mindst ti minutter før, at handlen påbegyndes, dvs. mindst ti minutter før

handelsstart i det enkelte handelsvindue.

4.3.2.5 Udligning af modsatrettet modhandel

Anmodninger om modhandel på flere grænser indenfor den samme time og i detsamme danske budområde udlignes,

inden handlen påbegyndes.

Hvis Energinet fxmodtager anmodning fra TenneT om nedregulering i DK1 og en tilsvarende anmodning fra Statnett om

opregulering i DK1 for den samme time, offentliggøres begge anmodninger forud for handlen i SIDC, men de to

anmodninger trækkes fra hinanden, før der afgives bud på SIDC.

Den anvendte afregningspris til udligningen er day-ahead-prisen i det pågældende budområde.
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4.3.2.6 Kapacitetsjustering inden budafgivelse til SIDC

Grundet implicit allokering af kapacitet beskrevet i afsnit 4.2, så skal den anmodende TSO justere kapaciteten på den

relevante samkøringslinje, og de justerede kapaciteter skal indsendes til SIDC af den udpegede43 TSO (eller af den

regionale sikkerhedskoordinator, Regional Security Coordinator, for visse samkøringslinjer), før Energinet afgiver bud til

SIDC. Hvis kapaciteten ikke justeres før Energinet handler i intraday, så vil modhandel i modsat retning af

markedsretningen medføre at ny kapacitet frigives, og dermed vil modhandlen ikke reducere den fysiske overførsel.

Fremsendelsen af kapaciteter til SIDC (efter day-ahead-markedets lukning) håndteres forskelligt på de danske

grænser44 . Spørgsmålet om, hvem der fremsender kapaciteterne og proceduren herfor, fastlægges således ved aftale

mellem TSOerne i de budområder, der støder op til hinanden.

I forhold til at justere kapaciteten (nettooverføringskapaciteten og den allerede tildelte kapacitet) i forbindelse med

modhandel, inden kapaciteten fremsendes til SIDC, findes der i øjeblikket kun en aftale for på DK1-DE/LU.

4.3.2.6.1 Aktuel kapacitetsjusteringsmekanisme for DK1-DE/LU

Dette afsnit beskriver den nuværende kapacitetsjusteringsmekanisme på DK1-DE/LU. Mekanismen erstattes af en ny,

som beskrevet nærmere i afsnit 4.3.2.6.2 .

Den tilgængelige overførselskapacitet beregnes ved hjælp af formlen ATC = NTC - AAC45.

Der er generelt behov for modhandel, når nettooverføringskapaciteten (NTC) for intraday-markedet er under den

allerede tildelte kapacitet (AAC) for day-ahead-markedet, hvilket alt andet lige vil føre til beregning af en negativ

tilgængelig transmissionskapacitet (ATC).

Eksempel på justering af kapaciteten i forbindelse med modhandel på DK1-DE/LU

TenneT har beregnet, at den fysiske nettooverføringskapacitet (NTC) er 600 MW, men på grund af 70 %-reglen skal day-

ahead-markedet (SDAC) tildeles mindst 1100 MW.

SDAC: Energinet og nabo-TSO’en fremsender en nettooverføringskapacitet på 1100 MW til SDAC, hvoraf 1000 MW

allokeres (allerede tildelt kapacitet = 1000 MW).

SIDC: Den anmodende TSO bruger den fysiske nettooverføringskapacitet, som er beregnet til at være 600 MW.

Modhandel: Den anmodende TSO anmoder om en modhandel på 400 MW (som er forskellen mellem de 1000 MW der

er blevet allokeret i SDAC og den fysiske nettooverføringskapacitet på 600 MW).

43 Den udpegede TSO er den TSO, som er ansvarlig for at sende den beregnede nettooverføringskapacitet og den allerede tildelte kapacitet til SIDC på hver grænse
44 NOIS-systemet (Nordic Operational Information System) sender oplysninger om kapacitet til SIDC på alle de nordiske grænser. Energinet fremsender kapaciteter for

DK2-DE, mens TenneT (Tyskland) og TenneT (Holland) fremsender kapacitetertil SIDC for henholdsvis DK1-DE/LU og DK1-NL. Det betyder, at hvis Energinet fremsender

nettooverføringskapaciteten for DK1-DE/LU eller DK1-NL, skal dette koordineres med henholdsvis TenneT (Tyskland) og TenneT (Holland), da begge disse TSO’er skal

opdatere de kapaciteter, der fremsendes til SIDC, manuelt. Hvis Energinet opdaterer nettooverføringskapaciteten for DK2-DE, er der ikke behov for yderligere

koordinering, da Energinet allerede har kapaciteter fra 50Hertz.

45 Se generelt alle forkortelser i bilag 5
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SIDC: Den anmodende TSO fremsender den fysiske nettooverføringskapacitet på 600 MW NTCIDtil SIDC, og SIDC

beregner (600 MW-1000MW) = -400 MW tilgængelig transmissionskapaciteti SIDC i day-ahead-markedets

flowretning.

Bemærk, at der ved denne fremgangsmåde stadig er 2100 MW (1100+1000 MW) til rådighed for intraday-markedet i

den modsatte retning af day-ahead markedsflowet. Det betyder, at der med den aktuelle kapacitetsjusteringsløsning

faktisk stilles for meget kapacitet til rådighed modsat markedets flowretning, idet den faktiske tilgængelige kapacitetfor

intradayreelt reduceres til 1700 MW (1100+600) som følge af modhandel.

Figur 8: SIDC beregner en negativ tilgængelig transmissionskapacitet (ATC) på intraday-markedet på -400 MW, når den

fremsendte nettooverføringskapacitet til intraday-markedet (ID NTC) justeres til 600 MW.

I Figur 8ovenfor viser den blå pil (AACDA)DA-flowretningen. Den sorte pil viser nettooverføringskapaciteten (NTC). Efter

modhandlen er det kun 600 MW (NTCID), som flyder i markedets flowretning. -400 MW (den gule pil) er den

tilgængelige transmissionskapacitet, som er tilbage til intraday-markedet i markedets flowretning. I den modsatte

retning er 2100 MW (den gule pil) tilgængeligfor intraday-markedet.

4.3.2.6.2 Ny kapacitetsjusteringsmekanisme

På grund af de i afsnit 5.10.5 beskrevne ulemper ved den aktuelle kapacitetsjusteringsløsning for DK1-DE/LU har TenneT

og Energinet aftalt at overgå til den i dette afsnit beskrevne kapacitetsjusteringsmekanisme (den ”ny

kapacitetsjusteringsmekanisme”), betinget som det fremgår nedenfor i afsnit 4.3.2.6.2.1.

Kapaciteten til intraday-markedet kan justeresved hjælp af enten NTC, AAC eller begge dele, idet den tilgængelige

transmissionskapacitet beregnes med formlen ATC = NTC –AAC, som nævnt i 4.3.2.6.1.

Mekanismen viderefører hidtidig praksis med at opdatere NTCID til intraday-markedets faktiske fysiske kapacitet.

Derudover justeres AACID til at tage højde for den aftalte modhandel. Det sikrer, at SIDC beregner 0 MW ATCID (i stedet

for en negativt ATCID), i de tilfælde hvor den anmodede modhandel svarer til forskellen mellem AACDAog NTCID.
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Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan mekanismen fungerer:

Figur 9: ATCID er 0 MW i markedets flowretning, når der tages højde for modhandlen. Kapaciteten i den modsatte

retning af markedsflowet er 1200 MW, idet det fysiske flow i markedets flowretning er 600 MW

I eksemplet i Figur 9 udgør AACID, som sendes til SIDC (den blå pil) 600 MW, og nettooverføringskapaciteten (NTCID),

som sendes til SIDC (den sorte pil), udgør 600 MW, idet det beregnede NTCID er 600 MW, og AACID justeresmed den

ønskede modhandel på 400 MW. Det betyder, at den beregnede tilgængelige transmissionskapacitet (ATCID) i SIDC er 0

MW (den gule pil) i day-ahead-markedets flowretning og 1200 MW (den gule pil) i den modsatte retning. Intraday-

markedets kapacitet tilpasses dermed i praksis til den faktiske fysiske nettooverføringskapacitet. Hvis ATCID justerestil 0

MW, og der handles i den modsatte retning af markedsflowet på intraday-markedet, svarer den nye kapacitet til den

frigivne handelsmængde på intraday-markedet.

Bilag 6 viser eksempler på kapacitetsjusteringer i forskellige situationer (ex. hvis dele af modhandelsenergien ikke kunne

handles, eller ændringer i anmodninger om modhandel).

4.3.2.6.2.1 Det retlige grundlag for kapacitetsjusteringsmekanismer

CACM artikel 20 (2) fastslår at

”senest 10 måneder efter godkendelse af et forslag til en kapacitetsberegningsregion, jf. artikel 15 stk. 1, fremlægger

regionerne i den pågældende kapacitetsberegningsregion et forslag til en fælles koordineret kapacitets-

beregningsmetode for regionen […]”

De regionale kapacitetsberegningsmetoder fastsætter hvordan kapaciteten der gives til både day-ahead og intraday

markedet skal beregnes. Forsyningstilsynet godkender kapacitetsjusteringsmekanismer på de danske eksterne grænser

indtil de regionale CCMer træder i kraft46 .

46 Elforsyningslovens § 73a, stk. 1.
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Den ”nye kapacitetsjusteringsmekanisme” anmeldes til godkendelse på DK1-DE/LU med en implementeringsfrist på 6

måneder efter Forsyningstilsynets godkendelse og på alle øvrige CCR Hansa -grænser med virkning fra

Forsyningstilsynets godkendelse, jf. dog afsnit 4.3.2.6.3. Subsidiært –hvis Forsyningstilsynet ikke kan godkende den nye

kapacitetsjusteringsmekanisme, som beskrevet i afsnit 4.3.2.6.2 –anmeldes den aktuelle kapacitetsjusterings-

mekanisme som beskrevet i afsnit 4.3.2.6.1 på Hansa grænserne.

