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Sammendrag
Dendanskepraksisfor indkøbafmodhandelsenergier baseretpå danskspecialregulering,
der gør brug afbud indgivet
til det nordiskeregulerkraftmarked.Men som led i den obligatoriskeomstillingtil handelmed balancekraftpå den
europæiskebalanceplatformMARIfra 3. kvartal2024,vil der senesti november2022 blive introducereten
optimeringsfunktiontil aktiveringaf bud på frekvensgenoprettelsesreserver
med manuelaktivering(mFRR)på den
nordiskeplatform. Efter den dato vil det ikke længereværetekniskmuligt at udføre danskspecialregulering.
Indenda
skalder derfor implementeresen ny metodefor indkøbafmodhandelsenergi.
Udgangspunktetfor vurderingenaf muligemetoder til indkøbafmodhandelsenergier foretaget på grundlagafde
bekymringerog udfordringer,som Energinetopleveri forbindelsemed brugenaf danskspecialregulering
til modhandel.
Selvhvisdet fortsat ville væremuligt at anvendebud indmeldt til den nordiskeplatform, er problemstillingerneog
udfordringerneved at anvendedanskspecialreguleringtil indkøbaf modhandelsenergiefterhåndenblevet såstore, at
der er behovfor at reevaluereden nuværendemetode og undersøgemulighedernefor en mere langtidsholdbar
løsning.
Udfordringerneved den nuværendemetode for indkøbafmodhandelsenergihandlergrundlæggendeom, at den
benytter et lille marked,og at handlenskermegettæt på driftstimen.
Efter at haveforetageten vurderingaf de juridiskekrav til TSO'ernesindkøbafmodhandelsenergikonkluderer
Energinet,at dissekræver,at TSO'erneanvendermarkedsbaserede
løsningerog styrkerkonkurrencen.Energinet
vurderer,at en metode baseretpå intraday-markedetlever op til dissekrav.Dermeder det oplagtat afhjælpe
udfordringerneved den nuværendemodel og sikreoverholdelseaf lovgivningenved at anvendedet allerede
eksisterendeintraday-markedtil indkøbafmodhandelsenergi.
Tidligti processenblev det overvejet,om Energinetskulleforfølgeen nordiskløsning,hvor der blev etableretet separat
modhandelsmarked
med de øvrigenordiskeTSO'er.Idéenblev dog forkastet,idet der ikke kunneopnåsopbakningfra
alle nordiskeTSO'er,og da tidsfristenfor implementeringaf en ny metodetil modhandelikke gavtid til udviklingaf en
sådanmodel.Ensådannordiskmodhandelsmodelville desudenikke opfyldede lovmæssigekrav og behovetfor en ny
modhandelsmetodebedre end en intraday-baseretmetode.

Baggrund
2.1

Energinetsnuværendemetode for indkøbafmodhandelsenergi

Indkøbafmodhandelsenergisker i dagi balancetidsrammen,
som danskspecialregulering.
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Figur1: Tidsrammerpå elmarkederne
Grundlagetfor danskspecialregulering
er det nordiskeregulerkraftmarked.Kort fortalt operererdet nordiske
regulerkraftmarkedefter sammegrundlæggendeprincippersom day-ahead-markedet.
De nordiskebalanceansvarlige
aktørerindgiverderesbud på op- og nedreguleringtil de nordiskeTSO'er,og buddenesamlesi en fælles,prissorteret
budliste,der dannergrundlagfor TSO’ernesbudaktiveringer.
Det nordiskeregulerkraftmarkedanvenderi dag en 60-minutterstidsenhed(MTU)og lukker for afgivelseaf
regulerkraftbud45 minutter før den kommendedriftstime. Likviditetenpå markedetkan først konstaterestæt på
driftstimen,da markedsaktørernegenereltflytter bud, der ikke aktiveresi intraday-markedet,til det nordiske
regulerkraftmarked,når intraday-markedetlukker (en time før driftstimen).
”Specialregulering”indebærerat Energinetmanuelt,time for time, aktivererregulerkraftbud(mFRRbud), der er i
overskudefter, at det nordiskeregulerkraftmarkeder lukket og marginalprisenfor regulerkraftfastlagtfor den
pågældendetime, til andrebehovfor op- og nedreguleringend balancering.Budanvendttil specialregulering
afregnes
til den tilbudte pris (pay-as-bid),som vil værehøjereend regulerkraftprisen(ved opregulering).
Det primæreformål med det nordiskeregulerkraftmarkeder at giveTSO'erneet værktøjtil at opretholdebalancei
elnettet. Markedet(og afviklingentæt på driftstimen)kræver,at buddeneafspejlerfaktiskreguleringskapacitet.
Deltagelsei det nordiskeregulerkraftmarkeder derfor betinget af opfyldelseaf de i markedsforskriftC21 afsnit 2.2.
fastlagtekrav,herunderskalbud kunneaktiveresindenfor 15 minutter fra anmodningom aktiveringer modtaget,og
bud skalindeholdeen rækkeinformationertil præcisidentifikationaf leverandørog budreference2 .
For at sikretilstrækkeliglikviditet til balanceringsformålafstemmesbrugenaf mFRRbud indsendttil NOIS(Nordic
OperationalInformationSystem)mellemde nordiskeTSO'er.Sådanneaftaler om brugener indgåetmellemde nordiske
3 og den nordiskebalanceringsfilosofi
4 . I beggeaftaler er det angivet,at aktiveringaf mFRR
TSO'eri systemdriftsaftalen
til andreformål end balancering,fx til flaskehalshåndtering,
ikke må få indflydelsepå de nordiskemarginalpriserpå det
nordiskeregulerkraftmarked.Aktiveringaf mFRRtil andreformål end balanceringer derfor kun tilladt, hvisdet udføres

1 MarkedsforskriftC2 | Energinet
2 SemarkedsforskriftC3,Markedsforskrifter|

Energinet

3 AnnexElectricity Balancing
4 Nordic_Balancing_Philosophy_160616_Final_external.pdf
(entsoe.eu)
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5
som specialregulering
. Kapacitetsbegrænsninger,
der opstårpå grund af reduceretoverføringskapacitet
til/fra et
budområde,efter day-ahead-markedet
er lukket, omtaleseksplicitsom eksempelpå et forhold, der kan løsesved brug
af specialregulering.

Af den offentlige høringom "Specialregulering
som modhandelsmodeljf. JointDeclarationpå DK1-DE/LU"
fra februarmarts 2018fremgik det, at:
"Det er i øjeblikkethverkenmuligt eller ønskeligtfor de andrenordiskeTSO'erat tillade dissebud at indgåi markedetfor
6 " ["dissebud" omfatter ikke-danske
specialregulering
bud i regulerkraftmarkedettil at understøtteJointDeclaration].
Energinetmå såledesikke anvendespecialreguleringsbud
på det nordiskeregulerkraftmarkedfra aktøreri andrelande
end Danmarktil strukturel modhandelfor specifiktat imødekommeJointDeclarationog TenneTCommitment,(se
afsnit 2.2 for mere information om disseaftaler).Energinetmå kun aktiveremFRR-budfra danskeaktørertil
specialregulering,
når der er tale om strukturel modhandel(danskspecialregulering).
Danskspecialregulering
udgørgrundlagetfor den nuværendedanskepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi.
2.2

Baggrundenfor den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi

Det primæreformål med det nordiskeregulerkraftmarkeder at sikre,at TSO'ernehar nok energitil rådighedtil
balanceringsformål.
Specialregulering
er tilladt, dog med aftalte begrænsningerder skalsikre,at specialregulering
ikke
påvirkerdet egentligeformål med regulerkraftmarkedet.
Fremtil 2017 anvendteEnerginetspecialregulering
i overensstemmelse
med det, der oprindeligtvar
specialreguleringens
kerneopgave,f.eks.afhjælpningaf pludseligtopståedeflaskehalsei nettet. Specialregulering
blev
anvendttil modhandel,når en samkøringslinje
blev udkoblet,eller hvisfejl i det nationaletransmissionsnetmedførte
reducerettransmissionskapacitet
mellembudområder(betegnetuventet modhandel).Anvendelseaf modhandeltil
sådanneformål er omtalt i Kommissionens
Forordning(EU)2017/1485af 2. august2017 (SOGL),hvor modhandeler
7
opført på listen over afhjælpendetiltag, der skaltil for at opretholdedriftssikkerheden
.
I 2017 indgikTysklandog Danmarken fælleserklæring(JointDeclaration,herefter kaldet JD).Erklæringenforpligter
TenneTog Energinettil (i) at stille nærmerebestemte(men gradviststigende)overføringskapaciteter
på DK1-DE/LUgrænsentil rådighedfor day-ahead-markedet,
og (ii) at gennemføremodhandel,hvisder sælgesmere
transmissionskapacitet
end transmissionsnettetreelt/fysiskkan håndtere).Aftalener nærmerebeskreveti afsnit 2.3.2,
og densdetaljeredeindhold forfølgesderfor ikke for nærværende.
8
I forlængelseaf aftalen blev der foretageten konsekvensanalyse
med henblikpå at vurdereforskelligemulighederfor
anskaffelseaf den modhandelsenergi,
der var nødvendigfor realiseringenaf JD.Daimplementeringhastedeog som
følgeaf aftalensbegrænsedevarighed(forventet udløbi 2020)blev det aftalt, at Energinetskulleanskaffeden
5

I de nordiskelandekaldesbrugenaf mFRR-bududen for den fællesprisordnederangfølgelistegenereltfor "specialregulering".Når Energineti det følgendeanvender

begrebetspecialreguleringi forbindelsemed købeller salgaf modhandelsenergi
på de danskegrænser,defineresspecialreguleringdog som mFRR-bud,
der afregnestil
den tilbudte pris (pay-as-bid)over marginalprisenpå balancekraft.Vedat benytte sigaf de dyrere,ikke-anvendtebalancekraftbud(mFRR-bud)
er det muligt at undgå,at
disseaktiveringerhar direkte indflydelsepå de nordiskemarginalpriserpå det nordiskeregulerkraftmarked.
6

I høringnu: Specialregulering
sommodhandelsmodeljf. JointDeclarationpå DK1-DE| Energinet

7 SOGL,artikel 22, stk. 1. litra (f)
8 TenneTog Energinetudgiverrapport om muligemodhandelsmodeller
for DK1-DE| Energinet
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modhandelsenergi,
der var nødvendigfor at opfyldemodhandelsforpligtelserne
relateret til DK1-DE/LU,
ved at benytte
danskspecialregulering.
Faktumer således,at Energineti dagtilvejebringerbetydeligemængderenergitil strukturel modhandeli et isoleret
danskmarkedmed et værktøj,der er designettil at håndtererelativt småmængderenergiumiddelbartfør driftstimen.
2.3

Behovfor en ny metode til indkøbaf modhandelsenergi

2.3.1 Øgetmodhandelsvolumen
ForpligtelserneifølgeJD,indebaren hurtig forøgelseaf modhandelsmængderne
på DK1-DE/LU.
Af de årsager,der er
beskreveti afsnit 2.3.2 nedenfor,er modhandelsvolumenen
fortsat stigende.
Stort set al den nedregulering,der er aktivereti 2018-2021,er tilvejebragtvia specialreguleringpå TenneTsanmodning
om modhandel.
Balance-ogspecialregulering
i Vestdanmark2018-2021,nedregulering
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Figur2: Anvendelseaf specialregulering
til nedreguleringi DK1efter 2017

2.3.1.1 Driftssikkerhed
EnerginetsKontrolCenterEl varetageren rækkeforskelligeopgaverfor at sikresikkerdrift af det danskeelnet.
Kontrolcenteretsprimæreopgaveer at sikredriften i den aktuelleog næstkommendetime.
Denmanuelleaktiveringaf regulerkraftbududgøren risikofor driftssikkerheden.Aktivereseksempelviset
opreguleringsbudi stedet for et nedreguleringsbud,
vil det forværrebalanceni systemet.
Hidtil har Energinetskontrolcenterværet i standtil at nedregulereadskilligeGWhumiddelbartfør driftstimen uden fejl.
Ikkedestomindre overstigerdet nuværendeniveaufor aktiveringaf bud, umiddelbartfør driftstimen,efter Energinets
vurdering,hvadder er forsvarligtunder hensyntagentil driftssikkerheden.
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Af hensyntil sikkerdrift af systemetvurderesdet nødvendigt,i det omfangdet er muligt, at fjerne kontrolcenterets
forpligtelsetil manueltat håndterestore mængderenergitæt på driftstimen - eller i det mindsteat reducereomfanget
af denneopgave.
2.3.2 Joint Declarationog TenneTCommitments(på DK1-DE/LU)
JointDeclaration(JD)9 blev indgåeti 2017 mellemEnergi-,forsynings-og klimaministerieti Danmarkog det tyske
økonomi-og energiministerie.Erklæringenudtrykkerparternestilsagn(aftale)om at stille minimumskapacitetertil
rådighedfor day-ahead-markedet
på DK1-DE/LU.
Denpolitiskeerklæringtrådte i kraft den 3. juli 2017 og gælderfortsat
som en politiskerklæringmellemDanmarkog Tyskland.Den30. april 2021 fritog det danskeministeriedog Energinet
for sinejuridiskeforpligtelseri henholdtil JointDeclaration10
TenneTgavi december2018 Europa-Kommissionen
tilsagnom yderligereat øgeden kapacitet,der var til rådighedfor
11 Dette tilsagn(TenneTCommitment,herefter kaldet TC)blev givet efter Kommissionen
markedetpå DK1-DE/LU
den
12
19. marts 2018 meddeltesin hensigtom at igangsætteen undersøgelseaf, om TenneThavdebegrænsetden
kommerciellekapacitetpå DK1-DE/LU,
med en opdelingaf det indre markedog forskelsbehandling
af netkunder
baseretpå deresbopæltil følge,i strid med EU-retten.
Efter JDhhv. TCtrådte i kraft har Energinetog TenneTeffektivt tilbudt de aftalte minimumskapaciteterpå DK1-DE/LU
til
13 . I henholdtil de nævnteaftaler skalTSO'erne
day-ahead-markedet
således,hvisen af dem beregneren nettooverføringskapacitet
mindre end den aftalte minimumskapacitet,en giventime, se bort fra den beregnedenettooverføringskapacitet
og stille den højere,aftalte minimumskapacitettil rådighedfor day-aheadmarkedeti stedet.
Forpligtigelsentil at stille minimumskapacitetertil rådighedfor day-aheadmarkedetindebærersåledes,at kapacitet
stillestil rådighedfor markedet,selvnår det er åbenlyst,at transmissionsnettetikke fysiskkan håndterefuld udnyttelse
af den pågældendekapacitet.JDog TCpræciserer,at denneover-allokering,dvs.allokeringaf kapacitettil markedet,
som ikke fysiskkan fuld udnyttesog overførespå grund af interne flaskehalse,kan løsesved modhandel.

