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1. Indledning
Energinet Elsystemansvar har tidligere indgået aftale om levering af systemgenoprettelsesydelse i både Østdanmark (DK2) og Vestdanmark (DK1), i øjeblikket er ydelserne sikret gennem
kontrakter med Ørsted Bioenergy & Thermal Power og Helsingør Kraftvarmeværk A/S.
I DK1 har Energinet Elsystemansvar efter et udbud indgået en aftale med Ørsted Bioenergy &
Thermal Power om levering fra Studstrupværket. Aftalen udløber med udgangen af 2024.
I DK2 har Energinet Elsystemansvar efter et udbud indgået en aftale med Helsingør Kraftvarmeværk A/S om levering. Aftalen udløber med udgangen af 2024.
Som forberedelse til et nyt udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 og et udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2, har Energinet Elsystemansvar haft udbudsbetingelserne,
herunder tekniske krav og kontraktudkast, i høring i henhold til KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 artikel 7 om fastsættelse af en netregel
for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER).

2. Metodeanmeldelse
I henhold til elforsyningslovens1 §§ 73a og 76 anmelder Energinet hermed vilkår for systemgenoprettelsesydelsesleverandør, herunder udbudsbetingelser, kontraktudkast og tekniske betingelser i DK1 og DK2 til metodegodkendelse hos Forsyningstilsynet.
I nedenstående er redegjort for vilkårene for et udbud af systemgenoprettelsesreserve.
2.1

Tidlig udbudsstart

Af udbudsbetingelserne fremgår nedenstående vejledende tidsplan:

Tabel 1: Vejledende tidsplan
Udsendelse af udbudsmateriale

1. marts 2023

Frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

12. april 2023

Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

26. april 2023

Tilbudsfrist

26. maj 2023

Kontraktforhandlinger

6. – 29. juni 2023

Kontraktindgåelse

1. juli 2023

Udbudsvinder afleverer første udgave af dynamisk model

1. august 2023

Energinet reviewer model og klargør systemstudier (udbudsvinder skal være beredt på at opdatere model og tilhørende data
iterativt under forløbet)

1. august 2023 – 1. november 2023

Endelige anlægsmodel godkendes og systemstudier gennemføres. Identificerede risici vurderes i samarbejde mellem udbudsvinder og Energinet.

1. – 30. november 2023

Systemstudie afsluttes, godkendes og rapporteres

20. december 2023

Kontraktstart

1. januar 2025

Hvis Forsyningstilsynets afgørelse ikke er kommet på tidspunktet for udsendelse af udbudsmateriale, vil kontrakterne være betinget af, at Forsyningstilsynets godkendelse opnås. Dette
1 Bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning med senere ændringer
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fremgår tydeligt af såvel udbudsbetingelser, som kontraktudkast. Baggrunden for eventuelt at
starte udbuddene, inden Forsyningstilsynets afgørelse, er et ønske om at fremme konkurrencen ved at give rimelig tid til eventuelle nye leverandører til at foretage de nødvendige investeringer.

3. Udbudsbetingelser
I henhold til Elforsyningslovens § 27 a, skal Energinet Elsystemansvar indkøbe systemydelser
via markedsbaserede løsninger. Energinet har tidligere indkøbt ydelsen via udbud og vurderer,
at denne løsning sikrer den størst mulige konkurrence, da det er den bedste mulighed for potentielle aktører at sikre sig den nødvendige information til at kunne afgive deres bedste bud
på at levere systemgenopretttelsesreserven.
Kontraktperioden på tre år er en afvejning af Forsyningstilsynets ønske om korte kontraktlængder og markedsaktørernes ønske om længere kontraktperioder, for derved at give mulighed for
at afskrive eventuelle investeringer over en længere periode.
Energinet har haft vilkårene for systemgenoprettelsesreserve i DK1 og DK2 i høring og har
modtaget høringssvar fra Ørsted Markets & Bioenergy samt Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Høringssvarene og Energinets bemærkninger til disse er vedlagt denne metodeanmeldelse. De
ændringer som er beskrevet i Energinets bemærkninger er efterfølgende indarbejdet i udbudsbetingelserne, de tekniske vilkår, og kontraktudkastet.
3.1

Reguleret pris

Ved seneste udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 og DK2 var der konkurrence, idet
Energinet modtog tilbud fra to forskellige leverandører. Det må derfor forventes, at der også vil
være konkurrence ved et nyt udbud.
Der er dog en risiko for, at der kun indkommer tilbud fra én leverandør. Det vil i givet fald medføre, at Energinet skal anvende reguleret pris, jf. § 33 i systemansvarsbekendtgørelsen2.

4. Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve DK1
Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser DK1
Udbudsbetingelser Bilag 2 Kontraktudkast DK1
Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve DK2
Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser DK2
Udbudsbetingelser Bilag 2 Kontraktudkast DK2
Høringssvar fra Ørsted Markets & Bioenergy
Høringssvar fra Helsingør Kraftvarmeværk A/S
Energinet Elsystemansvars bemærkninger til høringssvar

2 Bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
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