I alle tilfælde sker anmeldelse for perioden indtil Hansa CCM47 træder i kraft, hvilket p.t. forventes af ske i 202448

Energinet er opmærksom på, at den nye kapacitetsjusteringsmekanisme ikke er i overensstemmelse med Hansa CCM,

idet modhandel ikke indgår i den matematiske beskrivelse i artikel 12, og idet modhandel ikke er indeholdt i artikel 15

om regler for inddragelse af allerede tildelt kapacitet på tværs af budområder inden for intraday-markedets tidsramme.

Energinet og TenneT er imidlertid enige om at foreslå en ændring af Hansa CCM, så modhandel indgår i artikel 15,

således at modhandel medtages i beregningen af AAC. Gennemføres denne ændring svarer den nye

kapacitetsjusteringsmekanisme og Hansa CCM indholdsmæssigt overens.

Således kan der muligvis blive tale om, at der anvendes én kapacitetsjusteringsmekanisme på Hansa-grænserne nu (fra

Forsyningstilsynets godkendelse), og en anden, når Hansa CCM træder i kraft. Det er dog pt. Energinets opfattelse, at

udsigterne til at få revideret CCM Hansa er gode, således at den nye kapacitetsjusteringsmekanisme i praksis vil kunne

finde anvendelse både før og efter CCM Hansa træder i kraft (om end det juridiske grundlag for mekanismens

anvendelse ændrer sig).

4.3.2.6.3 Ny kapacitetsjusteringsmodel på andre grænser end DK1-DE/LU

Energinet har initieret dialog med hver af de øvrige TSOer, der har budområder, som støder op til DK1 eller DK2, med

henblik på indgåelse af aftale med dem om en kapacitetsjustering på samkøringslinjen. Indholdsmæssigt svarer

Energinets oplæg på alle grænser til den nye kapacitetsjusteringsmekanisme.

Som det fremgår ovenfor ved pkt. 4.3.2.6.2.1 fastlægges det endelige indhold af kapacitetsjusteringsmekanismer ved

aftale mellem TSOerne i perioden indtil CCM træder i kraft på den pågældende grænse, (under iagttagelse af

elforsyningslovens § 73a stk. 1 for eksterne danske grænsers vedkommende).

Metodeanmeldelsen til trods er det således ikke givet, at den nye kapacitetsjusteringsmekanisme, effektivt

implementeres på alle Hansa grænser, eller at den vil være gældende på alle Hansa-grænser i hele perioden frem til

Hansa CCM træder i kraft. Energinet anmelder metoden på nuværende tidspunkt for alle Hansa-grænser for at sikre, at

der findes en regulatorgodkendt kapacitetsjusteringsmekanisme, som kan anvendes, indtil en konkret aftale (evt. med

et andet indhold) er indgået med TSOerne og regulatorgodkendt i nødvendigt omfang.

En kapacitetsjusteringsmekanisme er således forudsætningen for, at Energinet kan indkøbe energi til dækning af nabo-

TSOers behov ved handel på intraday-markedet.

47 Microsoft Word -20180918 CCR Hansa CCM Amended Legal Document -FINAL (entsoe.eu)
48 Implementering af Hansa CCM er en trinvis proces, som følger de milepæle, der fremgår af Hansa CCM-metodens artikel 19. En af milepælene er implementeringen af

flowbaserede kapacitetsberegningsmetoder for CCR Core og herunder Avanceret Hybrid Kobling (AHC) for CCR Hansa-samkøringslinjerne. Denne milepæl forventes

implementeret i 2024.

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/nc-tasks/EBGL/CACM_A20.2_20180921_CCM%20Hansa%20Amended%20Legal%20Document.pdf


Dok. 20/08247-27 Offentlig

34/56

Det gælder for så vidt også på de eksterne danske grænser, der er omfattet af den nordiske CCM49.

Det er Energinets opfattelse, at etableringen af Nordisk CCM baserer sig på den grundlæggende præmis, at modhandel

sker i balancetidsrammen (som specialregulering) og således, at der ikke aktivt er taget stilling til, om modhandel kan

indgå i AAC i intraday. Da det forventede ikrafttrædelsestidspunkt for en fællesnordisk løsning (i form af den nordiske

CCM) er Q1 2023 er det Energinets vurdering, at det på nuværende tidspunkt er mest relevant at arbejde for en

fællesnordisk afklaring afspørgsmålet.

I tilfælde af anmodning fra en nordisk TSO om etableringen af en kapacitetsjusteringsmekanisme på grænsen til

Danmark, der kan finde anvendelse indtil Nordisk CCM træder i kraft, vil Energinet følge op og anmelde til

Forsyningstilsynets godkendelse, så snart der er enighed mellem Energinet og nabo-TSOen om indholdet heraf.

4.3.3 Handel

I det følgende beskrives indkøb af modhandelsenergi på intraday-markedet.

Figur 10: Illustrerer, at de efterfølgende afsnit omhandler handelsvinduet

Indkøb af modhandelsenergi igangsættes på et vilkårligt tidspunkt efter at kapaciteten mellem budområderne er blevet

frigivet på de nordiske grænser. Det vil i praksis sige på et tidspunkt efter kl. 15.00.

Handel foregår som aktiv handel, hvilket vil sige, at Energinet handler som enhver anden markedsaktør med henblik på

at få dækket sit behov for energi til den bedst mulige pris.

Handlen kan udføres ved hjælp af en intelligent handelsalgoritme, der er sat op til at handle ud fra de af Energinet

opgivne krav til udførsel, med henblik på at sikre den bedst mulige pris for Energinets indkøb af modhandelsenergi50 .

4.3.3.1 Prissætning

Den anmodende TSO kan fastsætte en (ikke offentlig tilgængelig) maksimum- og mindstepris, som den pågældende TSO

er villig til at acceptere for henholdsvis køb eller salg af modhandelsenergi.

49 All TSOs’ of the Nordic Capacity Calculation Region proposal for capacity calculation methodology in accordance with Article 20 (2) of Commission Regulation (EU)

2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion mana (nordicenergyregulators.org)
50 Opsætning af algoritmen vil, i givet fald, tillige skulle sættes op til at sikre overholdelse af Energinets forpligtelser under REMIT-forordningen. Energinets tiltag til sikring

af sine REMIT-forpligtelser er ikke genstand for metodeanmeldelse, og vi derfor blive drøftet med Forsyningstilsynet i et andet format end i metodeanmeldelse.

http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/06/CCM-legal-proposal-2nd-amendment-final.pdf
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2020/06/CCM-legal-proposal-2nd-amendment-final.pdf
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4.3.4 Uventet modhandel

I modsætning til strukturel modhandel kan der når som helst anmodes om eller aftales uventet modhandel i tilfælde af

udfald af en samkøringslinje eller en kritisk netværkskomponent, som bidrager til den grænseoverskridende kapacitet.

Anmodninger med en kortere deadline end to timer vil blive håndteret gennem balancemarkedet. Anmodninger med

en længere deadline end to timer vil Energinet så vidt muligt indkøbe i intraday markedet inden ID GCTfor det antal

timer, som den anmodende TSO skønner nødvendigt.

Den procedure for håndtering af anmodninger om strukturel modhandel, der er beskrevet i afsnit 4.3.2, gælder med

efterfølgende modifikationer tilsvarende for anmodninger om uventet modhandel:

- I afsnit 4.3.2.1 aftales modhandlen gensidigt mellem de implicerede TSO’er i tilfælde af udfald på en

samkøringslinje. I tilfælde af fejl i en intern, kritisk netværkskomponent, som påvirker det fysiske flow på en

grænse, anmoder den TSO, som oplever fejlen, om en modhandel.

- I afsnit 4.3.2.2 34er modhandlen altid fast, fordi samkøringslinjens flow skal reduceres. Mængder, som ikke kan

handles på intraday-markedet, håndteres derfor i balancemarkedet modsat strukturel modhandel som

beskrevet i 4.3.2.1.

- Kapacitetsjustering ved udfald af en samkøringslinje er som følgende: Både nettooverføringskapaciteten (NTC)

og den allerede tildelte kapacitet (AAC) angives til nul (ATC=0), og SIDC-systemets stop-funktion anvendes, idet

der ikke er noget fysisk flow på samkøringslinjen.

- I tillæg til publiceringen af modhandelsvolumen beskrevet i afsnit 4.3.2.4, så aftales det indbyrdes mellem

TSOerne hvilken TSO, der også offentliggør en markedsbesked (UMM) på NUCS51 for at informere markedet

om de uventede mængder, der vil blive modhandlet på SIDC. 4.3.5

Eksempel: Skagerrakforbindelsen falder ud kl. 15:56.

Energinet håndterer modhandlen i de første 2-3 timer efter udfaldet, afhængigt af omstændighederne og efter

nærmere aftale mellem kontrolcentrene på begge sider af samkøringslinjen (dvs. kl. ca. 15:56-17:00 den pågældende

dag) ved at aktivere bud i balancemarkedet. For den resterende del af udfaldets varighed skal det allokerede flow fra

day-ahead- og intraday-markedet fra og med kl. 17:00 på D-1 og (i værste fald) indtil udgangen afnæste dag (D)

handles på SIDC for alle relevante timer. Den efterfølgende dag håndteres udfaldet ved, at begge TSO’er begrænser

samkøringslinjens kapacitet i markederne svarende til udfaldet, så der ikke vil være yderligere behov for modhandel.

4.3.5 Offentliggørelse af de handlede modhandelsmængder

Modhandelsmængderne (både strukturelle og uventede) offentliggøres i overensstemmelse med

transparensforordningen.

4.3.6 Backup –problemer på day-ahead- eller intraday-markedet, som påvirker modhandel

4.3.6.1 Backup –forsinkede markedsresultater

Hvis markedskoblingsresultaterne er forsinkede og skaber hel eller delvis afkobling og/eller skyggeauktioner, tilbyder

Energinet at anmodningen om strukturel modhandel kan fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt, når

markedskoblingsresultaterne kendes. Hvilke timer, der kan handles i SIDC afhænger af tidspunktet for offentliggørelse

af markedskoblingsresultaterne.