Da Energinetikkelængereer juridiskforpligtet til at garantereen bestemtminimumskapaciteti henholdtil JD,er det nu
kun de minimumskapaciteter,
der er beskreveti TC,jf. Tabel1 nedenforTabel1: Tilgængelig
minimumskapacitetpr. time efter færdiggørelseaf Østkystforbindelsen.TenneTsgaranteredenettooverføringskapacitet
pr. time øgesmed yderligere750 MW i et lineærtforløb medden fremtidige
idriftsættelseaf Vestkystforbindelsen.
, der er relevante.
DaTenneTog Energinethar idriftsat Østkystforbindelsen,
vil TenneTsgaranteredenetto-overføringskapacitet
ændresig
som følger:TenneTsgaranteredenetto-overføringskapacitet
pr. time øgesårligt i lige store trin, svarendetil den

9

MINIMUMAVAILABLE
HOURLY
CAPACITIES
FORDE-DKWESTACCORDING
TOJOINTDECLARATION
ANDTENNET’S
COMMITMENT

10 Efter at den oprindeligeudløbsdatovar blevet forlænget
11

Kommissionens
beslutningfra 7.12.2018:https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf

12

Antitrust: Commissionopensinvestigationinto Germangrid operator TenneTfor limiting crossborder electricitycapacitywith Denmark

13 Teksttaget fra: MINIMUMAVAILABLE
HOURLY
CAPACITIES
FORDE-DKWESTACCORDING
TOJOINTDECLARATION
ANDTENNET’S
COMMITMENT
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samledestigningaf handelskapaciteten
foranledigetafØstkystforbindelsen(575 MW)14 . Herefter øgesTenneTs
garanteredenetto-overføringskapacitet
pr. time som følger:
Startdato

Ny tilgængeligminimumskapacitet
pr. time i henholdtil TenneTstilsagn

01/2021

1.396MW

01/2022

1.492MW

01/2023

1.588MW

01/2024

1.684MW

01/2025

1.780MW

01/2026

1.875MW

Tabel1: Tilgængeligminimumskapacitetpr. time efterfærdiggørelseaf Østkystforbindelsen.TenneTsgaranterede
netto-overføringskapacitet
pr. time øgesmed yderligere750 MW i et lineærtforløb medden fremtidige
idriftsættelseaf Vestkystforbindelsen.
TCudløberi september202715 .
2.3.2.1 Modhandelsforpligtelseni henhold til TC
DaTCer en aftale mellemTenneTog Europa-Kommissionen
forpligter aftalenikke Energinettil at hjælpeTenneTmed
modhandel.TCforeskriverdog,at de europæiskeTSO'erskalstøtte hinandenbedstmuligt, og det er specifiktnævnt,at
"Denaf TenneTgaranteredenetto-overføringskapacitet
pr. time på 1300 MW kræveren indfasningsperiode,
hvor
16
TenneTi samarbejdemedEnerginetimplementererog anvenderen passendemodhandelsproces
(...) " [Energinets
oversættelse]
17
I sin pressemeddelelse
om undersøgelsenaf TenneTspraksispå DK1-DE/LU,
som senereførte til Kommissionens
afgørelseaf 7. februar 2018 om acceptafTC, anførteKommissionen,at undersøgelsen

"supplererKommissionens
arbejdemedat adresseresystematiskbegrænsningaf grænsekapaciteten
på elsamkøringslinjeri heleEU"
og yderligere,at
"Kommissionen
har foreslåetat opdatereelmarkedsforordningen
somen del af 'CleanEnergyfor All Europeans'-pakken
[...]. Denhar blandt andet til formål at forbedrereglernefor grænseoverskridende
kapacitetmed henblikpå at

14

Bemærk,at NTC’en,der dannergrundlagfor den tildelte kapaciteter den timevist mindsteværdi af den individuelleNTCfor Energinetog TenneT.TenneTstimevise
NTCberegnesfortsat gennemden dagligekapacitetsberegning,
der kan resulterei en værdi,der liggermellemTenneTsgaranteredeminimumskapacitetog den
maksimaleNTC:

15

Kommissionens
afgørelsefra 7.12.2018A1, afsnit 79

16 CommitmentsDecisionin AT.40461DE/DK,Proposalof Commitmentsunder Article 9 of CouncilRegulation(EC)no. 1/2003, afsnit 8.
17 Kartellovgivning:
KommissionenacceptererTenneTstilsagn(europa.eu)

Dok.20/08247-27

Offentlig

9/56

maksimereden kapacitet,der stillestil rådighed,og sikre,at TSO'erneikkeunødigtbegrænsermængdenaf
grænseoverskridende
kapacitet".[Energinetsoversættelse]
Pressemeddelelsen
indikerer,at TCer nært beslægtetmedden forpligtelse,som blev pålagtTSO'ernegenereltved
revisionenafelmarkedsforordningeni 2019,hvor 70 %-reglenblev introduceret(i artikel 16).
Sammenhængen
mellemTCog 70 %-reglenindebærer,at Energinetsforpligtelsetil at bistå TenneTmed modhandel
under TCsvarertil den forpligtelseder genereltbestårfor TSO'ertil at biståhinandenmed modhandelfor at realisere
70 %-reglen.
2.3.2.2 Karakterenafmodhandel som følge afJoint Declarationog TenneTCommitments
Sombeskrevetnærmerei afsnit 2.2 har Energinethistoriskset primært haft behovfor at modhandlesom følgeaf
systemfejleller andreuventedehændelser/særlige
omstændighederi systemet.
Modhandel,der gennemføresfor at realisereJDog TChar grundlæggendeen andenkarakter.Dette modhandelsbehov
opstårselvom,transmissionssystemet
er i normal tilstand, og modhandelsbehovet
kan konstateresrelativt kort tid efter
day-ahead-markedet
lukker.PågrænsenDK1-DE/LU
kommunikeresanmodningerom modhandelsom følgeaf TC
omkringkl. 15.30D-1(for alle timer i det følgendedriftsdøgn).
Dennævntetype modhandel,som forekommer,selvnår transmissionssystemet
er i normal tilstand, og som kan
konstateresefter day-ahead-markedet
lukker,betegnesherefter som strukturel modhandel.Behovfor modhandel,der
opstårved uventedehændelser/særlige
omstændighederi nettet, som nævnti afsnit 2.2, betegnessom uventet
modhandel.
For god ordensskyldskaldet bemærkes,at hverkenEU-reguleringen
eller danskret skelnermellemforskelligetyper af
modhandel.
2.3.3 70 %-reglen
I tråd med det, der var anført i Kommissionens
pressemeddelelse
om TC18 introduceredes70%reglenved revisionenaf
elmarkedsforordningen
i 2019.Artikel 16 er i relevantomfangsålydende:
4. Det størstmuligekapacitetsniveaupå samkøringslinjerne
og de transmissionsnet,
der er berørt af
grænseoverskridende
kapacitet,skalstillestil rådighedfor markedsdeltagerne
underoverholdelseaf standardernefor
sikkernetdrift. Modkøbog belastningsomfordeling,
herundergrænseoverskridende
belastningsomfordeling,
skal
anvendesfor at optimereden tilgængeligekapacitetfor at nå den minimumskapacitet,der er fastsati stk. 8. [...]
8. Transmissionssystemoperatører
må ikkebegrænseden mængdeaf kapacitetpå samkøringslinjerne,
der skalstillestil
rådighedfor markedsdeltagere
somet middeltil at løsekapacitetsbegrænsninger
indenfor dereseget budområdeeller
somet middeltil at styrestrømme,der er resultataf transaktionerindenfor sammebudområde.Udenat det berører
anvendelsenaf fritagelserne[...] ansesnærværendestykkefor at væreoverholdt,hvisfølgendeminimumsniveauer
for
tilgængeligkapacitetfor budområdeoverskridende
handeler nået:

18 Seafsnit 2.3.2
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(a) for grænser,der anvenderen koordineretnettotransmissionskapacitetsmetode,
udgørminimumskapaciteten
70 %af transmissionskapaciteten
underoverholdelseaf de driftsmæssigesikkerhedsgrænser
efter fradrag af
eventuelleuforudsetehændelsersomfastsati overensstemmelse
medretningslinjerneom kapacitetstildeling
og håndteringaf kapacitetsbegrænsninger
vedtagetpå grundlagaf artikel 18, stk. 5, i forordning(EF)nr.
714/2009
(b) for grænser,der anvenderen flowbaserettilgang,udgørminimumskapaciteten
en margenfastsati
kapacitetsberegningsprocessen
somværendetil rådighedfor strømme,der er skabtved
budområdeoverskridende
udveksling.Margenenudgør70 % af kapacitetenunderoverholdelseaf de
driftsmæssigesikkerhedsgrænser
for interneog budområdeoverskridende
kritiskenetelementer,under
hensyntagentil eventuelleuforudsetehændelsersomfastsati overensstemmelse
medretningslinjernefor
kapacitetstildelingog håndteringaf kapacitetsbegrænsninger
vedtagetpå grundlagaf artikel 18, stk. 5, i
forordning(EF)nr. 714/2009.[understregninger tilføjet af Energinet].
Forordningenforpligter såledesalle europæiskeTSO'ertil, med virkningfra 1. januar2020,at stille på forhåndfastlagte
minimumskapacitetertil rådighedfor markedetpå alle landegrænserog anvisermodhandelsom et værktøjtil at til at
maksimereden tilgængeligekapacitet,såminimumskapacitetenkan givestil markedet.
2.3.3.1 70 %-reglensbetydningfor Energinetsmodhandel
70 %-reglenforpligter Energinettil at muliggørestrukturel modhandelpå alle Energinetslandegrænser,hvisnaboTSO'eranmoderherom.
Det er sværtat forudsigehvilkemængderafmodhandelsenergi,nabo-TSO’ervil anmodeEnerginetom anskaffelseaf.
Somnævntovenfor i afsnit 2.3.1afhængerdet af netudbygning,fortolkningenaf 70 %-reglenog af omfangetaf
fritagelserfra reglen.Følgendefritagelserer givet til Energinetsnabo-TSO'er:
Svenskakraftnät har fået fritagelsei 2021 på DE/LU,DK1,DK2,LT,NO1og PL.
TenneT(Holland)er fritaget fra 70 %-regleni 2021.Fritagelsengælderalle hollandskekritiskenetkomponenter
(CNE’er),der indgåri day-ahead-kapacitetsberegningsprocesserne
for CWEog Core,og alle
grænseoverskridende
HVDC-kabler.
Elmarkedsforordningen
gælderikke for Norge(endnu).
Fritagelsergivesfor ét år ad gangen,jf. artikel 16, stk. 9 i elmarkedsforordningen.
Det betyder,at der kan komme
anmodningerom modhandelfra Svenskakraftnät og TennetB.V.(Holland),hvisdisseTSO'erikke opnår fritagelsei 2022
eller 2023.
Energinetog 50 Hertzhar ikke søgtom undtagelsefra 70%reglen.
TCudløberformelt i 2027.70 %-reglenindebærerimidlertid en juridiskforpligtelsefor TenneTtil at opretholde70 %
kommercielttilgængeligkapacitetpå DK1-DE/LU
ogsåefter tilsagnetsophør.Det betyder alt andet lige, at Energinet
forventer,at behovetfor nedreguleringi DK1som følgeaf anmodningerom strukturel modhandelvil værepå samme
niveaupå DK1-DE/LU
selvefter 2028,men at behovetvil falde, efterhåndensom det nordtyskenetforstærkes
yderligere,eller øges,hvismængdenaf vedvarendeenergioverstigerkapaciteteni de planlagtenetudbygninger.
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OgsåEnerginetkan få et behovfor strukturel modhandel,der skaldækkesved modhandelmed nabo-TSO'er.ACERs
MACZT-rapportfra 2020,som overvågerden tilgængeligeminimumskapacitetfor grænseoverskridende
elhandeli EU,
anfører:"I Danmarkobserveresogsålaveniveaueraf relativ minimumskapacitet(sefigur 15); men problemermed
kvalitetenaf de data, somTSO'enleverer,og i beregningenkan medføre,at minimumskapaciteten
i landet er
underestimeret"
Genereltforventer Energinet,at 70 %-reglenvil øgeomfangetaf strukturel modhandel.
2.3.3.2 Markederhvor 70 %-reglengør siggældende
Elmarkedsforordningen
fastslårikke eksplicit,inden for hvilkentidsrammer/påhvilkemarkeder,TSO'erer forpligtet til
at stille kommercielkapacitettil rådighedfor at overholde70 %-reglen.
Energinetsvurderinger, at reglener overholdt,hvis70 % stillestil rådighedi day-ahead-markedet.
Det er, i alle tilfælde,
den bedstmuligeløsningder er for at understøtteformålet med forordningensom helhedog 70 %-regleni sigselv,
dvs.maksimeringaf mulighedernefor grænseoverskridende
handelsom et centralt elementi at sikreet effektivt indre
19
markedfor el.
I sin henstillingnr. 01/2019af 8. august2019 om implementeringaf minimumsniveauerfor tilgængeligkapacitettil
budområdeoverskridende
handelmed el, i henholdtil artikel 16, stk. 8 i elmarkedsforordningen
og i henholdtil artikel
16, stk. 2 i ACER-forordningen,
vejlederACERTSO'erneom implementeringaf minimumskapaciteterne
og de
regulerendemyndighederom metodertil monitoreringaf TSO'ernesimplementering20 .
Det følger af henstillingen21 , at ACERs
monitoreringafTSO'ernesoverholdelseaf 70 %-reglen,kun tager day-aheadtidsrammeni betragtning.Det indikerer,at ACERanser70 %-reglenfor overholdt,hvisder stilles70 % kapacitettil
rådighedi day-aheadmarkedet.
Dennekonklusionunderstøttesaf indholdetaf kapacitetsberegningsmetoden
for kapacitetsberegningsregionen
"Core"
22
(CCRCoreCCM),som blev færdigbehandletaf ACER - og som kun anvender70 %-regleni day-ahead-tidsrammenog
ikke i intraday-tidsrammen23 .
Tagerman yderligereKommissionens
acceptaf TCi betragtning,hvor minimumskapaciteterne
kun fikseredespå dayahead-markedetser Energineti øjeblikketikke nogengrund til at stille spørgsmålstegn
ved, om 70 %-reglener
overholdt,hvisblot den anvendesi day-ahead-tidsrammen.
Metoden for indkøbaf modhandelsenergibyggerderfor på dennefortolkning24 . Energinetvil reevalueremetoden
såfremtdet måtte visesig,f.eks.i forbindelsemed den aktuellerevisionaf CACM,at 70%-reglengælderi intraday.

19

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

20 Betragtning(4)
21 Relevantuddragaf henstillingenfindesi bilag1.
22

Annexesto the DECISION
OFTHEAGENCY
FORTHECOOPERATION
OFENERGY
REGULATORS
No 02-2019(europa.eu)

23 Kapacitetsberegningsregioner
(entsoe.eu)
24 Sebemærkningertil ACERs
CACM2.0-forslagom kapacitetstildelingog håndteringaf kapacitetsbegrænsninger
i afsnit Fejl! Henvisningskildeikke
fundet..

Dok.20/08247-27

Offentlig

12/56

2.3.3.3 TSO'ernesjuridiskeforpligtelsetil at gennemføremodhandel
Ifølgeartikel 16, stk. 4 i elmarkedsforordningen
skal
"[...] Modkøbog belastningsomfordeling,
herundergrænseoverskridende
belastningsomfordeling,
skalanvendesfor at
optimereden tilgængeligekapacitetfor at nå den minimumskapacitet,der er fastsati stk. 8 [...]"
Forordningenuddyberikke TSO'ernesforpligtelsetil at hjælpehinandenmed strukturel modhandelog
grænseoverskridende
belastningsomfordeling
nærmere.Under disseomstændighedermå TSO'ernesforpligtelse
fortolkesi henholdtil Traktatenom den EuropæiskeUnion,som angiver,at medlemsstaterne
"[..] træffer alle almindeligeeller særligeforanstaltningerfor at sikreopfyldelsenaf de forpligtelser,der følger af
traktaterneeller af retsaktervedtagetaf EU-institutionerne"og
"[...] bistår Unioneni gennemførelsen
af den opgaverog afholdersig fra at træffe foranstaltninger,der kan bringe
virkeliggørelsen
af Unionensmål i fare."
Det fremgårsåledesaf traktaten,at Energinetskalanvendeen passendemetode til tilvejebringelseaf energitil
modhandel,som reducererrisikoenfor, at Energinetbliver nødt til at afviseanmodningerom strukturel modhandel.
Selvom proportionalitetsprincippetunder visseomstændighederkan retfærdiggøreen afvisningaf modhandel,fx når
forsyningssikkerheden
eller systemsikkerheden
er truet, er TSO'ernegenereltforpligtet til at anvendeen metodetil
tilvejebringelseaf energitil strukturel modhandel,der mindskerrisikoenfor at skulleafvisemodhandelunder normale
forhold.
I den forbindelseer det relevantat tage mængdenaf danskebud på det nordiskeregulerkraftmarkedi betragtning.
Efter JDtrådte i kraft, er der flere gangeopståetsituationerhvor likviditetenvar utilstrækkeligtil at dækkebehovetfor
opreguleringpå grund af modhandeli danskebudområder.
Nedenståendefigur viservarighedskurvenfor opreguleringi DK1.
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Figur3: Varighedskurve
for procentvisudnyttelseaf opreguleringsbud
i DK1
Fraden 3. juli 2020til den 31. august2020 måtte Energinetafviseat hjælpeTenneTmed modhandeltil realiseringaf
JD,i de tilfælde,hvor der var behovfor opreguleringi DK1.Situationenopstodsom følgeaf mangeplanlagterevisioner
af kraftvarmeværkerog udfald på HVDC-forbindelser
på grund affejl.
Forholdetillustrerer,at den begrænsedestørrelseaf det nuværendemarkedfor modhandelsenergimedførerrisikofor,
at anmodningerom modhandelmå afvisespå grund af for få tilgængeligebud. Dette ville potentielt kunneundgås,hvis
markedetvar større.Densammeargumentationgør siggældendefor nedregulering,jf. de følgendeafsnit.
Nedenståendevarighedskurveviserlikviditetenpå regulerkraftmarkedeti DK1samtden procentviseudnyttelseaf
udbudt nedregulering.Kurvener ikke opdelt i specialreguleringog balancering.
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Figur4 viser,at i 49 timer i 1. kvartal,47 timer i 2. kvartal,25 timer i 3. kvartalog 74 timer i 4. kvartalaktiverede
Energinetover 80 % af alle nedreguleringsbudi DK1,og den højesteudnyttelseaf aktiveredebud var 99,5 % i en enkelt
time. Figurenviserogså,at i næsten700 timer i 1. kvartal,i over 1100 timer i 2. kvartal,i over 1500 timer i 3. kvartal og i
næsten1000 timer i 4. kvartalblev ingenaf nedreguleringsbuddene
i DK1anvendt.
Et størremarkedmed højerebudvolumenfor ned- og opregulering,ville derfor væreet relevantalternativmed henblik
på at nedbringerisikoenfor at skulleafviseanmodningerom modhandel.
2.3.4 Priser
Prisenfor nedreguleringfor at imødekommeTenneTsanmodningerom modhandeler stegetmarkant(negativt)siden
2017:

Tabel2: Stigendenegativpris på dansknedregulering.
Negativepriser betyder,at leverandøreraf nedreguleringfår betalingfor at købeenergi,
Når man tager det i afsnit 2.3.3.3anførte om mangelpå opreguleringsbudtil danskspecialregulering
i betragtning,giver
prisudviklingenanledningtil at overveje,om prisernei højeregrad ville nærmesigday-aheadmarkedsprisen,hvis
modhandelsenergien
blev udbudt på et størremarked.
Denårligegennemsnitligespotprisog den årligegennemsnitsprisfor udligning25 på balancemarkedetfremgårafTabel
1Fejl!Henvisningskilde
ikkefundet. som referencepriser.Hvisder var flere aktørerpå markedet,ville prisenpå
nedreguleringkonvergerepå sammemåde,som det er tilfældet med balanceprisenog spotprisen.
Denstadigmere negativepris for nedreguleringindikerer,at det bør afdækkes,om det er muligt at ladeflere aktører
deltagei konkurrencenom modhandelsenergi,
for dervedat sikreen mere omkostningseffektivhåndteringaf de store
mængdernedreguleringtil strukturel modhandel.

25

Vedbehovfor opreguleringi DK1eller i Norden,benytter Energinetog de øvrigenordiskeTSOerførst eventuelmodhandelsenergitil at reducerebehovetfor
opregulering(udligningi balancemarkedetmed systemubalancen).
Resterendemodhandelsenergihåndteresderefter som specialreguleringi DK1og DK2.Prisenved
udligningi balancemarkedetsvarertil RK-priseni DK1.
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2.3.5 Udviklingaf balanceringsplatforme
2.3.5.1 Dennordiskebalanceringsplatform
Sombeskreveti afsnit 2.1 har de nordiskeTSO'eralleredeetableretet fællesmarkedfor balanceringsenergi.
Det, at der
alleredefindesen fællesnordiskbalancemodel,indebærer,at overgangentil MARI-platformenskalkoordineresmellem
de nordiskeTSO'er.
For at understøtteen smidigovergangtil MARIog det harmoniseredeeuropæiskebalancemarkedblev de nordiske
TSO'erblevet enigeom en overgangsproces,
som indebærer,at nogenaf de funktioner og driftsregler,der gælderpå
MARI,indførespå den nuværendenordiskeplatform.
De ændringer,der indførespå den nordiskeplatform, omfatter implementeringenaf en optimeringsfunktiontil
aktiveringaf mFRR-energibud
(ogsåkaldet ActivationOptimizationFunctioneller AOF)(planlagttil november2022)
samtindførelseaf 15-minuttersmarkedstidsenheder
(planlagttil maj 2023).
Når AOF'engår i drift vil udvælgelsenog aktiveringaf mFRR-energibud
skeautomatiski Norden.Herefter har
operatørernei Energinetskontrolcenterikke længeremulighedfor manueltat aktivereubrugte mFRR-energibud
til
specialregulering.
Når de 15-minuttersmarkedstidsenheder
bliver indført på balancemarkedet,vil den tid, der går, fra resultatervisespå
aktiveringsplatformen,til aktiveringsordrernesendestil de balanceansvarlige
aktører,blive reducerettil blot et halvt
minut, og aktørernevil have5 minutter til at igangsættefuld aktivering26 .
2.3.5.2 MARI-platformen
Artikel 20 i Kommissionens
forordning(EU)2017/2195om fastsættelseaf retningslinjerfor balanceringaf elektricitet
(EBGL)fastlæggerprocedurenfor de europæiskeTSO'ersfællesudviklingaf en europæiskplatform til udvekslingaf
balanceringsenergi
fra frekvensgenoprettelsesreserver
med manuelaktivering,MARI-platformen.Jf.artikel 20, stk. 6, i
EBGLer alle TSO'eri EU,når MARI-platformener etableret,forpligtet til at
afgivealle bud på balanceringsenergi
fra alle standardproduktervedrørendefrekvensgenoprettelsesreserver
med manuelaktivering
udvekslealle bud på balanceringsenergi
fra alle standardproduktervedrørendefrekvensgenoprettelsesreserver
med manuelaktiveringmed undtagelseaf utilgængeligebud i henholdtil artikel 29, stk. 14
bestræbesig på at opfyldealle deresbehovfor balanceringsenergi
fra frekvensgenoprettelsesreserver
med
manuelaktivering.
De nordiskeTSO'erplanlæggerat ansøgeom fritagelsefor den tidsfrist for overgangentil MARI,som er fastsati artikel
20, stk. 6 i EBGL,med henblikpå at overgåfra den nordiskeplatform til MARI-platformensenesti 2. kvartal202427. De
nordiskeTSO'ersanmodningom forlængelseaf fristen for overgangentil MARIer begrundeti de forberedendetiltag,
som er beskreveti afsnit 2.3.5.1.(indførelsenaf AOFaf 15 minutters markedstidsenheder
på den nordiskeplatform).
Ansøgningforventestilsendt Forsyningstilsynet
ultimo januar2022.