51 Se bilag 5
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Nedenfor er vist et eksempel på forsinkede markedskoblingsresultater, som kun medfører reduceret handelstid i det

første vindue.

Figur 11: Forsinkede markedskoblingsresultater

I tilfælde af afkobling, som medfører skyggeauktioner på grænserne, og markedsresultaterne forsinkes til efter udløbet

af det første vindue, kan der ikke gennemføres modhandel i første vindue, men kun i det andet vindue.

Figur 12: Markedskoblingsresultaterne modtages efter det første handelsvindue.

Det resulterer i at et antal timer (ex. T1-T6) ikke kan handles på intraday. I sådanne sjældne tilfælde aftales det med den

anmodende TSO, om de pågældende timer skal håndteres gennem balancemarkedet, eller om der kan benyttes andre

afhjælpende tiltag (ex. koordineret belastningsomfordeling).

4.3.6.2 Backup –SIDC er ude af drift

Hvis SIDC er ude af drift i en kortere periode pga. vedligeholdelse eller fejl, fx i de første timer af det første

handelsvindue, så er der kortere tid end normalt til at handle mængderne. Dette behandles på samme måde som når

markedskoblingsresultaterne er forsinkede, se Figur 11.

Hvis SIDC er ude af drift i en længere periode pga. vedligeholdelse eller fejl, fx i hele det første handelsvindue, så kan

Energinet ikke assistere med modhandel i de første timer af driftsdagen. Hvis SIDC er tilbage i drift i det andet

handelsvindue, så er det muligt at gennemføre modhandel i alle de efterfølgende timer. Dette er vist i Figur 12.

De timer som ikke kan handles på intraday behandles på samme måde, som hvis markedskoblingsresultaterne først

modtages efter det første handelsvindue (beskrevet i 4.3.6.1).

Eksempel:

NEMO’erne offentliggør en markedsbesked om, at SIDC-systemerne er ude af drift pga. vedligeholdelsesarbejde den 28.

april fra kl. 08:00 til senest kl. 18:30, og at grænseoverskridende handel på intraday-markedet er indstillet i denne

periode.
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Energinet vil i denne situation aftale med den anmodende TSO, om købet af modhandelsenergi skal gennemføres i det

aftalte vindue (dvs. at handlen igangsættes uden kapacitet på grænserne), eller om mængderne skal modhandles efter

kl. 18.30, når SIDC-systemet igen kan håndtere grænseoverskridende handel. I dette tilfælde aftales det at længden af

det første handelsvindue reduceres.

Figur 13: Anmodningen er modtaget rettidigt, men handelstiden udskydes, til SDIC-systemet igen er i driftog kan

håndtere grænseoverskridende handel.

Hvis SIDC er helt ude af drift i eksempelvis et døgn, vil Energinet afvise anmodninger om strukturel modhandel, idet det

ikke er muligt at handle mængderne på SIDC.

4.4 Omkostninger ved modhandel

Den TSO, på hvis anmodning en anden TSO indkøber energi til dækning af modhandelsbehov, betaler for indkøbet af

den pågældende energi. For så vidt angår uventet modhandel som følge af udfald eller fejl på selve samkøringslinjen vil

den nuværende praksis med at dele omkostningerne til op- og nedregulering på begge sider af grænsen blive

videreført.

4.5 Implementering af metoden

Som beskrevet i afsnit 2.3.5.1 forventes idriftsættelsen af AOF på den nordiske platform at ske november 2022.

Metoden for indkøb af modhandelsenergi skal være implementeret fuldstændigt, på dette tidspunkt.

For at sikre, at intraday-markedet har opbygget tilstrækkelig likviditet til at matche Energinets totale modhandelsbehov

pr. november 2022, vil Energinet tage metoden gradvist i brug. Den gradvise overgang indebærer, at Energinet vil

begynde at indkøbe modhandelsenergi på intraday fra august 2022 i etmindre omfang. Omfanget vil optrappes indtil

november 2022 hvor alle mængder handles på intraday.

Vurdering af metoden for indkøb af modhandelsenergi

5.1 Eksisterende muligheder inden for balanceringstidsrammen

Som beskrevet i afsnit 2.3.5.2 er overgangen til MARI obligatorisk. Den nordiske balanceringsplatform benyttes ikke

længere, når de nordiske TSO’er går i live på MARI. MARI-styregruppen har besluttet, at strukturel modhandel ikke er

tilladt på MARI.
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På grund af implementeringen af visse MARI-funktioner allerede på den nordiske balanceringsplatform vil det ikke være

teknisk/praktisk muligt at anvende dansk specialregulering til strukturel modhandel efter november 2022.

Der eksisterer ingen mFRR-baserede/balanceringstidsrammebaserede metoder eller værktøjer på nuværende

tidspunkt, der overholder lovgivningens krav, og som lader sig implementere med den nævnte frist.

Det blev på et tidligt tidspunkt i processen overvejet og drøftet, om der kunne etableres et særligt nordisk marked for

indkøb afmodhandelsenergi (en ”nordisk TSO-TSO modhandelsmodel”). Energinet valgte imidlertid ikke at forfølge

denne model da der ikke var opbakning fra de øvrige nordiske TSO’er til etableringen afet sådant marked (som det

heller ikke var tilfældet i 2017). Så vidt Energinet forstår, arbejder Statnett på at implementere en intraday-løsning og

vurderer, at modhandel tæt på driftstimen udgør en unødig driftsmæssig risiko. Svenska kraftnät har ikke taget stilling

til hvilken modhandelsmodel de foretrækker. Fingrid vurderer, at strukturel modhandel ikke er relevant på deres

grænser, men er i gang med at undersøge muligheden for at anvende intraday-markedet, ved behov for uventet

modhandel.

Under disse omstændigheder og tidsfristen for implementering af en ny modhandelsmetode taget i betragtning

(herunder risici forbundet med indholdet af aftaler, i givet fald, mellem TSO’erne, den nødvendige IT-udvikling m.v.),

vurderede Energinet, at det ikke var hensigtsmæssigt at satse på etableringen afet helt nyt (nordisk) marked.

Energinet vurderede desuden, at en nordisk TSO-TSO modhandelsmodel ikke tilbød bedre løsninger på udfordringerne i

den danske praksis for indkøb af modhandelsenergi end en intraday-baseret løsning - eller et bedre grundlag for

konkurrence.

5.2 Indkøb på intraday

Indkøb afstrukturel modhandelsenergi på det eksisterende intraday-marked vurderes at kunne implementeres fuldt ud

til november 2022. Nedenstående analyse viser, at indkøb af modhandelsenergi i intraday løser de udfordringer, den

nuværende danske praksis for indkøb af modhandelsenergi frembyder, og at metoden for indkøb af modhandelsenergi

lever op til de regulatoriske krav.

5.3 Indledende bemærkninger til analysen

I en sammenligning mellem sammenfatningen i afsnit 2.5 afudfordringerne med den nuværende praksis for indkøb af

modhandelsenergi med de lovmæssige krav og hensyn vedrørende en metode for indkøb af modhandelsenergi

(herefter omtalt som intraday-metoden) som beskrevet i afsnit 3.3 er der visse ligheder. Energinet har valgt at

præsentere vurderingen i henhold til de lovmæssige krav. En vurdering af intraday-metodens evne til at håndtere

problemstillingerne i den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi foretages i de relevante afsnit.

En meningsfuld vurdering af intraday-metodens egnethed og forhold til lovgivning, herunder pligtmæssige hensyn,

fordrer i flere henseender sammenligning. Som konkluderet i afsnit 5.1 findes der dog i øjeblikket ingen alternativer til

indkøb af modhandelsenergi i intraday, hvilket betyder, at der ikke eksisterer et relevant sammenligningsgrundlag. Den

nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi anvendes i det følgende som sammenligningsgrundlag, når det er

nødvendigt for at lave en meningsfyldt analyse.

For overblikkets skyld er konkurrencespørgsmålet er inddelt i underafsnit.
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5.4 Driftssikkerhed

I forhold til at løse de problemstillinger, der er beskrevet i afsnit 2.3.1.1 (risikoen for fejl i kontrolcenteret i forbindelse

med manuelt indkøb afmodhandelsenergi inden for balanceringstidsrammen), løser intraday-metoden allerede de

nuværende udfordringer, fordi handlen med modhandelsenergi sker i god tid inden driftstimen.

Med det in mente har Energinet, før der blev truffet beslutning om det detaljerede design af intraday-metoden for

indkøb af modhandelsenergi, overvejet en række måder til at tilrettelægge den praktiske opsætning af indkøb af

modhandelsenergi på intraday beskrevet i kapitel 4. Som det fremgår af de følgende afsnit, tager de(n) valgte

løsning(er) flere hensyn i betragtning end blot situationen i kontrolcenteret.

5.5 Markedsbaseret, ikke-diskriminerende og transparent løsning

Ifølge både elmarkedsforordningen og lov om elforsyning er det et grundlæggende krav, at indkøb afmodhandelsenergi

er markedsbaseret og ikke-diskriminerende.

I intraday-metoden indkøbs modhandelsenergi på det allerede eksisterende fælleseuropæiske intraday-marked og

opfylder dermed kravet om at være markedsbaseret. Markedet er veletableret og tilgængeligt for alle

markedsdeltagere på ikke-diskriminerende vilkår.

Lov om elforsyning stiller desuden krav om gennemsigtighed. Kravet om gennemsigtighed synes at relatere sig til to

forskellige forhold.

For det første relaterer det sig til funktionen af det marked, hvor handlen med modhandelsenergi finder sted. I den

sammenhæng ses det som et supplement til de to øvrige krav og understreger, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at

der er tale om en markedsbaseret og ikkediskriminerende løsning. Reglerne om markedsadgang og den måde, hvorpå

markedet fungerer, skal også være gennemsigtige, således at der reelt er lige adgang og muligheder ikke kun for de

deltagere, der allerede er på markedet, men også for dem, der overvejer at gå ind på markedet. Intraday-markedet

opfylder dette krav.