26 SeUpdatedversion,September2021:ImplementationguidemFRREAM–nordicbalancingmodel,ImplementationGuidemFRRenergyactivationmarket -BSP
27 ROADMAP
ANDPROJECTS

Dok.20/08247-27

Offentlig

16/56

Anvendelsenog det detaljerededesignaf MARIpåvirkesaf aftaler og lovgivning,herunderdet forslag,TSOernei
fællesskabhar udarbejdettil en metode til prissætningaf balanceringsenergi
hidrørendefra aktiveringenaf bud på
balanceringsenergi
vedrørendefrekvensgenoprettelsesprocessen
i henholdtil artikel 30, stk. 1 i EBGL28 og de
godkendteimplementeringsrammer
i henholdtil EBGLfor en europæiskplatform, inklusivebilag29. Indenforrammerne
af gældenderet og aftaler træffer MARIstyregruppen,der beståraf repræsentanterfra alle TSO’eri EU,beslutning.
Anvendelsenog designetaf MARIer såledesunderlagtbeslutningertruffet af MARIstyregruppen.
Pågrundlagaf ACERs
udkasttil beslutningnr. 01/2020(sefodnote 28) blev det drøftet i MARI-styregruppen,
om og i
hvilket omfangTSO'erneskullekunnebrugeMARItil at løsesystembegrænsninger
(i praksistil strukturel modhandel).
Styregruppenbesluttede,at energitil strukturel modhandelikke skalkunnehandlespå platformen.Styregruppenhar
endnuikke taget endeligstilling til, om MARImå og skalkunneanvendestil indkøbaf modhandelsenerginår behovet
opstårsom følgeaf uforudsetehændelser,fx fejl på samkøringslinjer.
Reglernefor anvendelsenaf MARIkodificeresi et sæt driftsregler,der udtrykkeligttager stillingtil begrænsningerog
restriktionerfor brug af platformen,herunderadgangentil handelmed energitil opfyldelseaf behovetfor strukturel
modhandel.Det forventes,at indholdetaf styregruppensovennævntebeslutning(er)bliver inkludereti disse
driftsregler,og at TSO'ernedermedvil væreafskåretmulighedenfor at anvendeMARItil strukturel modhandel.
I praksiskommerMARI-grænsefladen
til at fungeresom følger:FørstmodtagerTSO'ernebud fra BSP’erneog estimerer
systemetsbehovetfor balancering.Herefter sendesbud og behovsangivelser
til platformen,hvor AOF'eni en auktion
matcherbud og behovunder hensyntagentil tilgængeligområdeoverskridende
transmissionskapacitet.
Alle mFRR-bud
på den fælles,prissorteredebudlisteaktiveresi rækkefølge.AOF-resultatetsendestilbagetil TSO'erne,som giver
BSP’ernebeskedom at aktiverebuddenepå dette grundlag.
Bådeplanlagteaktiveringerbaseretpå estimeredeubalancerog aktiveringersom følgeaf uforudsetehændelserskerpå
baggrundaf bud indsendttil MARIog afregnestil marginalprisenfor balancering.Markedstidsenheden
i MARIer 15
minutter.
2.3.5.2.1 Udfordringerved anvendelseaf danskspecialreguleringefter MARI
Når de nordiskeTSO'erovergårtil MARI,er tiden fra modtagelseaf resultaterfra AOF’en,til BSP’erneskalhavebesked
om aktivering,kun 30 sekunder,og da markedstidsenheden
på det tidspunkter 15 minutter betyder det i praksis,at
processenmed at modtagebud, sendedem til MARIog aktiveredem, skalfinde sted fire gangei timen. Underdisse
omstændighederer det af tekniske/praktiskeårsagerikke muligt at udføre danskspecialregulering.
Danskspecialreguleringindebærer,at de bud, der anvendestil op- eller nedregulering,er de bud, der er i overskudnår
TSO’ernehar opfyldt deresbehovfor energitil balanceringsformål.Bud,der anvendestil danskspecialregulering,
afregnestil den tilbudte pris over marginalprisen(i tilfælde af opregulering)og har såledesingenindflydelsepå
marginalprisenpå balanceringsenergi.

28

ACERdecisionon the methodologyto determinepricesfor the balancingenergythat resultsfrom the activationof balancingenergybids

29 Annexesto the DECISION
OFTHEAGENCY
FORTHECOOPERATION
OFENERGY
REGULATORS
No 03-2020(europa.eu)
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30
Det oprindeligeforslag,som TSO'erneindsendtetil ACER
, indeholdten tilsvarendemulighed;det vil sigeen mulighed
for at ”plukke” bud, der var i overskudefter hver tidsenhed,og afregnedem til den tilbudte pris. ACERafvistedenne
mulighedog afgjordedermedat bud indgiveti MARIskalaktiveresi rækkefølgeog skalafregnestil marginalprisen.

ACERs
afgørelseudelukkerikke indkøbafmodhandelsenergipå MARI(hvisden aktiverestil marginalprisenpå
balancekraft).Det gør til gengældden beslutning,som MARI-styregruppen
traf i forlængelseaf afgørelsen.
Somnævnti afsnit 2.3.5.2kan mFRR-budikke tilbageholdesmv. til brug for strukturel modhandel.
2.4

Miljø og klima

Genereltset er det kraftvarmeværker,som har højestemarginaleproduktionsomkostninger,
fordi de anvenderkul, gas
eller biomassetil produktionaf el. Omvendthar vindmøllerde lavestemarginaleproduktionsomkostninger,
da vinden
er gratis.
Pået stort, konkurrenceprægetmarkedmed deltagelseaf energiproduceretpå forskelligemåder,vil vindmøllerderfor
normalt ikke værekonkurrencedygtige,
når det gældernedregulering.Det beror på, at producentermed høje marginale
produktionsomkostninger
vil værevilligetil at betale for ikke at producere(da de hervedopnår fortjenestenved dayahead-salgetogsamtidigsparerudgiften til at producereenergien).Påsammemådeantagesdet, at producenteraf
energibaseretpå vandkraftvil værevilligetil at stoppeproduktionenved en pris, der liggerunder day-ahead-prisen,
da
de hervedvil opnå fortjenestenfra day-aheadsalgsamtidigmed, at vandetoplagresog kan forbrugesde dage,hvor
elpriserneer mere attraktive (f.eks.når vindproduktionener lav).Det oplagredevandreducereri sidsteende behovet
for termiskenergipå dagehvor vindproduktionener lav.
Denbegrænsedekonkurrencei den nuværendepraksisfor modhandelhar imidlertid medført negativepriser,hvilket
ogsåhar gjort det attraktivt for producenteraf vindenergiat stoppeproduktionen.

30

All TSOs’proposalon methodologiesfor pricingbalancingenergyand cross-zonalcapacityusedfor the exchangeof balancingenergyor operatingthe imbalance
netting processpursuantto Article 30(1)and Article 30(3)of CommissionRegulation(EU)2017/2195of 23 November2017establishinga guidelineon electricity
balancing(entsoe.eu)
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Tabel3: Deforskelligeproduktionsformersandelaf nedreguleringi de danskebudområdertil dækningaf anmodninger
om modhandel.
Det har ikke nogendirekte påvirkningpå CO2-udledningen,om vindmøllerproducererel eller ej, da de ikke udlederCO2.
Men kunneproduktionaf el fra vandkraftstoppesi stedet for vindmøllerne,såkunnevandetsparestil dagemed lav
vinproduktionog dermedreducerebehovetfor produktionbaseretpå fossilebrændslermed en mindre CO2udledning
til følge.
Påden baggrundbør det undersøges,om den begrænsedekonkurrencei det danskemarkedfor specialregulering
har
den konsekvens,atproduktionen fra vind reduceresfor imødekommenedreguleringsbehovetiDK1,mensdet ikke ville
væretilfældet hvisindkøbafmodhandelsenergifandt sted i et størremarked.Reduktionenaf den europæiskeCO2udledningved at skifte til et større grænseoverskridende
markedvurderesi bilag3.
2.5

Foreløbigkonklusion

Dadet nordiskeregulerkraftmarkedskalharmoniseresmed restenaf Europasom en del af overgangentil et europæisk
balancemarked,såkan den nuværendedanskepraksisfor indkøbaf modhandelsenergiikke fortsætte efter november
2022,hvor den nordiskeAOFtagesi drift. Pådet tidspunkt,hvor AOF’ener i funktion vil det såledesikke længerevære
tekniskmuligt at aktiveremFRR-budtil danskspecialregulering.
Det betyder,at der er behovfor en ny metode for
indkøbaf modhandelsenergi,
der pr. november2022 kan håndterebehovetfor op- eller nedreguleringsom følge af
modhandel.
Dadetnuværendeomfangaf modhandelikke forventesatfalde i nærmestefremtid, og da den nuværendepraksisfor
indkøbaf store mængdermodhandelsenergii et begrænsetdanskmarked,ikke er optimal, såbør udfordringerneved
nuværendepraksisfor indkøbmodhandeltagesi betragtningved evalueringenaf en ny modhandelsmodel.
Udfordringernebør i videstmuligt omfangimødegåsved valgetaf metode.
Udfordringernekanopdelesi følgendeoverordnedekategorier:
Det nuværendenationalemarkedder benyttestil indkøbaf strukturel modhandelsenergi,
er lille; manglenpå
likviditet er en voksendebekymring;priserneer negative,hvilket pegeri retning af, at der er behovfor at
handlei et størremarked,med flere deltagereog mere konkurrencetil følge.
Klima-og miljøhensyn
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Pressetpå kontrolcenteretforøgesmed de stigendemængdermodhandel,og det er nødvendigtat indføre
tiltag, der nedbringerrisikoenfor fejl31 .
Metoden til indkøbafmodhandelsenergiskalogsåtage højdefor det“nye” juridiskegrundlagfor modhandel,som 70
%-reglenudgør- hvilketindebærer,at Energinetskalværei standtil at modtageog håndtereanmodningerom store
volumenerstrukturel modhandelfra alle nabo-TSO'er.

Retsgrundlagfor metoden
3.1

EU-lovgivning

I artikel 4, stk. 3 i Lissabontraktatener anført:
"I medføraf princippetom loyalt samarbejderespektererUnionenog medlemsstaternehinandenog bistår hinandenved
gennemførelsen
af de opgaver,der følgeraf traktaterne.
Medlemsstaternetræffer alle almindeligeeller særligeforanstaltningerfor at sikre opfyldelsenaf de forpligtelser,der
følgeraf traktaterneeller af retsaktervedtagetaf EU-institutionerne.
Medlemsstaternebistår Unioneni gennemførelsen
af densopgaverog afholdersig fra at træffe foranstaltninger,der
kan bringevirkeliggørelsenaf Unionensmål i fare." [understregningerer tilføjet af Energinet].
32
Betragtning(2) i Elmarkedsforordningen
fastslårat:

"Energiunionentilsigter at give slutkunderne–husholdningerog virksomheder–sikker, bæredygtig,konkurrencedygtig
og billig energi[...]"
Artikel 2, nr. 27 i Elmarkedsforordningen
definerer modkøb/modhandelsom
"budområdeoverskridende
udveksling,der igangsættesaf systemoperatørermellemto budområderfor at afhjælpe
fysiskkapacitetsbegrænsning".
Endviderefremgårdet af artikel 16, stk. 1-2, 4 og 8 i Elmarkedsforordningen,
at
"1. Problemermed kapacitetsbegrænsninger
i nettet skalhåndteresved hjælpaf ikke-diskriminerende
markedsbaserede
løsninger,der giver de berørte markedsdeltagereog transmissionssystemoperatører
effektive økonomiskesignaler.
Problemermed 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 driftsforanstaltningerfor at sikre, at transmissionssystemet
forbliver i normal
tilstand, skal transmissionssystemoperatøren
tage højde for disse foranstaltningers påvirkning af tilgrænsende
systemområderog samordnesådanneforanstaltningermed andre berørte transmissionssystemoperatører
som fastsat
vedforordning(EU)2015/1222.
2. Transaktionsbegrænsende
procedurermå kun benyttesi nødstilfælde,dvs.hvor transmissionssystemoperatøren
skal
handle hurtigt, og hvor belastningsomfordeling
eller modkøbikke er mulige. Sådanneprocedurerskal anvendesuden
31

Denaflastning,somimplementeringenaf AOFpå den nordiskebalanceringsplatformville kunnegive,bliver ikke realiseret,da den nordiskebalanceringsplatform
ikke
må brugestil strukturelmodhandel.