Den anden konsekvens af gennemsigtighedskravet vedrører Energinets handel. Som det fremgår af afsnit 4.3, sikrer

Metoden for indkøb af modhandelsenergi fuld gennemsigtighed om de ønskede modhandelsmængder.

5.6 Samfundsøkonomisk effektivitet

Elmarkedsforordningen kræver udtrykkeligt, at problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet håndteres ved hjælp

af ikke-diskriminerende, markedsbaserede løsninger, der giver de berørte markedsdeltagere og

transmissionssystemoperatører ”effektive økonomiske signaler”. Dette indebærer efter Energinets vurdering, at

metoden for indkøb af modhandelsenergi bør resultere i størst mulig samfundsøkonomisk værdi, og som følge heraf at

den pris, den rekvirerende TSO skal betale, skal fastlægges på et marked med størst mulig konkurrence.

Lov om Energinet kræver desuden, at Energinet inddrager hensynet til samfundsøkonomisk effektivitet i sin

opgavevaretagelse.
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På denne baggrund har Energinet foretaget en kvalitativ vurdering af intraday-metodens effektivitet og den nuværende

praksis indkøb af modhandelsenergi generelt samt en kvantitativ vurdering af modhandlens virkning på DK1-DE/LU i

2019 og 2020.

5.6.1 Kvalitativ vurdering

Kvalitativt set er der to parametre, som er centrale for vurderingen den samfundsøkonomiske værdi i en given

metode/praksis for indkøb af modhandelsenergi52 :

1. Markedskobling (mere markedskobling øger effektiviteten)

2. Prækvalifikationskrav (prækvalifikation sænker effektiviteten).

Som vist nedenfor i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.Tabel 5 scorer den nuværende praksis for indkøb af

modhandelsenergi (dansk specialregulering) hhv. metoden for indkøb af modhandelsenergi i intraday-markedet

(herefter kaldet intraday-metoden) forskelligt på disse parametre.

Intraday-

metoden

Dansk

specialregulering

Markedskobling Høj53 Lav

Prækvalifikationskrav Nej Ja

Tabel 5: Effektivitetsparametre for intraday-metode hhv. dansk specialregulering.

Prækvalifikationskrav i forhold til systematisk modhandel, der er kendt i god tid før driftstimen, vil alt andet lige have en

negativ indvirkning på effektiviteten. På baggrund heraf må intraday-metoden antages at være mere effektiv end den

nuværende praksis for indkøb afmodhandelsenergi, da den har den højeste grad af markedskobling.

Markedskobling er kendetegnet ved faldende marginalnytte, dvs. at fordelene ved markedskobling er relativt store, når

graden af markedskobling er lav og omvendt. Den nuværende praksis for indkøb afmodhandelsenergi med en lav grad

af markedskobling forventes således at være væsentligt mindre effektiv end intraday-metoden.

Sammenfattende vurderer Energinet, at der er en væsentlig effektivitetsforskel mellem intraday-metoden og den

nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi. Intraday-metoden med en høj grad af markedskobling og ingen

prækvalifikationskrav forventes at være væsentligt mere effektiv end den nuværende praksis for indkøb af

modhandelsenergi.

52 Energinet har set bort fra tilgængeligheden af reservebud, da disse bud generelt har de laveste alternativomkostninger ved levering af reserver, hvilket betyder, at det

ikke er sandsynligt, at disse bud vil blive aktiveret i forbindelse med modhandel, og derfor er den samfundsøkonomiske effekt af reservebud i forhold til modhandel

meget lille. Desuden ses der bort fra effekterne af det anvendte prissætningsprincip på forskellige markeder, hvor særligt den åbne ordrebog på det kontinuerlige
intraday-marked indebærer, at risikoen for ineffektivitet som følge af pay-as-bid-princippet reduceres betydeligt. Det forventede pay-as-cleared-princip i intraday-

auktioner indebærer endvidere, at effektivitetsmæssige problemstillinger i forhold til metoden som følge af pay-as-bid-afregningen i vidt omfang vil blive reduceret

ved indførelsen af intraday-auktioner.
53 Hvis modhandelsenergi handles i det første vindue i henhold til den foreslåede metode, vil ikke alle grænser være åbne, hvilket resulterer i en reduceret

markedskobling på det pågældende tidspunkt. Men da grænserne åbnes senere, kan aktørerne sende modhandelsenergi til ”alle”, der byder på et senere tidspunkt,

hvilket sikrer optimal effektivitet.
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5.6.2 Kvantificering af effektiviteten af modhandel på DK1-DE/LU i 2020

I det følgende sammenlignes effektiviteten af den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi og intraday-

metoden.

Energinet skal sælge modhandelsenergi modtaget fra TenneT for at opretholde balancen mellem forbrug og produktion

i DK1 (herunder import og eksport). Salget af energi vil enten medføre en stigning i forbruget, hvilket vil øge

nytteværdien for forbrugeren, eller et fald i produktionen, hvilket vil sænke produktionsomkostningerne. Begge dele

har en positiv samfundsøkonomisk effekt. Sammenligningen af de to modeller skal således afdække, hvilken model der

har den største positive samfundsøkonomiske effekt som summen af disse to parametre.

Værdien af modhandel kan estimeres ved at beregne omkostningsbesparelserne ved reduceret produktion

(producentomsætning minus producentoverskud, dvs. området under udbudskurven) og den ekstra værdi ved øget

forbrug (de samlede forbrugerbetalinger plus forbrugeroverskud, dvs. området under efterspørgselskurven). Disse

effekter er illustreret for den nuværende praksis (venstre side) og intraday-metoden (højre side) i nedenstående figur.

Tallene er uddybet nærmere i bilag 1.

Figur 14: Principiel illustration af de samfundsøkonomiske effekter af den nuværende praksis og intraday-metoden.

Det er ikke muligt at kvantificere den fremtidige effektivitet af den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi

og intraday-metoden, da både de fremtidige modhandelsmængder, relevante grænser og retningen af modhandlen

(op- eller nedregulering) er ukendt. Den kvalitative vurdering i forrige afsnit er så vidt muligt foretaget på den baggrund.

Modhandel på grænsen DK1-DE/LU repræsenterer dog et konkret tilfælde af modhandel, hvor der findes realiserede

data, hvilket gør en kvantificering af effekterne mere troværdig. Kvantificeringen er forbundet med betydelig

usikkerhed af flere grunde.

Kvantificeringen af effekterne af den nuværende praksis kan kun baseres på Energinets antagelser, hvor der er

begrænsede oplysninger til rådighed for Energinet til at kunne lave disse antagelser.

De overvejede modhandelsmetoder kan ikke sammenlignes inden for én analytisk ramme, da hver metode

fordrer en specifik analytisk tilgang, for at Energinet kan estimere de samfundsøkonomiske effekter.

Energinet understreger derfor, at de teoretiske argumenter i forrige afsnit indikerer, at intraday-metoden

samfundsøkonomisk set er bedre end den nuværende praksis. Usikkerheden i de nedenstående beregninger skyldes
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således snarere brugen af antagelserne med henblik på at gøre det muligt at anvende en day-ahead-model i

beregningerne, end at den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi kan anses for at være lige så effektiv

eller mere effektiv end intraday-metoden.

5.6.2.1 Den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi

I den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi har modhandel på DK1-DE/LU i 2019 og i 2020 medført

nedregulering i Danmark og udligning med DK1 og nordiske systemubalancer som vist i nedenstående tabel.

Type GWh (2019) GWh (2020)

Vind 420 1.461

Elkedler 289 517

Termisk produktion 603 1.065

Udligning 602 853

I alt 1.914 3.896

Tabel 6: Nedregulering i Danmark som følge af anmodninger om modhandel på DK1-DE/LU-grænsen i 2019 og 2020.

Værdien af modhandel med den nuværende praksis afhænger af de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser på

baggrund af typen af specialregulering (udligning med systembalancen er teknisk set ikke specialregulering). Tabel 7 og

Tabel 8 nedenfor viser de beregnede samfundsøkonomiske omkostningsbesparelser som følge af modhandel i den

nuværende praksis i 2019 og 2020. Intervallerne for elkedler og termisk produktion er udtryk for et forsøg på at

kvantificere den tidligere beskrevne usikkerhed.

Type GWh Enhedspris, EUR/MWh
Samlet værdi,

mio. EUR

Vind 420 3 1

Elkedler 289 25-35 7-10

Termisk produktion 603 0-38 0-23

Udligning 602 27-35 16-21

1.914 25-55

Tabel 7: Samfundsøkonomiske besparelser som følge af modhandel i den nuværende praksisfor indkøb af

modhandelsenergi(dansk specialregulering)i 2019.
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Type GWh Enhedspris, EUR/MWh
Samlet værdi,

mio. EUR

Vind 1.461 3 4

Elkedler 517 11-27 6-14

Termisk produktion 1.065 0-18 0-19

Udligning 853 11-13 10-11

3.896 20-47

Tabel 8: Samfundsøkonomiske besparelser som følge af modhandel i den nuværende praksis for indkøb af

modhandelsenergi(dansk specialregulering)i 2020.

Energinet vurderer, at modhandel i den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi har resulteret i

samfundsøkonomiske gevinster på 25-55 mio. EUR i 2019 og 20-47 mio. EUR i 2020. Tallene for 2019 er højere på grund

af de generelt langt højere elpriser i 2019, der dominerer den større modhandelsmængde i 2020. De nedre og øvre

grænser i intervallerne er et udtryk for den lavesttænkelige og den højesttænkelige værdi. Ingen af disse værdier vil

sandsynligvis være korrekte, men manglen på oplysninger om omkostningerne ved de accepterede bud gør det

vanskeligt for Energinet at være mere præcis. Estimeringen af besparelserne i enhedsomkostningerne er nærmere

beskrevet i bilag 1.

Gennemsnitspriserne for specialregulering var -12 og -23 EUR/MWh i 2019 og 2020.

5.6.2.2 Intraday-metoden

Der findes naturligvis ingen egentlige data til vurdering af den foreslåede intraday-metode, og derfor er vurderingen af

effekterne af intraday-metoden beregnetkontrafaktisk. Energinet har anvendt Simulation Facility-modellen til at

estimere disse kontrafaktiske effekter. Modellen giver Energinet mulighed for at anvende realiserede bud i day-ahead-

markedet til at vurdere effekterne af indkøb af modhandelsenergi i intraday-markedet. Modellen gør det muligt for

Energinet at beregne den globale samfundsøkonomiske effekt ud fra et omkostnings- og forbrugsværdiperspektiv, men

den gør det ikke muligt at beregne fordelingen af de samfundsøkonomiske gevinster mellem aktørerne (og dermed

mellem medlemsstaterne). Dette skyldes, at den beregnede day-ahead-pris, som er afgørende for fastsættelsen af disse

fordelingseffekter, ikke afspejler, hvad den faktiske day-ahead-pris sandsynligvis vil være. Estimater af omkostninger og

forbrugsværdi afhænger dog ikke af day-ahead-prisen, men af den faktiske lastfordeling i intraday-markedet.

Modhandel på DK1-DE/LU-grænsen medfører et øget udbud i budområdetDK1. Dette udbud vil som følge af

markedskoblingen blive anvendt til at reducere produktionen og øge forbruget på de markeder, der er forbundet til

DK1, hvor den marginale (dyreste) produktion ellers ville ske. Budområderne, hvor disse ændringer i produktion og

forbrug kan forekomme, afhænger af tilgængeligheden af kapacitet på tværs af zonerne. Simulation Facility-modellen

muliggør en fuld optimering af disse ændringer på tværs af hele elsystemet, der er modelleret i Euphemia-algoritmen.

Det er således i princippet muligt at opsummere den øgede forbrugsværdi og de lavere produktionsomkostninger på

tværs af alle budområder, der viser en øget forbrugsværdi og lavere produktionsomkostninger. En sådan tilgang synes

dog at overvurdere effekten. For at undgå dette beregnes nyttevirkningerne kun for de nordiske budområder, som
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umiddelbart er de centrale budområder, hvor modhandelsenergien på den danske side af DK1-DE-grænsen i sidste

ende påvirker forbrug og produktion.

Den estimerede nordiske samfundsøkonomiske effekt af intraday-metoden er beregnet til at udgøre 25-55 mio. EUR for

2019 og 20-47 mio. EUR for 2020. Heraf realiseres ca. 15 % i Danmark (13 % i 2019, 18 % i 2020). De nærmere detaljer

om estimeringen af de samfundsøkonomiske effekter af intraday-metoden fremgår af bilag 1.

De beregnede gennemsnitlige day-ahead-priser for timerne med modhandel (etestimat på den forventede intraday-

pris) for 2019 og 2020 er vist i nedenstående tabel. Den estimerede day-ahead-pris for intraday-metoden afspejler

estimatet for den gennemsnitlige pris på modhandelsenergi (ikke-vægtet).

År
Dansk

specialregulering
Intraday-
metoden

Difference

DK1 2019 37,7 34,7 -3,0

2020 17,9 14,5 -3,4

DK2 2019 39,3 38,4 -0,9

2020 22,1 21,3 -0,8

Tabel 9: Estimerede priser i intraday-metoden sammenlignet med priserneved dansk specialregulering, EUR/MWh

Effekten på day-ahead-priserne er således estimeret til at udgøre ca. 3 EUR/MWh for DK1 for både 2019 og 2020. Den

relative effekt var dog langt højere i 2020, hvor day-ahead-priserne var langt lavere end i 2019. Disse estimater tager

ikke højde for, at en perfekt prisjustering mellem day-ahead- og intraday-tidsrammen er usandsynlig. Den faktiske

prispåvirkning må derfor forventes at være lavere.

Energinet understreger, at de beregnede priser ikke afspejler intraday-metodens fulde effekt, da det ikke har været

teknisk muligt at simulere effekten afden fulde modhandelsmængde, hvilket især påvirker timerne med de største

modhandelsmængder. Se yderligere oplysninger i bilag 1.

5.6.2.3 Konklusion

Nedenstående tabel opsummerer de beregnede effekter for de to beskrevne måder at indkøbe modhandelsenergi.

2019 2020

Dansk specialregulering 25-55 20-47

Intraday-metode 40-66 36-49

Tabel 10: Sammenfatning af de estimerede samfundsøkonomiske effekter, mio. EUR.

Resultatetaf beregningerne giver ikke grundlag for en klar konklusion. Den nedre grænse for den nuværende praksis

ligger dog væsentligt under den nedre grænse beregnet for intraday-metoden, mens den øvre grænse er højere for

intraday-metoden end for den nuværende praksis (dansk specialregulering), dog ikke væsentligt højere. Bredden af

intervallerne understreger den usikkerhed, der er forbundet med beregningerne.
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Selvom de samfundsøkonomiske beregninger ikke giver et klart svar på, hvilken model der samfundsøkonomisk set er

bedst, skal de prissignaler, som TSO’erne får fra metoderne, stadig tages i betragtning. Hvis TSO’erne står over for

kunstigt høje modhandelsomkostninger, vil det kunne få dem til at iværksætte afhjælpende foranstaltninger, som er for

dyre, eller i sidste ende investere for meget i netudvikling på grund af de høje omkostninger.

Gennemsnitsprisen på specialregulering på -23 EUR/MWh i 2020 (-12 EUR/MWh i 2019) er ekstrem i forhold til den

beregnede gennemsnitspris på modhandel i intraday-metoden på 14,5 EUR/MWh i 2020 (34,7 EUR/MWh i 2019). Det

er derfor klart, at den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi giver et meget ineffektivt prissignal til TenneT

som anmodende TSO.

Indkøb af modhandelsenergi i intraday vil således sikre mere effektive prissignaler til markedsdeltagere og TSO’er.

Selvom det ikke kan konkluderes entydigt, atintraday-metoden har en højere samfundsøkonomisk effektivitet, peger

den kvalitative vurdering stadig på, at intraday-metoden samfundsøkonomisk set er bedre end den nuværende praksis

for indkøb af modhandelsenergi.

5.7 Tilstrækkelig likviditet til indkøb afmodhandelsenergi

Den grundlæggende forpligtelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i traktaten til at (i) træffe alle almindelige eller særlige

foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af retsakter vedtaget af EU-institutionerne, og (ii) afholde sig fra at træffe

foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare, indebærer, at Energinet i situationer som den

nuværende forpligter sig til at søge alternativer, der mindsker risikoen for at skulle afvise anmodninger om modhandel,

hvis energien kan handles på anden måde.

Derfor synes intraday-metoden at være en hensigtsmæssig løsning. Den giver i praksis Energinet mulighed for at handle

med modhandelsenergi på det grænseoverskridende europæiske intraday-marked. Dette medfører, at flere

markedsdeltagere får mulighed for at deltage i handlen med modhandelsenergi. Intraday-metoden giver desuden

Energinet mulighed for at tage hånd om behovet for strukturel modhandel på et tidligere tidspunkt, hvilket giver mere

tid til at skaffe de nødvendige mængder.

5.8 Forbrugerpriser

Ifølge betragtning 2 i elmarkedsforordningen tilsigter energiunionen at give slutkunderne, husholdninger og

virksomheder, konkurrencedygtig og billig energi. Ifølge dansk reter forbrugernes adgang til billig el et af lovgivningens

helt centrale formål.

Fordelene ved at TSO’ernes energi handles på et konkurrencedygtigt marked skal således afspejles i forbrugerpriserne.

Hvis de nuværende mængder af nedreguleret modhandelsenergi som nævnt i afsnit 5.10.2.1 blev købt på intraday-

markedet i stedet for gennem den danske specialregulering, så ville day-ahead-prisen være faldet med ca. 3 EUR/MWh i

2019 og 2020 i DK1 (og ca. 1 EUR/MWh i DK2), da danske forbrugere ville kunne købe modhandelsenergien på intraday-

markedet og dermed have mulighed for at flytte deres efterspørgsel fra day-ahead-markedet til intraday-markedet

(forklaret nærmere i afsnit 5.10.2.1).
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5.9 Miljø og klima

Den seneste revision af formålsbestemmelsen i lov om Energinet forpligter Energinet til at tage hensyn til klima og miljø

i sin opgavevaretagelse.

Energinet har på baggrund af de i afsnit 2.4 beskrevne forhold således undersøgt, om en intraday-baseret metode til

køb af energi ville kunne reducere den europæiske CO2-udledning.

Analysen kan ses i bilag 3.

Det estimeres at et skift fra den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi til intraday-metoden ville have

reduceret den europæiske CO2-udledning med 0,9 mio. ton CO2 i 2020.

5.10 Markedseffekten af modhandel i intraday

Som anført i afsnit 3.3 skal Energinet sikre velfungerende markeder. Dette afsnit beskriver den effekt, som Energinets

indkøb afmodhandelsenergi på intraday-markedet kan have på elmarkederne, samt de juridiske rammer for Energinets

handel på intraday-markedet(afsnit 5.10.1).

De mængder, der på nuværende tidspunkt indkøbes som specialregulering på DK1-DE/LU, varierer fra 0 til 3.000 MWh.

Flyttes indkøbet af modhandelsenergi til et andet marked, vil det have stor effekt på det pågældende marked uanset

det detaljerede design af den nye modhandelsmodel.

Da deltagelse i intraday-markedet stiller færre krav til deltagerne end deltagelse i regulerkraftmarkedet, er det teknisk

muligt for samtlige aktører i regulerkraftmarkedet også at deltage i intraday-markedet, medmindre en aktør har solgt

sin kapacitet som reservekapacitet. I forhold budvolumen forventes den danske budvolumen i intraday-metoden

således at være mindst lige så stor som i den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi, med forbehold for

reserver. Dertil kommer bud fra de nordiske, som kan deltage direkte i intraday-markedet fra kl. 15, og bud fra de

øvrige lande, der deltager i det fælleseuropæiske intraday-marked, som kan deltage fra kl. 18.