32 Europa-Parlamentets
og Rådetsforordning(EU)2019/943af 5. juni 2019om det indre markedfor energi
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forskelsbehandling.Bortset fra force majeure-tilfældeskal markedsdeltagere,der har fået tildelt kapacitet, have
kompensationfor enhversådanbegrænsning.
[…]
4. Det størstmuligekapacitetsniveaupå samkøringslinjerne
og de transmissionsnet,
der er berørt af
grænseoverskridende
kapacitet,skalstillestil rådighedfor markedsdeltagerne
underoverholdelseaf standardernefor
sikkernetdrift. Modkøbog belastningsomfordeling,
herundergrænseoverskridende
belastningsomfordeling,
skal
anvendesfor at optimeredentilgængeligekapacitetfor at nå den minimumskapacitet,der er fastsati stk. 8. Derskal
anvendesen koordineretog ikkediskriminerende
procedurefor grænseoverskridende
afhjælpendeforanstaltningerforat
muliggøresådanoptimeringefter gennemførelse
af en metodetil delingaf omkostningernevedbelastningsomfordeling
og modkøb.
[…]
8. Transmissionssystemoperatører
må ikkebegrænseden mængdeaf kapacitetpå samkøringslinjerne,der
skalstillestil
rådighedfor markedsdeltagere
somet middeltil at løsekapacitetsbegrænsninger
indenfor dereseget budområdeeller
somet middeltil at styrestrømme,der er resultataf transaktionerindenfor sammebudområde.Udenat det berører
anvendelsenaf fritagelsernei henholdtil denneartikelsstk. 3 og 9 og anvendelsenaf artikel 15, stk. 2, anses
nærværendestykkefor at væreoverholdt,hvisfølgendeminimumsniveauer
for tilgængeligkapacitetfor
budområdeoverskridende
handeler nået:
(a)for grænser,der anvenderen koordineretnettotransmissionskapacitetsmetode,
udgørminimumskapaciteten
70 % af
transmissionskapaciteten
underoverholdelseaf de driftsmæssigesikkerhedsgrænser
efter fradrag af eventuelle
uforudsetehændelsersomfastsat i overensstemmelse
medretningslinjerneom kapacitetstildelingog håndteringaf
kapacitetsbegrænsninger
vedtagetpå grundlagaf artikel 18, stk. 5, i forordning(EF)nr. 714/2009
(b)for grænser,der anvenderen flowbaserettilgang, udgørminimumskapaciteten
en margenfastsati
kapacitetsberegningsprocessen
somværendetil rådighedfor strømme,der er skabtvedbudområdeoverskridende
udveksling.Margenenudgør70 % af kapacitetenunderoverholdelseaf de driftsmæssigesikkerhedsgrænser
for
interneog budområdeoverskridende
kritiskenetelementer,underhensyntagentil eventuelleuforudsetehændelser
somfastsati overensstemmelse
med retningslinjernefor kapacitetstildelingog håndteringaf
kapacitetsbegrænsninger
vedtagetpå grundlagaf artikel 18, stk. 5, i forordning(EF)nr. 714/2009.
Densamledeandelpå 30 % kan anvendestil sikkerhedsmargen,
loop flows og internestrømmefor hvert kritisk
netelement."[understregningerer tilføjet af Energinet].
Ydermerefølgerdet af artikel 59, stk. 1 og 1.b) i Elmarkedsforordningen,
at
"Kommissionen
tillæggesbeføjelsetil at vedtagegennemførelsesretsakter
for at sikreensartedebetingelserfor
gennemførelsen
af denneforordningvedat etablerenetreglerpå følgendeområder:
[…]
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b) reglerfor kapacitetsfordelingog håndteringaf kapacitetsbegrænsninger
til gennemførelseaf artikel 6 i direktiv(EU)
2019/944og artikel 7-10, artikel 13-17og 35-37i denneforordning,herunderreglerom day-ahead-,intraday-og
langsigtedekapacitetsberegningsmetoder
og -processer,netmodeller,fastsættelseaf budområder,
belastningsomfordeling
og modkøb,handelsalgoritmer,fællesday-ahead-og intraday-kobling,sikkerhedenaf tildelt
overførselskapacitet,
fordelingaf flaskehalsindtægter,
risikoafdækningvedbudområdeoverskridende
overførsel,
nomineringsprocedurer
og dækningaf udgifternetil kapacitetsfordelingog håndteringaf kapacitetsbegrænsninger"
[understregningerer tilføjet af Energinet]
Det følger såledesdirekte af Elmarkedsforordningen,
der er umiddelbartanvendeligi Danmark,og som pålæggerretlige
forpligtelserfor Energinetsom TSOi Danmark,at kapacitetsbegrænsninger,
fx flaskehalsproblemer,
skalhåndteresved
hjælpaf ikkediskriminerendemarkedsbaserede
løsningerog skalløsesved hjælp af ikketransaktionsbaserede
metoder,
dvs.metoder,der ikke indebæreret valgmellemde enkeltemarkedsaktørerskontrakter.
EndvidereskalEnerginetefter forordningensikredet størst muligekapacitetsniveaupå samkøringslinjerne
og de
transmissionsnet,
der er berørt af grænseoverskridende
kapacitet,og dennekapacitetskalstillestil rådighedfor
markedsdeltagerne.
I den forbindelseskalmodkøbog belastningsomfordeling,
herundergrænseoverskridende
belastningsomfordeling,
anvendestil at optimere den tilgængeligekapacitetog for at nå minimumskapaciteten
(70 %).
For at muliggøredette skalder anvendesen koordineretog ikkediskriminerende
procedure.Der henvisesi den
forbindelsetillige til artikel 1 i Elmarkedsforordningen
om forordningensgenstandog anvendelsesområde,
hvorefter
forordningenhar til formål at fastlæggegrundlagetfor en effektiv opfyldelseaf energiunionensmålsætninger,navnlig
klima-og energirammenfor 2030;at fastlæggegrundlæggendeprincipperfor velfungerende,integrerede
elektricitetsmarkeder,som giveralle udbydereaf ressourcerog elkunderikkediskriminerendemarkedsadgang,
styrker
forbrugernesstilling,sikrerkonkurrencedygtigheden
på det globalemarkedsamt fleksibeltelforbrugmv.; at fastsætte
fair regler for grænseoverskridende
handelmed elektricitet, for dermedat øgekonkurrencenpå det indre markedfor
elektricitet og at fremme udviklingenaf et funktionsdygtigtog gennemsigtigtengrosmarked.
Ovenståendeskallæsesi sammenhængmed betragtning(27) i Elmarkedsforordningen,
som lyder:
"Ukoordineredeafkortningeraf kapacitetpå samkøringslinjerbegrænseri stigendegrad udvekslingenaf elektricitet
mellemmedlemsstaterneog er bleveten alvorlighindringfor udviklingenaf et velfungerendeindre markedfor
elektricitet[...]"
3.2

Dansklovgivning

De juridiskerammerfor Energinetsaktiviteter,herunderindkøbafmodhandelsenergi,er fastlagti § 1 i
33
Elforsyningsloven
:
"1. Lovensformål er at sikre,at landetselforsyningtilrettelæggesog gennemføresi overensstemmelse
medhensynettil
elforsyningssikkerhed,
samfundsøkonomi,
miljø og forbrugerbeskyttelse.
Lovenskalindenfor dennemålsætningsikre
forbrugerneadgangtil billig elektricitetog fortsat giveforbrugerneindflydelsepå forvaltningenaf elsektorensværdier.
Stk.2. Lovenskali overensstemmelse
med de i stk. 1 nævnteformål særligtfremmeen bæredygtigenergianvendelse,
herundervedenergibesparelser
og anvendelseaf kraftvarme,vedvarendeog miljøvenligeenergikilder,samt sikreen
33 Lovbekendtgørelse
nr. 984 af 12. maj 2021om elforsyning
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effektivanvendelseaf økonomiskeressourcerog skabekonkurrencepå markederfor produktionog handelmed
elektricitetsamt på aggregeringog energilagring."
Retsgrundlagetfor indkøbaf modhandelsenergi
følgerblandt andet af § 27 a:
"Stk.1. Energinethar ansvaretfor at opretholdedet fastsatteniveaufor elforsyningssikkerhed
og for at overvåge
udviklingenheraf.
Stk.2. Vedanskaffelseaf energiog andreydelsertil at opretholdedet fastsatteniveaufor elforsyningssikkerhed
anvenderEnerginetmarkedsbaserede
metoder,jf. dog reglerfastsati medføraf § 27 d, stk. 1, 2. pkt. Er der kun én
virksomhed,der tilbyderydelseromfattet af 1. pkt., anvenderEnerginetreguleredeprisertil betalingfor ydelser."
Energinethar såledesansvaretfor at sikreelforsyningssikkerheden
i det danskeelsystem,og som led heri indkøber
Energinetydelsertil modhandel,blandt andet for at sikreen stabilog sikkerdrift af elsystemet.Dette skerpå
bemyndigelsefra Klima-,Energi-og Forsyningsministeren
og under ministerenstilsyn, jf. hertil Elforsyningslovens
§§
35 ) påseoverholdelse
27a og 51 samt Lovom Energinet34 . IfølgeElforsyningslovens
§ 51 skalministeren(Energistyrelsen
af bestemmelserindeholdti eller udstedt i medfør af Elmarkedsforordningen.
Energinetskalendvideresom led i sin virksomhed,i medføraf Elforsyningslovens
§ 28, stk. 2, nr. 3:
"Samarbejdemed systemansvarlige
virksomhederi andrelandeom etableringaf gensidige,ligeværdigeprincipperfor
elforsyningsamt om nettariffer, netadgangog transit, markedsspørgsmål
m.v.,samkøringaf transmissionsforbindelser,
herunderhåndteringaf balance-og kapacitetsproblemer
samt indgånødvendigefællessystemdriftsaftaler,somsikrer
udnyttelsenaf de fordele,som sammenkoblede
systemergiver."
Det er ogsåefter Elforsyningsloven
et grundlæggendekrav,at Energinetanvendergennemsigtige,ikkediskriminerende
og markedsbaserede
metoder ved anskaffelseaf den energi,den anvendertil at udføre sit hverv,jf. Elforsyningslovens
36
§ 28, stk. 1, nr. 16. Dette krav fremgårtillige af § 19, stk. 4 i Systemansvarsbekendtgørelsen
.
DesudenskalEnerginetifølge§ 31, stk. 1 i Elforsyningsloven:
"[...] vedudførelsenaf sineopgaverbidragetil at sikre,at der skabesde bedstmuligebetingelserfor konkurrencepå
markederfor produktionog handelmed elektricitet,jf. § 1, stk. 2".
Energineter såledesefter Elforsyningsloven,
herunderved fastsættelseaf en metodefor modhandel,forpligtet til at
sikre,at det af ministerenfastlagteniveaufor forsyningssikkerheden
opnåsved i videstmuligeomfangat sikrede
bedstemuligebetingelserfor konkurrencepå elproduktions-og handelsmarkederne.
Dette må, ud fra almindelige
konkurrencemæssige
betragtninger,medføreen forpligtelsetil at sikretilstedeværelseaf flest mulige
markedsdeltagere,
det størstmuligeudbud og dermedden mest skærpedekonkurrencesituation.

34 Lovbekendtgørelse
nr. 118 af 6. februar 2020om Energinetmed senereændringer
35

Visseaf ministerensbeføjelserefter Elforsyningslovens
er delegerettil Energistyrelsen,
jf. bekendtgørelsenr. 1068af 25. oktober 2019om Energistyrelsens
opgaverog
beføjelser.

36 Bekendtgørelse
nr. 2245 af 29. december2020om systemansvarlig
virksomhedog anvendelseaf eltransmissionsnettetmv.
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Dette harmonerermed hensynenei § 2, stk. 1 i lov om Energinet,hvorafdet fremgår,at Energinetskalvaretagehensyn
til forsyningssikkerhed,
klima og miljø, samt sikreåbenog lige adgangfor alle brugereaf nettene samt effektivitet i sin
drift. Det følger blandt andet af forarbejdernetil lov om Energinet,at:37
"Formåletmed bestemmelsener at fremhæveen rækkehensynog krav,som Energinetskalog fortsat vil skulleinddrage
og afbalancerei sin opgavevaretagelse.
[…]
Bestemmelsen
fremhæver,at forsyningssikkerhed
er et fremtrædendehensynfor Energinet,men bestemmelsen
pålæggerikkeEnerginetspecifikkekrav i forhold til opretholdelsenaf forsyningssikkerhed.
De merespecifikkekrav
fremgåraf lov om elforsyningog lov om naturgasforsyning.
Bestemmelsen
vil endvideremedføre,at Energinetgenerelti sin virksomhedskalindtænkeog tage hensyntil klima og
miljø. Energinetskalsåledesgenerelttage hensyntil det klimaaftryk,somEnerginetsætterved sin virksomhed.Drift og
udbygningaf energiinfrastrukturenvil derfor fx, så vidt det er muligt, skulleskeved brug af klimavenligeteknologier.
Samtidigvil Energineti sin øvrigeopgavevaretagelse
skullehavefokuspå opgavenseffekt i forhold til
klimamålsætningerne.
[…]
Somet bærendehensynvil Energinetvidereskullesikreeffektivitet i sin drift. Effektivitethenviserbådetil
omkostningseffektiv
drift og en samfundsøkonomisk
effektivopgavevaretagelse."
[understregningerer tilføjet af
Energinet].
Somdet fremgårskalEnergineti sin opgavevaretagelse,
herunderved indkøbaf ydelsertil modhandel,balancerede
forskelligehensyn,der følgeraf Elforsyningsloven
og Lovom Energinetsamt EU-lovgivningen,
ligesomEnerginet
generelt,herunderi forbindelsemed indkøb,skalsøgeat tilgodeseklimamålsætningerne.
3.3

Hensyni forbindelsemed Energinetsmetode for indkøbaf modhandelsenergi

Somdet fremgåraf ovenstående,er Energinetsom systemansvarlig
virksomhedforpligtet til sikre,at det af ministeren
fastlagteniveaufor forsyningssikkerheden
opretholdesjf. Elforsyningslovens
§ 27a samt Lovom Energinet§ 2, stk. 1.
Hvisder findesflere metoder til at tilvejebringeden nødvendigemodhandelsenergi,
skalEnerginetvælgemellemdisse
under hensyntagentil anvendelseog afbalanceringaf de ovenfornævntehensyn.
I den forbindelsebemærkesdet, at hensynettil størstmulig konkurrence,herundergrænseoverskridende
konkurrence
er et centralt og grundlæggendehensyn,som liggertil grund for den samledeEU-retligeregulering,herunderden
specifikkereguleringaf modhandelsom anført i Elmarkedsforordningen.
Det betyder,at Energineti sit metodevalger
forpligtet til, i det omfangdette kanskeunder behørigiagttagelseaf forsyningssikkerhedshensynet,
at sikreden størst
muligemarkedsmæssighed
i forbindelsemed modhandel,som giveralle udbydereaf ressourcer,herunderelkunder,
ikkediskriminerende
adgangtil markedsdeltagelse
med henblikpå at sikregrænseoverskridende
konkurrencejf. også
Elforsyningslovens
§ 31.
37 Lovforslagnr. 99af 12. november2020 om ændringaf lov om Energinet,lov om elforsyningog lov om naturgasforsyning,
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Det synesendvidereforudsati Elforsyningsloven,
at behørigvaretagelseaf konkurrencehensynet
tillige fordrer
samfundsøkonomisk
effektivitet, hvilket ogsåharmonerermed almindeligekonkurrencepolitiskeprincipper.
Samfundsøkonomisk
effektivt er såledesogsået bærendehensyni Energinetsmetodevalg
Konkurrenceog velfungerendemarkedervil haveen positiv indflydelsepå forbrugerneselpris.
Med den ny affattedeformålsbestemmelse
i lov om Energinet38 skalEnerginetendvidereinddrageklimahensyni sin
opgavevaretagelse,
og klimahensynskalsåledestillige inddragesog afvejesi relation Energinetsmetodevalgi forhold til
modhandel.

Metode for indkøbaf modhandelsenergi
Med metodenfor indkøbaf modhandelsenergivil Energinetkøbeeller sælgemodhandelsenergipå intraday-markedet.
Det gør Energinettil en betydeligaktør på intraday-markedet,sådet er vigtigt, at metodensikreroverholdelseaf
REMIT-forordningen,
som beskreveti afsnit 5.10.1.
Energinethar inden for disselovgivningsmæssige
rammerforskelligemuligheder,når det gælderhvornårog hvor ofte,
der kan anmodesom modhandel,hvordankapacitetsjusteringhåndterespå grænsen,hvor megetinformation der
offentliggørestil markedet,gradenaf automatisering,handelstidog handelsstrategien.Dette er nærmerebeskreveti
det følgende.
4.1

Metodensomfang

Metoden dækkerEnerginetsindkøbaf energitil modhandel.
Vedmodhandelforståsbudområdeoverskridende
udveksling,der igangsættesaf systemoperatørermellemto budzoner
for at afhjælpefysiskkapacitetsbegrænsning.
Metoden findessåledesanvendelse,når Energinetanskaffereller aftager
energii DK1og DK2til afhjælpningaf flaskehalsepå en nabo TSOsanmodning.Det gælderuanset,om anmodningen
gælderstrukturel eller uventet modhandel.
Metoden anvendesogså,når Energinetanmodernabo-TSO’erom anskaffelseaf energitil modhandelmed henblikpå
afhjælpningaf interne flaskehalsei DK1eller DK2.
Ligemegetom det er en nabo TSOeller Energinetder anmoderom modhandel,så omfatter metodenkun indkøbetaf
energipå den danskesideaf grænsen.Metoden omfatter ikke hvordanmodpartenvælgerat indkøbesin
modhandelsenergi.
Forekomstenaf bådestrukturel modhandelog uventet modhandelgør det nødvendigtat overveje,om intradaymetodenskalanvendeden sammeprocesfor beggetyper modhandel.Skemaetnedenforviser,hvilketyper modhandel
metodenomfatter. Metoden dækkerkort fortaltudelukkendemodhandelsbehov
som kan indkøbesi intraday
markedet,og processenfor indkøbaf henholdsvisstrukturel og uventet modhandeler ikke ens.
38 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2211
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Øvrigemodhandelsbehovskalhåndteressom ubalancer.
Strukturel

Uventet

Modhandelsbehovtæt på
tidspunktetfor lukningaf
intraday-markedet
(kanikkehåndterespå
intraday-markedeti henholdtil
metoden).

HvisTSO’ersom følgeaf deres
planlægningsproces
eksempelvis
anmoderom modhandelpå et
seneretidspunktend de frister,
som Energinethar fastsatfor
modhandelsanmodninger.

Udfaldpå en samkøringslinjeeller kritisk
netværkskomponentkan ikke håndteres
gennemmodhandelpå intraday-markedeti
de første par timer efter udfaldetda ID GCT
er en time før driftstimen.

Modhandelsbehov,som
kendesi god tid før lukningaf
intraday-markedet,
(kanhåndterespå intradaymarkedetmed metoden).ID
GCTer en time før driftstimen.

Modhandelsbehovudløstaf
TenneTstilsagnog 70 %-reglen,
som fremsendesinden den
fastsattefrist for anmodningerom
strukturel modhandel.

Anmodningerom modhandelsom følgeaf
udfald på en samkøringslinjeeller kritisk
netværkskomponentkan fremsættesefter
behov,og modhandlesi ID for alle
anmodedetimer (D-0)der kan handles
inden ID GCT

Tabel4: Intraday-metodensrammeer begrænsettil modhandelsbehov,
somkan handlesindenfor intraday-markedets
tidsramme.Modhandelsbehov
skalanmodesca. 2 timer før driftstimenfor atenergien kan handlesiintraday
4.2

Intraday-markedet

Denfællesintraday-markedskobling
forbinder de europæiskebudområder,der er en del af intradaymarkedskoblingen,
til ét stort europæiskintradaymarked(SIDC).Det europæiskeintraday-markedanvenderimplicit kapacitetstildelingpå
tværsaf budområdertil løbendeat matchekøbsbud/salgsbud
(herefter for overskuelighedens
skyldblot kaldetbud)
afgivetaf markedsaktøreri ét budområdemed bud afgiveti andrebudområder,forudsatden nødvendige
overføringskapacitet
mellembudområderneer til stede.
Markedsaktørernekan handlepå markedetenten (i) ved selvat afgiveet bud med mængdeog pris, eller (ii) ved at
accepterebud, som alleredeer afgivet.Budplacereti SIDCafregnestil den indsendtepris (pay-as-bid)når de matches
med et bud der indsendesefterfølgende.
Implicit kapacitetstildelingindebærer,at handlerpå tværsaf budområderudløseren justeringaf den ”alleredetildelte
kapacitet”(AAC)39 for de berørte samkøringslinjer,
såden tilgængeligekapacitetjusteresefterhåndensom der handles.
Hvisen samkøringslinjeeksempelvishar en ledigsydgåendekapacitetpå 1000 MW og en ledig nordgåendekapacitetpå
1000MW, og der handles500 MW i sydgåenderetning,opdateressamkøringslinjens
tilgængeligekapacitettil 500 MW
i sydgåenderetning og 1500 MW i nordgåenderetning.

4.3

Detaljeretbeskrivelseaf metoden

I dette afsnit beskrivesprocessenfor indkøbaf modhandelsenergii intradaymarkedeti kronologiskrækkefølge,fra
Energinetmodtageren anmodningom modhandelfra en nabo-TSO,
til handlenpå intraday-markedetog den til den
afsluttendeafregning.

39 Segenereltbilag5 for forkortelserog definitioner.
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Bemærk,at hvor intet andet fremgåreksplicit,dækkerbeskrivelseni dette afsnit ogsåEnerginetsindkøbaf
modhandelsenergii DK1og DK2til eget behov.
4.3.1 Metodensgrundlæggendeprincipper
Energinetindkøbermodhandelsenergi
baseretpå anmodningerfra en TSOi et nabolandved at følgeen aktiv
handelsstrategii intraday,hvor anmodedemængderfor det relevantevinduekan handlesi hele handelsvinduetog ikke
kun på ét bestemttidspunkt.
Strukturelmodhandelog uventet modhandelhåndteresefter forskelligeprocedurer.
Vedstrukturelmodhandelskalen TSOanmodeom modhandelinden et angivettidspunkt((kl. 14.30(D-1)for det første
vindue).Efter at anmodningener bekræftet,åbneset “handelsvindue”,hvor Energineter aktiv på intraday-markedet(fx
fra kl. 15.00D-1 til kl. 22.00(D-1))40 for en bestemtefterfølgendehandelsperiode(fx timerne 1-24 (D))41 . Antallet af
vinduer,handelsvinduernes
længdeog handelsperioderne,aftalesmellemTSO’erneog offentliggøresikke. Figur5 og
Figur6 illustrererprocedurenmed 2 hhv. 3 vinduer.
Skiftetfra 1 times markedstidsenhed
til 15 minutters markedstidsenhednævnti afsnit 2.3.5.1nødvendiggørikke
ændringeri fremgangsmåden
for strukturel modhandel.Handelsperiodenvil dog beståaf 96 kvarter frem for 24 timer.
Veduventet modhandelanvendesen mere fleksibelprocedure.Ennabo TSOkan anmodeom modhandelpå ethvert
tidspunkt.Energinethar brug for et tidsvinduepå ca. to timer for at kunnehandleenergieni intraday-markedet.Dette
giveren halv time til at bekræftemodhandelsanmodningen
og en halv time til at handleenergieni intradaymarkedet,
altsåsammenlagten time inden lukketidenfor afgivelseaf bud på intraday(ID GCT)42 . Energinetvil handlei
intradaymarkedetfor det antal timer, som den anmodendeTSOskønnernødvendigt.Anmodningermed en kortere
deadlineend to timer vil blive håndteretgennembalancemarkedet.
De bud, som afgivesaf Energinetpå intraday-markedet,er simpletimebud (eller kvartersbud,efter overgangentil 15
minutters tidsopløsning,se afsnit 2.3.5.1). Energinetkan påbegyndehandelpå intraday-markedet,såsnart kapaciteten
frigivespå de nordiskegrænserkl. 15:00(D-1). Anmodningerom strukturelmodhandeltil det første vindueskalderfor
fremsendessenestkl. 14.30(D-1)for handelsperioden(T1-T24(D)).For de efterfølgendevinduerkan
modhandelsmængderne
opdateresfrem til en halv time før handelsvinduetbegynder(men kun for den handelsperiode
som der handlesfor i det dertilhørendehandelsvindue).
Det er i princippetmuligt at handlebådeuventet og strukturel modhandelsenergi
løbendefra intraday-markedets
åbningog til en time før lukketiden(ID GCT)for afgivelseaf bud. Men Energinetvil ikkehandlestrukturel modhandel
løbende,da TSO’erneskaludføre manuellejusteringerved hvert handelsvindue.Dadette efter Energinetsvurderinger
en tung manuelprocessammenlignetmed den skabteværdi,har Energinetvalgt at indkøbafstrukturel
modhandelsenergiskalskeinden for prædefineredehandelsvindueri det kontinuerteintraday-markedfor dermedat
begrænsebehovetfor manuellejusteringer.

40

Illustreret med turkis og kaldeshandelsvinduei figur 5 og figur 6

41 Illustreret med rød farve og kaldeshandelsperiodei figur 5 og figur 6
42 ID GCTer lukketidenfor budangivelse(segenereltbilag5). I intradayer lukketiden1 time før driftstimen
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Nedenforillustreresgrafiskhvordanvinduernefor strukturel modhandelhåndteresi praksis(Figur5 illustrerer
håndteringeni en situationmed to aftalte handelsvinduerog Figur6 illustrerer håndteringeni en situationmed tre
aftalte handelsvinduer).

Figur5: Illustrationaf sammenhængen
mellemen anmodningom modhandel,handelsvinduer,
manuellejusteringerog
opdateringaf modhandelsmængden,
hvisder er to handelsvinduer

Med to vinduerer det muligt at anmodeom modhandelkl. 14.30og derefter opdateremodhandelsbehovet
en enkelt
gangi løbet af den pågældendedag.Det indebærer,at TSO’er,som anmoderom modhandel,vil kunneopdatereden
ønskedemængdefor nogleaftimerne (handelsperiode2, eksempelvis(T10-T24))i driftsdøgnet,men ikke for alle
timerne i driftsdøgnetsom dækkesaf den første handelsperiode(T1-T24).
Hvisikke den fulde mængdeer blevet handlet,eller hvisder modtagesen yderligeremodhandelsmængde
efter fristen
for det første vindue,overføresden opdateredemodhandelsmængde
til næstevindueog udløseren opdateringaf den
eksterneTSO-planog af SDIC-kapaciteterne
for den relevantegrænse(markeretmed en stjerne i illustrationerneog
beskreveti afsnit4.3.2.

Figur6: Illustrationaf sammenhængen
mellemen anmodningom modhandel,handelsvinduer,
manuellejusteringerog
opdateringaf modhandelsanmodningerne,
hvisder er tre handelsvinduer

Med tre vinduerer det muligt at anmodeom en modhandelkl. 14.30og derefter opdaterebehovetfor modhandelto
gangei løbet af den pågældendedag(markeretmed stjerner i vindue1 og 2). Det er dermedmuligt at opdatereden
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oprindeligeanmodningom modhandeli driftsdøgnetssidstetimer, som blev afgivetkl. 14.30(D-1),to gangei løbet af
driftsdøgnet.
Denøgedefleksibilitetmed tre vinduer,som giveren ekstramulighedfor at opdatereanmodningenog mulighedfor at
handlemodhandelsmængderne
i flere handelsvinduer(dog kun for driftsdøgnetssidstetimer –handelsperiode3), skal
holdesop imod den størrearbejdsbyrde,som dette indebærerfor driftsvagten(beskreveti afsnit 4.3.2.3og 4.3.2.6).
Hvor mangevinduerder skalværefor strukturelmodhandelaftalesmed nabo TSOen.
Handelfor første vindueigangsættesefter kl. 15.00(D-1),betinget afat kapacitetener frigivet på de nordiskegrænser.
4.3.2 Håndteringsprocedure
for anmodningerom strukturel modhandel
I det følgendebeskrivesalle de nødvendigetrin og manuellejusteringer,fra modhandelsanmodningen
modtages,til
handelsvinduetåbnes.Der er som minimumen halv time mellem modtagelsenaf anmodningenog handelsvinduets
åbning.