Den brede markedsadgang uden prækvalifikationskrav sikrer det bedst mulige grundlag for konkurrence, øget likviditet

og effektive priser.

5.10.1 Energinet som markedsdeltager på intraday-markedet

Som anført i afsnit 3.3 er det et grundlæggende krav, at Energinet anvender markedsbaserede løsninger til at skaffe den

energi, der er nødvendig for, at Energinet kan opfylde sine forpligtelser som certificeret TSO.

Forordning nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne har som

erklæret mål at sikre, at

”[…] forbrugerne og andre markedsdeltagere har tillid til elektricitets- […] markedernes integritet, at de priser, der

fastsættes på engrosenergimarkederne, afspejler et rimeligt og konkurrencepræget samspil mellem udbud og

efterspørgsel, og at der ikke kan opnås fortjenester på grundlag af markedsmisbrug” (betragtning (1)),

og at
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”formålet med øget integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne bør være at fremme en åben og fair

konkurrence på engrosenergimarkederne til fordel for de endelige forbrugere af energi” (betragtning (2)).

TSO’er er medtaget i REMIT-forordningens definition af ”markedsdeltagere”, jf. artikel 2, stk. 7. TSO’erne skal overholde

kravene i REMIT-forordningen, når de handler med energi på intraday-markedet.

Artikel 3 i REMIT-forordningen indeholder et forbud mod insiderhandel. Her står bl.a.:

"1. Det er forbudt personer, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt:

(a) at benytte denne viden ved direkte eller indirekte, for egen eller tredjemands regning at erhverve eller afhænde

eller forsøge at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører

(b) at meddele denne viden til andre, medmindre det sker som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse,

erhverv eller funktioner

(c) på grundlag af intern viden at opfordre eller overtale andre til at erhverve eller afhænde

engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører

[…]

3. Stk. 1, litra a) og c), i denne artikel finder ikke anvendelse på transmissionsystemoperatører, når de køber

elektricitet eller naturgas for at sikre, at systemet fungerer sikkert, i overensstemmelse med deres forpligtelser i

henhold til artikel 12, litra d) og e), i direktiv 2009/72/EF […]”54

Artikel 2, stk. 2, i REMIT-forordningen definerer intern viden således:

(1) »intern viden«: specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere

engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse

engrosenergiprodukter.

Med henblik på denne definition forstås ved »viden«:

(a) Oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til forordning (EU) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009,

herunder retningslinjer og netregler, som vedtages i henhold til disse forordninger

(b) Oplysninger om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af

elektricitet eller naturgas eller om kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter, herunder planlagte eller

uforudsete driftsstop for disse faciliteter

(c) Oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til lovgivning eller administrative bestemmelser på EU-plan eller

nationalt plan, markedsregler og aftaler eller sædvane på det relevante engrosenergimarked, for så vidt som

disse oplysninger sandsynligvis mærkbart vil påvirke priserne på engrosenergiprodukter, og

(d) Andre oplysninger, som en fornuftig markedsdeltager sandsynligvis ville benytte som en del af grundlaget for

sin beslutning om at indgå i en transaktion eller afgive en handelsordre vedrørende et engrosenergiprodukt.

54 Direktiv 2009/72 er blevet ophævet ved elmarkedsdirektivet, hvor artikel 40 er den relevante artikel.
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Viden anses for at være specifik, hvis den angiver en række forhold, der foreligger eller med rimelighed kan

forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at

indtræde, og hvis den er tilstrækkeligt præcis til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende

forhold eller den pågældende begivenheds indvirkning på priserne på engrosenergiprodukter.”

Det følger således af REMIT-forordningen, at TSO’er kan handle med energi for at sikre, at transmissionssystemet

fungerer sikkert, på intraday-markedet, også selv om de er i besiddelse af intern viden.

Som markedsdeltager i REMIT-forordningens forstand er Energinet dog også underlagt forpligtelsen i artikel 4 om

offentliggørelse afintern viden.

Artikel 4, stk. 1 lyder:

”Markedsdeltagerne skal på effektiv og rettidig vis offentliggøre intern viden, som de besidder, om virksomheder eller

faciliteter, som den pågældende markedsdeltager, eller dennes moderselskab eller tilknyttede selskab, enten helt eller

delvist ejer eller kontrollerer, eller hvis driftsforhold den pågældende markedsdeltager eller det pågældende selskab

enten helt eller delvist er ansvarlig for. Sådan offentliggørelse omfatter oplysninger om kapaciteten og anvendelsen af

faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet [...], herunder planlagte eller uforudsete

driftsstop for disse faciliteter.”

De betydelige mængder, Energinet går i markedet med, påvirker markedet betydeligt, på samme måde som de forhold,

REMIT udtrykkeligt pålægger markedsdeltagere at offentliggøre. Derfor er intraday-metoden designet med en

forudgående offentliggørelse af Energinets modhandelsmængder, jf. afsnit 4.3.2.4.

5.10.2 Priseffekt på day-ahead-, intraday- og balancemarkedet

5.10.2.1 Day-ahead-priseffekt

Simuleringerne i bilag 1 viser et day-ahead-prisfald på ca. 3 EUR/MWh i DK1 ved simulering af indkøb af
modhandelsenergien i 2019 og 2020 på DK1-DE/LU i intraday markedet. Priseffekten skyldes i simuleringen et skift i
efterspørgslen fra day-ahead-markedet til intraday-markedet. Da energiforbrugerne køber deres energi på markedet
med de laveste priser, antages det, aten del af efterspørgslen vil flytte sig fra day-ahead-markedet til intraday-
markedet, hvilket giver lavere day-ahead-priser.

Det bemærkes, at antagelsen om priskonvergens mellem intraday og day-ahead i simuleringen danner grundlag for
modellering af effekterne af modhandel ved hjælp af en day-ahead-markedsmodel. Energinet antager dog, at
markedsdeltagerne ikke vil kunne optimere deres køb af energi 100 %, da de førstkender mængden af
modhandelsenergi, efter day-ahead-markedet er lukket. Det betyder, at det er forbundet med en større risiko for dem
at dække deres efterspørgsel på intraday-markedet. Som følge heraf forventer Energinet et day-ahead-prisfald, der er
lavere eller mindre end de 3 EUR/MWh. Hvis efterspørgslen i day-ahead reduceres med 30-60 % af den
modhandelsmængde, der udbydes i intraday, vil priseffekten formentlig reduceres tilsvarende.

Generelt varierer elprisen på day-ahead-markedet betydeligt. Af Tabel 1 fremgår det, at den gennemsnitlige day-ahead-
pris i 2020 var 25 EUR/MWh, mens den i 2018 var 44 EUR/MWh.
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Af day-ahead-priseffekten ses det, at den øgede konkurrence, som europæisk markedsdeltagelse i konkurrencen om
Energinets modhandelsenergi medfører, vil sænke elpriserne for forbrugere i Danmark, hvilket er ettegn på
velfungerende markeder.

5.10.2.2 Intraday-priseffekt

De nuværende intraday-handelsmængder, hvor Energinet ikke deltager i markedet, spænder fra 0 til 1.000 MWh i DK1.

Til sammenligning udgør Energinets nuværende modhandelsbehov 0 til 3.000 MWh. Det betyder, at det er nødvendigt

at øge likviditeten i intraday markedetfor at kunne rumme Energinets modhandelsbehovog sikre effektive priser. Taget

den brede adgang til markedet og den forudgående offentliggørelse af modhandelsmængderne i betragtning bør det

være et realistisk scenarie, at likviditeten følger med.

Intraday- og day-ahead-prisen forventes til en vis grad at nærme sig hinanden. Det er ikke muligt at forudsige det

konkrete omfang af priskonvergensen. En vurdering bestilt af TenneT og foretaget af Consentec viser dog, at jo større

og mere forudsigelige modhandelsmængderne er, desto tættere er sammenhængen mellem day-ahead- og intraday-

priserne, da markedsdeltagerne kan forudsige de modhandelsmængder, der vil blive indsendt til intraday-markedet.

Figur 15: Relation mellem prisdifference (intraday kontra day-ahead) i Tyskland og samlede antal handler til sikring af

transmissionskapaciteten på tværs af grænserne. Positiv mængde angiver køb i DE og salg i DK1.
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2018

(JD)

2019

(JD)

2020

(JD)

2020

(JD +

andet)

Hyppighed af modhandel til sikring af

transmissionskapacitet [% af timer]
17,5 % 35 % 38 % 43 %

Gennemsnitlig andel af modhandel i kontinuerlig

intraday-handelsmængde [% i timer med modhandel]
6,5 % 8,4 % 11,1 % 12,8 %

Korrelationskoefficient mellem modhandelsmængde

og day-ahead-intraday-prisdifference
0,25 0,12 0,10 0,1555

Tabel 11: Sammenligning af hyppighed og mængde af modhandel mellem 2018, 2019 og 2020 i Tyskland.

Kilde: Vurdering bestilt af TenneT og foretaget af Consentec i forbindelse med udarbejdelsen af JD

moniteringsrapporten 2020.

De strukturelle modhandelsmængder, der købes på intraday-markedet, øger konkurrencen, da markedsdeltagerne

vurderer, om de får den bedste pris for deres energi på day-ahead-markedet eller på intraday-markedet, hvilket vil føre

til priskonvergens mellem intraday- og day-ahead-markedet, når der handles store mængder modhandelsenergi. Dette

er også et tegn på velfungerende markeder.