Figur7: Illustrererat indholdeti de kommendeafsnit omhandleranmodningenaf modhandelog de manuelleprocesser
der finder sted forud forat energienhandles

4.3.2.1 Anmodningerom strukturel modhandelfra nabo-TSO’er
Når spotmarkedetlukkerkl. 12.00,og TSO’ernehar modtagetresultaterneaf markedskoblingen
(via markedsplaner),så
ved TSO’erne,hvor megetkapacitetder er udnyttet i day-ahead-markedet,
hvorefter det er muligt for den enkelteTSO
at vurderesit behovfor strukturel modhandel.
OverforEnerginetskalanmodningom strukturel modhandeli den første handelsperiodefremsættessenestkl. 14.30,så
det er muligtfor Energinetatkoordinereog valideremodhandelsmængderne
inden mængderneoffentliggøresog
handlessom nærmerebeskreveti de efterfølgendeafsnit.
Mængder,som ikke kan handlesi det første handelsvindue,kan på den anmodendeTSOsforanledningoverførestil det
andet handelsvindue.EnTSO,som har behovfor strukturel modhandel,kan også–efter sit eget frie skøn- vælgeat
dækkeen del af sit modhandelsbehovi det første handelsvindueog den resterendedel i det andet vindue.
Når det sidstehandelsvindueer lukket,trækkerEnergineteventuellebud, som ikke er blevet matchetfor de
pågældendetimer, tilbagefra markedetog informererden anmodendeTSOom, at mængderneikke kunnehandles.

Dok.20/08247-27

Offentlig

29/56

DenanmodendeTSOmå derefter træffe relevantedriftsmæssigeforanstaltningerfor at opretholdedriften inden for
sikkerhedsgrænserne.
4.3.2.2 Acceptaf modhandelsmængder
Når en anmodningom modhandeler afgivet,skalden anmodendeTSOopdaterede eksterneTSO-planer.
Energinet
brugerde opdateredeeksterneTSO-planertil at tjekkede ønskedemodhandelsmængder.
Energinetsacceptaf en modhandelsanmodning
udgøren bekræftelseover for den anmodendeTSOom, at Energinetvil
afgiveet bud på intradaymarkedetfor den pågældendeenergimængdei overensstemmelse
med anmodningen.
Bekræftelsenfremsættesførst, når Energinethar vurderet,at modhandelsanmodningen
ikke udgøren trusselmod
systemsikkerheden.
Energinetsacceptog bekræftelseaf en modhandelsanmodning
er ikke nogengarantifor, at de ønskede
energimængderrent faktiskbliver handlet.Enhandeler såledesførst indgåetpå det tidspunkt,hvor det pågældende
bud matchespå markedet.Energineter ikke ansvarligoverfor den anmodendeTSOfor, at accepterede
modhandelsmængder
effektivt handles.
4.3.2.3 Opdateringaf eksterneTSO-planer
Modhandelpåvirkerdet forventedeflow mellembudområderog skalderfor afspejlesi den eksterneTSO-planpå
samkøringslinjen,
så operatørernehele tiden er opdateredeom det forventedeflow.
Energinetopdatererplanerneefter acceptaf en modhandelsanmodning
og tilpasserplanerneog kapaciteterne,hvisde
ønskedemodhandelsmængder
ikke matches,eller i tilfælde af opdateringer/nyemodhandelsanmodninger
i et af
vinduerne.
SIDCog markedsaktørernehar ikke adgangtil planerne.EksterneTSO-planerer et driftsværktøjtil udarbejdelseaf
prognoserover systemetsbalance.
4.3.2.4 Offentliggørelseaf mængderinden der handles
Når der er sendten accepttil den anmodendeTSO,som beskreveti afsnit 4.3.2.2,og de eksterneTSO-planerer blevet
opdateret,som beskreveti afsnit 4.3.2.3underretter Energinetmarkedsaktørerneom modhandelsmængderne
ved
offentliggørelseheraf. Offentliggørelseskermindst ti minutter før, at handlenpåbegyndes,dvs.mindst ti minutter før
handelsstarti det enkeltehandelsvindue.
4.3.2.5 Udligningaf modsatrettet modhandel
Anmodningerom modhandelpå flere grænserindenfor den sammetime og i detsamme danskebudområdeudlignes,
inden handlenpåbegyndes.
HvisEnerginetfxmodtager anmodningfra TenneTom nedreguleringi DK1og en tilsvarendeanmodningfra Statnett om
opreguleringi DK1for den sammetime, offentliggøresbeggeanmodningerforud for handleni SIDC,men de to
anmodningertrækkesfra hinanden,før der afgivesbud på SIDC.
Denanvendteafregningspristil udligningener day-ahead-prisen
i det pågældendebudområde.
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4.3.2.6 Kapacitetsjusteringinden budafgivelsetil SIDC
Grundetimplicit allokeringaf kapacitetbeskreveti afsnit 4.2, såskalden anmodendeTSOjusterekapacitetenpå den
relevantesamkøringslinje,og de justeredekapaciteterskalindsendestil SIDCaf den udpegede43 TSO(eller af den
regionalesikkerhedskoordinator,
RegionalSecurityCoordinator,for vissesamkøringslinjer),
før Energinetafgiverbud til
SIDC.Hviskapacitetenikke justeresfør Energinethandleri intraday,såvil modhandeli modsatretning af
markedsretningenmedføreat ny kapacitetfrigives,og dermedvil modhandlenikkereducereden fysiskeoverførsel.
Fremsendelsen
af kapacitetertil SIDC(efter day-ahead-markedets
lukning)håndteresforskelligtpå de danske
grænser44 . Spørgsmåletom, hvemder fremsenderkapaciteterneog procedurenherfor, fastlæggessåledesved aftale
mellemTSOernei de budområder,der støderop til hinanden.
I forhold til at justerekapaciteten(nettooverføringskapaciteten
og den alleredetildelte kapacitet)i forbindelsemed
modhandel,inden kapacitetenfremsendestil SIDC,findesder i øjeblikketkun en aftale for på DK1-DE/LU.
4.3.2.6.1 Aktuel kapacitetsjusteringsmekanisme
for DK1-DE/LU
Dette afsnit beskriverden nuværendekapacitetsjusteringsmekanisme
på DK1-DE/LU.
Mekanismenerstattesaf en ny,
som beskrevetnærmerei afsnit 4.3.2.6.2.
Dentilgængeligeoverførselskapacitet
beregnesved hjælp af formlen ATC= NTC- AAC45 .
Der er genereltbehovfor modhandel,når nettooverføringskapaciteten
(NTC)for intraday-markedeter under den
alleredetildelte kapacitet(AAC)for day-ahead-markedet,
hvilket alt andet lige vil føre til beregningaf en negativ
tilgængeligtransmissionskapacitet
(ATC).
Eksempelpå justeringaf kapaciteteni forbindelsemed modhandelpå DK1-DE/LU
TenneThar beregnet,at den fysiskenettooverføringskapacitet
(NTC)er 600 MW, men på grund af 70 %-reglenskaldayahead-markedet(SDAC)tildelesmindst 1100 MW.
SDAC:Energinetog nabo-TSO’en
fremsenderen nettooverføringskapacitet
på 1100 MW til SDAC,hvoraf1000 MW
allokeres(alleredetildelt kapacitet= 1000 MW).
SIDC:DenanmodendeTSObruger den fysiskenettooverføringskapacitet,
som er beregnettil at være600 MW.
Modhandel:DenanmodendeTSOanmoderom en modhandelpå 400 MW (somer forskellenmellemde 1000 MW der
er blevet allokereti SDACog den fysiskenettooverføringskapacitet
på 600 MW).

43 DenudpegedeTSOer den TSO,somer ansvarligfor at sendeden beregnedenettooverføringskapacitet
og den alleredetildelte kapacitettil SIDCpå hver grænse
44

NOIS-systemet
(NordicOperationalInformationSystem)senderoplysningerom kapacitettil SIDCpå alle de nordiskegrænser.Energinetfremsenderkapaciteterfor

DK2-DE,mensTenneT(Tyskland)og TenneT(Holland)fremsenderkapacitetertil SIDCfor henholdsvisDK1-DE/LU
og DK1-NL.Det betyder,at hvisEnerginetfremsender
nettooverføringskapaciteten
for DK1-DE/LU
eller DK1-NL,skaldette koordineresmed henholdsvisTenneT(Tyskland)og TenneT(Holland),da beggedisseTSO’erskal
opdaterede kapaciteter,der fremsendestil SIDC,manuelt.HvisEnerginetopdaterernettooverføringskapaciteten
for DK2-DE,er der ikke behovfor yderligere
koordinering,da Energinetalleredehar kapaciteterfra 50Hertz.
45 Segenereltalle forkortelseri bilag 5

Dok.20/08247-27

Offentlig

31/56

SIDC:DenanmodendeTSOfremsenderden fysiskenettooverføringskapacitet
på 600 MW NTCID til SIDC,og SIDC
beregner(600 MW-1000MW) = -400 MW tilgængeligtransmissionskapacitetiSIDCi day-ahead-markedets
flowretning.
Bemærk,at der ved dennefremgangsmådestadiger 2100 MW (1100+1000MW) til rådighedfor intraday-markedeti
den modsatteretning af day-aheadmarkedsflowet.Det betyder,at der med den aktuellekapacitetsjusteringsløsning
faktiskstillesfor megetkapacitettil rådighedmodsatmarkedetsflowretning,idet den faktisketilgængeligekapacitetfor
intradayreelt reducerestil 1700 MW (1100+600)som følgeaf modhandel.

Figur8: SIDCberegneren negativtilgængeligtransmissionskapacitet
(ATC)på intraday-markedetpå -400 MW, når den
fremsendtenettooverføringskapacitet
til intraday-markedet(ID NTC)justerestil 600 MW.

I Figur8ovenfor viserden blå pil (AACDA)DA-flowretningen.Densorte pil visernettooverføringskapaciteten
(NTC).Efter
modhandlener det kun 600 MW (NTCID), som flyder i markedetsflowretning.-400 MW (den gulepil) er den
tilgængeligetransmissionskapacitet,
som er tilbagetil intraday-markedeti markedetsflowretning.I den modsatte
retning er 2100 MW (den gule pil) tilgængeligforintraday-markedet.
4.3.2.6.2 Ny kapacitetsjusteringsmekanisme
Pågrund af de i afsnit 5.10.5beskrevneulemperved den aktuellekapacitetsjusteringsløsning
for DK1-DE/LU
har TenneT
og Energinetaftalt at overgåtil den i dette afsnit beskrevnekapacitetsjusteringsmekanisme
(den ”ny
kapacitetsjusteringsmekanisme”),
betinget som det fremgårnedenfori afsnit 4.3.2.6.2.1.
Kapacitetentil intraday-markedetkan justeresvedhjælp af enten NTC,AACeller beggedele,idet den tilgængelige
transmissionskapacitet
beregnesmed formlen ATC= NTC–AAC,som nævnti 4.3.2.6.1.
Mekanismenvidereførerhidtidig praksismed at opdatereNTCID til intraday-markedetsfaktiskefysiskekapacitet.
DerudoverjusteresAACID til at tagehøjdefor den aftalte modhandel.Det sikrer,at SIDCberegner0 MW ATCID (i stedet
for en negativtATCID), i de tilfælde hvor den anmodedemodhandelsvarertil forskellenmellemAACDA og NTCID.
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Nedenforer vist et eksempelpå, hvordanmekanismenfungerer:

Figur9: ATCID er 0 MW i markedetsflowretning,når der tageshøjdefor modhandlen.Kapaciteteni den modsatte
retning af markedsfloweter 1200 MW, idet det fysiskeflow i markedetsflowretninger 600 MW

I eksempleti Figur9 udgørAACID, som sendestil SIDC(den blå pil) 600 MW, og nettooverføringskapaciteten
(NTCID),
som sendestil SIDC(den sorte pil), udgør600 MW, idet det beregnedeNTCID er 600 MW, og AACID justeresmedden
ønskedemodhandelpå 400 MW. Det betyder,at den beregnedetilgængeligetransmissionskapacitet
(ATCID) i SIDCer 0
MW (den gule pil) i day-ahead-markedets
flowretning og 1200 MW (den gule pil) i den modsatteretning.Intradaymarkedetskapacitettilpassesdermedi praksistil den faktiskefysiskenettooverføringskapacitet.
HvisATCID justerestil 0
MW, og der handlesi den modsatteretning af markedsflowetpå intraday-markedet,svarerden nye kapacitettil den
frigivnehandelsmængde
på intraday-markedet.
Bilag6 visereksemplerpå kapacitetsjusteringer
i forskelligesituationer(ex.hvisdele af modhandelsenergien
ikke kunne
handles,eller ændringeri anmodningerom modhandel).
4.3.2.6.2.1

Det retlige grundlagfor kapacitetsjusteringsmekanismer

CACMartikel 20 (2) fastslårat
”senest10 månederefter godkendelseaf et forslagtil en kapacitetsberegningsregion,
jf. artikel 15 stk. 1, fremlægger
regionernei den pågældendekapacitetsberegningsregion
et forslagtil en fælleskoordineretkapacitetsberegningsmetode
for regionen[…]”
De regionalekapacitetsberegningsmetoder
fastsætterhvordankapacitetender givestil bådeday-aheadog intraday
markedetskalberegnes.Forsyningstilsynet
godkenderkapacitetsjusteringsmekanismer
på de danskeeksternegrænser
46
indtil de regionaleCCMertræder i kraft .