5.10.2.3 Priseffekt på balancemarkederne

Den 10. marts 2019 indsendte Energinet en fortrolig rapport om specialregulering (2018) til Forsyningstilsynet.
Rapporten er ikke offentliggjort, da den indeholder specialreguleringspriser, som p.t. anses for fortrolige på grund af
bekymringer om nedsat konkurrence og priskoordinering. Rapporten konkluderer, at:

Danske bud på nedregulering i regulerkraftmarkedet sigter mod at blive aktiveret som specialregulering, da
tilbudsprisen på nedregulering er væsentligt lavere (mere negativ) end den gennemsnitlige balancepris. Derfor
leveres balancebud/-tilbud primært fra Norge og Sverige. Effekten på balanceprisen kan dog være ubetydelig,
da bud/tilbud fra Norge og Sverige generelt er mere konkurrencedygtige.
Balanceprisen på opregulering relativt til spotprisen forventes at stige, når modhandelsenergi handles på
intraday-markedet. Det skyldes, at der i metoden ikke vil ske udligning med balanceringsbehov, da strukturel
modhandelsenergi handles før balanceringstidsrammen. Dette skal dog ses i lyset af en lavere spotpris, således
at nettoeffekten forventes at være minimal.

Når indkøb afmodhandelsenergi er flyttet til intraday-markedet, forventer Energinet, at danske mFRR-bud/-tilbud, der
indsendes til det nordiske regulerkraftmarked med henblik på nedregulering, vil være tættere knyttet til de øvrige
nordiske mFRR-bud/-tilbud, der indsendes til det nordiske regulerkraftmarked, da de danske bud/tilbud ikke længere
kan forventes aktiveret til budprisen, hvis buddet/tilbuddet ligger over marginalprisen for balancering. Dette vil generelt
forbedre konkurrencen på det nordiske regulerkraftmarked, da danske bud/tilbud medfører øget konkurrence.

5.10.3 Ubalancerisici

Når indkøb afmodhandelsenergi gennemføres på intraday markedet, bliver det også muligt for forbrugere og

elhandlere at købe modhandelsenergi, og balancen mellem udbud og efterspørgsel vil blive nået på en anden måde end

55 Hvis JD-mængderne kun tages i betragtning, er korrelationskoefficienten mellem modhandelsmængden og day-ahead-intraday-prisdifferencen 0,1.



Dok. 20/08247-27 Offentlig

51/56

i den nuværende metode for indkøb af modhandelsenergi. I dag handler forbrugerne typisk deres energi på day-ahead

markedet, mens modhandel (på DK1-DE/LU) resulterer i nedregulering i regulerkraftmarkedet. Med intraday-metoden

indkøbes modhandelsenergi i stedet i intraday-markedet, hvor Energinet forventer, at danske forbrugere, elhandlere og

nordiske producenter vil handle energi. Dermed vil danske forbrugere reducere deres day-ahead-efterspørgsel, mens

elhandlere vil øge deres day-ahead-udbud, begge med en forventning om at dække deres position i intraday-markedet.

Alt andet lige betyder dette, at hvis resultatet i day-ahead-markedet blev realiseret, ville det ikke være balanceret

(forbrugere og/eller handlende har en ubalanceret position efter day-ahead-markedet). Intraday-markedet er imidlertid

en integreret del af elmarkedet, så dette kan ikke på nogen måde anses for forkert.

Aktører med ubalancerede positioner efter day-ahead-markedet motiveres til at balancere sig i intraday-markedet, hvis

de forventer, at omkostningerne vil være lavere i intraday-markedet end ved afregning af ubalancen. Hvis

omkostningerne forventes at være "høje" i begge markeder, vil aktørerne få en mere balanceret position i day-ahead-

markedet. Dermed vil aktørerne løbende optimere deres position for at opnå den bedste pris for deres energi.

Intraday-metoden skaber en ny dynamik, hvor intraday-markedet bliver vigtigere, men det påvirker ikke fundamentalt

incitamentet til at være i ubalance efter intraday-markedet. En forbruger, der i en situation uden modhandel ville

balancere sig i day-ahead-markedet, vil i en situation med modhandel i stedet balancere sig i intraday-markedet, hvis

han ønsker (forsøger) at købe modhandel, uanset om han rent faktisk køber modhandelsenergi eller ej. På samme

måde vil en leverandør ikke have grund til at spekulere i større ubalance, bare fordi han også spekulerer i indkøb af

modhandelsenergi. Der ville i begge tilfælde være god tid i intraday-markedet til at balancere ubalancerede positioner

fra day-ahead-markedet, som ikke måtte være blevet balanceret med modhandelsenergi. Energinet forventer dermed,

at den samlede risiko for ubalance er den samme.

På baggrund af ovenstående ser Energinet ingen grund til at antage, at intraday-metoden vil øge risikoen for ubalancer,

og der antages derfor ikke at være en øget risiko for systemsikkerheden.

5.10.4 Markedsadfærd inden for intraday-metoden

Energinet tolker REMIT-forordningen således, at volumener af strukturel modhandel, som skal handles i et givent

marked, skal offentliggøres, før volumenerne handles. Energinet mener ikke at være forpligtet til at offentliggøre tid og

købspris forud for handel.

REMIT, artikel 4: ”Markedsdeltagerne skal på effektiv og rettidig vis offentliggøre intern viden, som de besidder, (...)”,

når man læser definitionen af ”intern viden” (REMIT, artikel 2, stk. 1, betyder det ”specifik viden, som ikke er blevet

offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev

offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter”.

Markedsmanipulation som defineret i artikel 2, stk. 2, i REMIT er forbudt.

Således kan den normale konkurrencemæssige adfærd hos aktører, der søger den bedste pris for deres energi som

beskrevet i bilag 2, ikke anses som markedsmanipulation, da denne adfærd i modsætning til markedsmanipulation

sikrer konkurrencedygtige priser for forbrugerne.

Risikoen for markedsmanipulation anses at være potentielt relevant i en intraday-baseret metode, hvor intraday-

metoden vil give aktørerne ex ante-viden om kommende handelsvolumener.
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Risikoen for markedsmanipulation angår primært følgende:

1. Energihamstring, hvorved forstås, at en aktør erhverver alle eller en stor andel af de tilgængelige bud med
henblik på at kontrollere prisen i markedet, fx overfor systemoperatørens behov for at håndtere flaskehalse i
energisystemet.

2. Kapacitetshamstring; hvorved forstås, at en aktør erhverver hele eller dele af den tilgængelige
transmissionskapacitet ("ATC") uden at udnytte den eller udnytte den effektivt. Dette sker ved, at en eller flere
(men få) aktører tager en position på hver side af et budområde.

Med hensyn til energihamstring anser Energinet risikoen for teoretisk. Energinet forventer, at konkurrencesituationen

vil gøre en sådan adfærd urentabel.

Med hensyn til kapacitetshamstring vurderer Energinet, at der er en sådan risiko forbundet med en intraday-baseret

metode som beskrevet i bilag 2. Energinet anser imidlertid denne aktivitet for risikofyldt for aktører, og det er således

usandsynligt, at det rent faktisk vil ske, da det ville udgøre et brud på reglerne i REMIT-forordningen.

På baggrund af ovenstående vurderer Energinet ikke, at risikoen for markedsmanipulation gør intraday-metoden

mindre attraktiv. Der er desuden truffet en række valg om metodens detaljerede design for at minimere risikoen for

kapacitetshamstring og lign., fx at det præcise tidspunkt for handelsvinduer og Energinets budpriser ikke offentliggøres

5.10.5 Kapacitetsjustering

Den nuværende tilgang, der er beskrevet i afsnit 4.3.2.6.1 til justering af kapaciteter ved modhandel på DK1-DE/LU før

indsendelse til SIDC, giver en negativ ATC, som ikke er synligt for markedet. Der er desuden risiko for overtildeling i den

modsatte retning af markedsflowet, og det forhindrer samtidig frigivelse af ny kapacitet på intraday-markedet, hvis der

er blevet handlet mod markedsretningen efter gennemført modhandel –og dermed begrænser den nuværende løsning

for kapacitetsjustering markedet mere end nødvendigt.

Den nye løsning, der fremgår afafsnit 4.3.2.6.2, løser disse problemstillinger.

5.11 Vurdering

Energinet vurderer, at intraday-metoden imødekommer de i afsnit 2.3 beskrevne behov, og at den overholder

gældende europæisk og dansk lovgivning beskrevet i afsnit 3.

Intraday-metoden sikrer ikke blot, at der er implementeret nymetode for indkøb af modhandelsenergi november 2022,

metoden er også et langt bedre alternativ end den nuværende metode for indkøb af modhandelsenergi, målt på de

centrale kravog pligtmæssige hensyn: driftssikkerhed, markedsbaseret, ikke-diskriminerende, effektiv og transparens.

Den øgede markedsstørrelse i intraday-metoden sikrer desuden konkurrencedygtige og effektive forbrugerpriser, og at

de produktionsenheder, der har de største marginalomkostninger ved energiproduktionen, er de produktionsenheder,

der stoppes, hvis der er behov for nedregulering. Dette medfører yderligere den positive miljøeffekt, at nedregulering

af vind vil være mindre i intraday-metoden.
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Energinet har desuden afdækket de mest oplagte risici og ulemper forbundet med intraday-metoden såsom risiko for

ubalancer i afsnit 5.10.3 og markedsmanipulation i afsnit 5.10.4. Disse overvejelser imødekommes ved at sikre en

overgangsperiode beskrevet i afsnit 4.5 med en gradvis forøgelse af handlede volumener på intraday eller er imødegået

i muligt omfang ved det detaljerede design af metoden.

Proces

Dette afsnit giver et overblik over den proces, der er fulgt for at sikre inddragelse af relevante interessenter samt

gennemsigtighed.

6.1 Intern proces i Energinet

I begyndelsen af 2020 igangsatte Energinet en evaluering af den nuværende metode for indkøb af modhandelsenergi

og dermed det interne arbejde med en ny metode i overensstemmelse med konsekvensvurderingen. Forsyningstilsynet

blev på et møde den 20. februar 2020 informeret om igangsættelse af arbejdet.

Arbejdet blev igangsat på grund af en øget efterspørgsel efter modhandel på DK1-DE/LU og en mulig efterspørgsel efter

modhandel på alle grænser afledt af 70 %-reglen. Endvidere var det på det tidspunkt ikke afklaret, om det ville blive

tilladt at anvende MARI til strukturel modhandel.

I første omgang opstillede den interne arbejdsgruppe alle metoder for indkøb af modhandelsenergi, der blev vurderet i

konsekvensvurderingen fra 201856, som alternative modhandelsmodeller. Da metoden skulle kunne anvendes på alle

danske grænser, blev der set bort fra modeller såsom CoCa-modellen (der gør brug af transmissionsrettigheder), da der

ikke er transmissionsrettigheder på de nordiske grænser. På grund af mellemkommende ændringer i de juridiske

rammer blev fortsættelse af den nuværende danske specialreguleringsmodel ikke vurderet mulig. De overvejede

alternativer (som blev præsenteret på den første workshop57 i august 2020) var:

1) Modhandel via intraday-auktioner

2) Modhandel i det kontinuerlige intraday-marked

3) En nordisk TSO-TSO modhandelsmodel (modhandel i et separat nordisk marked).

Arbejdet frembød udfordringer fra starten. For det første, fordi der ikke var fastsat en deadline for implementering af

en ny metode eller en egentlig dato, hvor den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi ikke længere kunne

anvendes. Det skyldtes en række indbydes afhængige juridiske og praktiske forhold. For det andet, fordi MARI og

reglerne relateret til platformen blev vurderet til at udgøre den relevante tidsbegrænsning (2023/2024). Umiddelbart

efter den første workshop viste det sig imidlertid, at den nordiske balanceringmodel (NBM) havde fremrykket AOF-

implementeringen (paralleldrift) til andet kvartal 2022.

Implementeringen af AOF’en indebar en ny tidsfrist for implementering af en ny modhandelsmodel, der var betydeligt

kortere end først antaget. Fra og med datoen for AOF-implementering ville det således ikke længere være muligt at

modhandle som dansk specialregulering. Implementeringsdatoen for den nordiske AOF blev senere flyttet til november

2022.

56 ENERGINET AND TENNET PUBLISH FINAL IMPACT ASSESSMENT OF DIFFERENT COUNTERTRADE MODELS FOR DK1-DE

57 Workshop 1 om alternative modhandelsmodeller | Energinet

https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2017/12/01/Energinet-and-TenneT-publish-final-impact-assessment-of-different-countertrade-models-for-DK1-DE
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2017/12/01/Energinet-and-TenneT-publish-final-impact-assessment-of-different-countertrade-models-for-DK1-DE
https://en.energinet.dk/About-us/Events/Workshop-1-on-alternative-countrade-models-210820
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Det blev vurderet, hvorvidt en IT-løsning potentielt kunne løse det problem, som AOF'en medførte (dvs. en løsning, der

kunne aktivere mFRR-bud til den tilbudte pris (pay-as-bid) efter balanceringen via AOF’en). Idéen blev afvist af flere

årsager. Bl.a. viste det sig forholdsvis hurtigt, at det ville være en kompleks opgave at løse, og da den nuværende

metode for indkøb af modhandelsenergi ikke var effektiv til at håndtere de store modhandelsvolumener.

En afgørende faktor var dog udfaldet af den analyse, der blev gennemført i mellemtiden med henblik på at vurdere

fordele og ulemper ved implementering af en intraday-baseret metode til modhandelsbehov (i modsætning til at

fortsætte metoden baseret på mFRR). Analysen viste entydigt, at en intraday-baseret metode for det første ville kunne

imødekomme de kritiske praktiske problemstillinger, der er identificeret ovenfor i afsnit 2.3. For det andet blev det

vurderet, at en intraday-baseret metode var bedst overensstemmende med de lovgivningsmæssige krav og

pligtmæssige hensyn i EU-lovgivningen såvel som nationalt, og her blev metoden også vurderet som værende den

samfundsøkonomisk bedste/mest effektive løsning.

På et tidspunkt blev det også konkludereret, at en nordisk TSO-TSO modhandelsmodel ganske enkelt ikke var en

mulighed, da ideen om at oprette et separat nordisk marked ikke nød opbakning fra de øvrige nordiske TSO'er.

På den baggrund fortsatte Energinet med at arbejde på en intraday-baseret metode.

6.2 Inddragelse af aktører

For at sikre størst mulig gennemsigtighed og inddragelse har Energinet løbende inddraget og informeret

markedsaktører og andre interessenter i processen.

Workshops blev annonceret på Energinets hjemmeside og på et interessentmøde for danske markedsaktører. Desuden

blev der sendt invitationer til nabo-TSO'er, og energiorganisationer, der repræsenterer danske, norske og svenske

markedsaktører, blev opfordret til at informere deres medlemmer om disse workshops. Energinet tilstræbte at

deltagere, der deltog i de første workshops, modtog en personlig invitation til den efterfølgende workshop. For at

facilitere egentlige drøftelser på disse workshops blev der på forhånd udsendt notater og præsentationer, ligesom der

blev udsendt opsummeringer efterfølgende. Alle informationer om arbejdet med metoden for indkøb af

modhandelsenergi er publiceret her: Modhandel | Energinet på Energinets hjemmeside.

På den første workshop i august 2020 redegjorde Energinet for begrundelsen for den nye evalueringsmodel af metoder

for indkøb af modhandelsenergi og de forhold, der begrundede indførelsen af en ny metode til indkøb af

modhandelsenergi (som de var på det tidspunkt).

På workshoppen oplevede Energinet generel utilfredshed med, at der ikke kunne fremskaffes klare og entydige svar på

juridiske og praktiske problemstillinger, herunder frist for implementering af en ny modhandelsmetode. Der blev

fremsat mange ønsker om afklaringer, hvilket komplicerede den påtænkte løsningsorienterede dialog.

For at sikre de bedst mulige rammer for drøftelserne, herunder et solidt grundlag, udskød Energinet den anden

workshop til den 12. januar 2021. På denne workshop blev der redegjort for den mellemkommende udvikling med

hensyn til de juridiske og praktiske rammer samt rationalet for at forfølge og foretrække en intraday-baseret metode.

I mellemtiden havde en aktør henvendt sig Energinet og spurgt, om en intraday-baseret metodes effekt på day-ahead-

priserne var tilstrækkeligt undersøgt og overvejet. Problemstillingen blev drøftet og uddybet på workshoppen.

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Modhandel
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Desuden var der inviteret tre foredragsholdere til at komme med bidrag til drøftelserne:

Statnett, som præsenterede deres tanker om implementering af en metode for intraday-modhandel

Ørsted, som argumenterede for, at den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi var velfungerende,
samt deres tolkning af 70 %-reglen

Energi Danmark, som argumenterede for, at en intraday-baseret metode kunne anses for markedsbaseret, i

modsætning til den nuværende praksis for indkøb af modhandelsenergi.

Der blev afholdt en tredje workshop den 2. februar 2021 for at give aktørerne yderligere detaljer om analyser samt

rationalet bag Energinets præference for en intraday-baseret metode. Spørgsmålet om relevant(e) tidshorisont(er) for

70 %-reglen blev præsenteret af Forsyningstilsynet, der fremlagde sin fortolkning og relevante fortolkningsgrundlag.

TenneT gav en kort præsentation af deres planlægningsproces og planlagte netudbygningsprojekter.

På denne workshop gav deltagerne også udtryk for en række overvejelser om det detaljerede design af en intraday-

baseret metode.

Dette input blev behandlet, og der blev afholdt en fjerde workshop, et intraday-designmøde, den 20. april 2021. Der er i

den indsendte intraday-metode taget højde for input fra denne workshop.

Den 17. august blev et dialogmøde afholdt i forbindelse med høringen.

I perioden 2. juli –30 august 2021 var metodeanmeldelsen i offentlig høring. Der var god respons på høringen. I

konsekvens af høringen og dialogmøde den 17. august foretog Energinet en række ændringer af metodeanmeldelsen.

De foretagne ændringer er oplistet i afsnit 6.3 nedenfor.

6.3 Ændringer til metodeanmeldelsen foranlediget af høringen

På baggrund af de indkomne høringssvar har Energinet foretaget en række ændringer i den metodeanmeldelse, der

sendtes i høring den 2. juli 2021:

Handelsstrategien for indkøbet af modhandelsenergi ændret fra en auktionslignende strategi til en aktiv

handelsstrategi. Dette har udløst en omskrivning af afsnit 4, da en aktiv handelsstrategi betyder, at indkøbet af

modhandelsenergi sker over en længere periode. I tråd med en aktiv handelsstrategi offentliggøres budpriser

og handelstidspunkter ikke.

Udligning af modsatrettede modhandelsanmodninger (fx anmodning om reduceret eksport på en grænse

samtidig med anmodning og øget eksport på en anden grænse i samme budområde) vil ske, sådan at kun

nettovolumen indkøbes i markedet.

En række aktører har påpeget, at Energinet ikke har kunnet redegøre for en samfundsøkonomisk gevinst ved
intradaymodellen. Energinet har på baggrund genbesøgt analyserne og foretaget fejlrettelser og nuanceringer

af beregninger. Dette har medført ændringer i de rapporterede resultater, men ændrer ikke ved den

overordnede konklusion på de kvantitative analyser om, at intraday-metoden ikke kan entydigt vises at føre til

øget samfundsøkonomisk værdi.

Energinet her revurderet sin fortolkning af forpligtelsen i REMIT til offentliggørelse af mængder og Energinets

budpris i markedet. Forudgående offentliggørelse af modhandelsvolumen fastholdes som i den oprindelige

metodeanmeldelse, men Energinet vil ikke offentliggøre information, om Energinets budpriser.
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Risikoen for, at modhandel ikke kan imødekommes på baggrund af utilstrækkelige bud er indskrevet i forhold

til Energinets forpligtelser til at acceptere modhandel i stedet for i forhold til forsyningssikkerheden.

Efter aftale med Tennet Tyskland er den nye kapacitetsjusteringsløsning på DK1-DE/LU (også beskrevet i

høringsudgaven) nu en del af metodeanmeldelsen.

Metoden og bilag 5 er desuden oversat til dansk.
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