46 Elforsyningslovens
§ 73a,stk. 1.
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Den”nye kapacitetsjusteringsmekanisme”
anmeldestil godkendelsepå DK1-DE/LU
med en implementeringsfristpå 6
månederefter Forsyningstilsynets
godkendelseog på alle øvrigeCCRHansa-grænsermed virkningfra
Forsyningstilsynets
godkendelse,jf. dog afsnit 4.3.2.6.3. Subsidiært–hvis Forsyningstilsynet
ikke kan godkendeden nye
kapacitetsjusteringsmekanisme,
som beskreveti afsnit 4.3.2.6.2–anmeldesden aktuellekapacitetsjusteringsmekanismesom beskreveti afsnit 4.3.2.6.1på Hansagrænserne.
I alle tilfælde skeranmeldelsefor periodenindtil HansaCCM47 træder i kraft, hvilket p.t. forventesaf skei 202448
Energineter opmærksompå, at den nye kapacitetsjusteringsmekanisme
ikke er i overensstemmelse
med HansaCCM,
idet modhandelikke indgåri den matematiskebeskrivelsei artikel 12, og idet modhandelikke er indeholdti artikel 15
om regler for inddragelseaf alleredetildelt kapacitetpå tværsaf budområderinden for intraday-markedetstidsramme.
Energinetog TenneTer imidlertid enigeom at foreslåen ændringaf HansaCCM,såmodhandelindgåri artikel 15,
såledesat modhandelmedtagesi beregningenaf AAC.Gennemføresdenneændringsvarerden nye
kapacitetsjusteringsmekanisme
og HansaCCMindholdsmæssigtoverens.
Såledeskan der muligvisblive tale om, at der anvendesén kapacitetsjusteringsmekanisme
på Hansa-grænserne
nu (fra
Forsyningstilsynets
godkendelse),og en anden,når HansaCCMtræder i kraft. Det er dog pt. Energinetsopfattelse,at
udsigternetil at få revideretCCMHansaer gode,såledesat den nye kapacitetsjusteringsmekanisme
i praksisvil kunne
finde anvendelsebådefør og efter CCMHansatræder i kraft (om end det juridiskegrundlagfor mekanismens
anvendelseændrersig).
4.3.2.6.3 Ny kapacitetsjusteringsmodel
på andre grænserend DK1-DE/LU
Energinethar initieret dialogmed hver af de øvrigeTSOer,der har budområder,som støderop til DK1eller DK2,med
henblikpå indgåelseaf aftale med dem om en kapacitetsjusteringpå samkøringslinjen.
Indholdsmæssigt
svarer
Energinetsoplægpå alle grænsertil den nye kapacitetsjusteringsmekanisme.
Somdet fremgårovenforved pkt. 4.3.2.6.2.1fastlæggesdet endeligeindholdaf kapacitetsjusteringsmekanismer
ved
aftale mellemTSOernei periodenindtil CCMtræder i kraft på den pågældendegrænse,(under iagttagelseaf
elforsyningslovens
§ 73a stk. 1 for eksternedanskegrænsersvedkommende).
Metodeanmeldelsentil trods er det såledesikkegivet, at den nye kapacitetsjusteringsmekanisme,
effektivt
implementerespå alle Hansagrænser,eller at den vil væregældendepå alle Hansa-grænser
i hele periodenfrem til
HansaCCMtræder i kraft. Energinetanmeldermetodenpå nuværendetidspunktfor alle Hansa-grænser
for at sikre,at
der findesen regulatorgodkendtkapacitetsjusteringsmekanisme,
som kan anvendes,indtil en konkret aftale (evt. med
et andet indhold)er indgåetmed TSOerneog regulatorgodkendti nødvendigtomfang.
Enkapacitetsjusteringsmekanisme
er såledesforudsætningenfor, at Energinetkan indkøbeenergitil dækningaf naboTSOersbehovved handelpå intraday-markedet.

47 Microsoft Word -20180918CCRHansaCCMAmendedLegalDocument-FINAL(entsoe.eu)
48

Implementeringaf HansaCCMer en trinvis proces,som følgerde milepæle,der fremgåraf HansaCCM-metodensartikel 19. Enaf milepæleneer implementeringenaf

flowbaseredekapacitetsberegningsmetoder
for CCRCoreog herunderAvanceretHybridKobling(AHC)for CCRHansa-samkøringslinjerne.
Dennemilepælforventes
implementereti 2024.
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Det gælderfor såvidt ogsåpå de eksternedanskegrænser,der er omfattet af den nordiskeCCM49 .
Det er Energinetsopfattelse,at etableringenaf NordiskCCMbaserersigpå den grundlæggendepræmis,at modhandel
skeri balancetidsrammen
(somspecialregulering)
og således,at der ikkeaktivt er taget stillingtil, om modhandelkan
indgåi AACi intraday.Dadet forventedeikrafttrædelsestidspunkt
for en fællesnordiskløsning(i form af den nordiske
CCM)er Q1 2023 er det Energinetsvurdering,at det på nuværendetidspunkter mest relevantat arbejdefor en
fællesnordiskafklaringafspørgsmålet.
I tilfælde af anmodningfra en nordiskTSOom etableringenaf en kapacitetsjusteringsmekanisme
på grænsentil
Danmark,der kan finde anvendelseindtil NordiskCCMtræder i kraft, vil Energinetfølgeop og anmeldetil
Forsyningstilsynets
godkendelse,så snart der er enighedmellemEnerginetog nabo-TSOen
om indholdetheraf.
4.3.3 Handel
I det følgendebeskrivesindkøbaf modhandelsenergipå intraday-markedet.

Figur10: Illustrerer,at de efterfølgendeafsnit omhandlerhandelsvinduet

Indkøbaf modhandelsenergiigangsættespå et vilkårligttidspunktefter at kapacitetenmellembudområderneer blevet
frigivet på de nordiskegrænser.Det vil i praksissigepå et tidspunktefter kl. 15.00.
Handelforegårsom aktiv handel,hvilket vil sige,at Energinethandlersom enhverandenmarkedsaktørmed henblikpå
at få dækketsit behovfor energitil den bedstmuligepris.
Handlenkan udføresved hjælp af en intelligenthandelsalgoritme,der er sat op til at handleud fra de af Energinet
50 .
opgivnekrav til udførsel,med henblikpå at sikreden bedstmuligepris for Energinetsindkøbaf modhandelsenergi
4.3.3.1 Prissætning
DenanmodendeTSOkan fastsætteen (ikkeoffentlig tilgængelig)maksimum-og mindstepris,som den pågældendeTSO
er villig til at accepterefor henholdsviskøb eller salgaf modhandelsenergi.

49

All TSOs’of the NordicCapacityCalculationRegionproposalfor capacitycalculationmethodologyin accordancewith Article 20 (2) of CommissionRegulation(EU)
2015/1222of 24 July2015establishinga guidelineon capacityallocationand congestionmana(nordicenergyregulators.org)

50 Opsætningaf algoritmenvil, i givet fald, tillige skullesættesop til at sikreoverholdelseaf Energinetsforpligtelserunder REMIT-forordningen.Energinetstiltag til sikring

af sineREMIT-forpligtelser
er ikke genstandfor metodeanmeldelse,og vi derfor blive drøftet med Forsyningstilsynet
i et andet format end i metodeanmeldelse.

Dok.20/08247-27

Offentlig

35/56

4.3.4 Uventet modhandel
I modsætningtil strukturel modhandelkan der når som helst anmodesom eller aftalesuventet modhandeli tilfælde af
udfald af en samkøringslinje
eller en kritisk netværkskomponent,som bidragertil den grænseoverskridende
kapacitet.
Anmodningermed en kortere deadlineend to timer vil blive håndteretgennembalancemarkedet.Anmodningermed
en længeredeadlineend to timer vil Energinetså vidt muligt indkøbei intradaymarkedetinden ID GCTfordet antal
timer, som den anmodendeTSOskønnernødvendigt.
Denprocedurefor håndteringaf anmodningerom strukturel modhandel,der er beskreveti afsnit 4.3.2,gældermed
efterfølgendemodifikationertilsvarendefor anmodningerom uventet modhandel:
- I afsnit 4.3.2.1aftalesmodhandlengensidigtmellemde impliceredeTSO’eri tilfælde af udfald på en
samkøringslinje.
I tilfælde af fejl i en intern, kritisk netværkskomponent,som påvirkerdet fysiskeflow på en
grænse,anmoderden TSO,som opleverfejlen, om en modhandel.
- I afsnit 4.3.2.234er modhandlenaltid fast, fordi samkøringslinjens
flow skalreduceres.Mængder,som ikke kan
handlespå intraday-markedet,håndteresderfor i balancemarkedetmodsatstrukturel modhandelsom
beskreveti 4.3.2.1.
- Kapacitetsjustering
ved udfald af en samkøringslinjeer som følgende:Bådenettooverføringskapaciteten
(NTC)
og den alleredetildelte kapacitet(AAC)angivestil nul (ATC=0),og SIDC-systemets
stop-funktionanvendes,idet
der ikke er noget fysiskflow på samkøringslinjen.
- I tillæg til publiceringenaf modhandelsvolumen
beskreveti afsnit 4.3.2.4,såaftalesdet indbyrdesmellem
51 for at informere markedet
TSOernehvilkenTSO,der ogsåoffentliggøren markedsbesked
(UMM) på NUCS
om de uventedemængder,der vil blive modhandletpå SIDC.4.3.5
Eksempel:Skagerrakforbindelsen
falder ud kl. 15:56.
Energinethåndterermodhandleni de første 2-3 timer efter udfaldet,afhængigtaf omstændighederneog efter
nærmereaftale mellemkontrolcentrenepå beggesideraf samkøringslinjen
(dvs.kl. ca.15:56-17:00den pågældende
dag)ved at aktiverebud i balancemarkedet.For den resterendedel af udfaldetsvarighedskaldet allokeredeflow fra
day-ahead-og intraday-markedetfra og med kl. 17:00på D-1 og (i værstefald) indtil udgangenafnæste dag (D)
handlespå SIDCfor alle relevantetimer. Denefterfølgendedaghåndteresudfaldet ved,at beggeTSO’erbegrænser
samkøringslinjens
kapaciteti markedernesvarendetil udfaldet,såder ikke vil væreyderligerebehovfor modhandel.
4.3.5 Offentliggørelseaf de handledemodhandelsmængder
Modhandelsmængderne
(bådestrukturelleog uventede)offentliggøresi overensstemmelse
med
transparensforordningen.
4.3.6 Backup–problemer på day-ahead-eller intraday-markedet,som påvirkermodhandel
4.3.6.1 Backup–forsinkede markedsresultater
Hvismarkedskoblingsresultaterne
er forsinkedeog skaberhel eller delvisafkoblingog/eller skyggeauktioner,
tilbyder
Energinetat anmodningenom strukturel modhandelkan fremsættespå et hvilket som helst tidspunkt,når
markedskoblingsresultaterne
kendes.Hvilketimer, der kan handlesi SIDCafhængeraf tidspunktetfor offentliggørelse
af markedskoblingsresultaterne.

51 Sebilag5
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Nedenforer vist et eksempelpå forsinkedemarkedskoblingsresultater,
som kun medførerreducerethandelstidi det
første vindue.

Figur11: Forsinkedemarkedskoblingsresultater
I tilfælde af afkobling,som medførerskyggeauktioner
på grænserne,og markedsresultaterneforsinkestil efter udløbet
af det første vindue,kan der ikke gennemføresmodhandeli første vindue,men kun i det andet vindue.

Figur12: Markedskoblingsresultaterne
modtagesefter det førstehandelsvindue.
Det resultereri at et antal timer (ex.T1-T6)ikkekan handlespå intraday.I sådannesjældnetilfælde aftalesdet med den
anmodendeTSO,om de pågældendetimer skalhåndteresgennembalancemarkedet,eller om der kan benyttesandre
afhjælpendetiltag (ex.koordineretbelastningsomfordeling).
4.3.6.2 Backup–SIDCer ude af drift
HvisSIDCer ude af drift i en kortere periodepga.vedligeholdelseeller fejl, fx i de første timer af det første
handelsvindue,såer der kortere tid end normalt til at handlemængderne.Dette behandlespå sammemådesom når
markedskoblingsresultaterne
er forsinkede,se Figur11.
HvisSIDCer ude af drift i en længereperiodepga.vedligeholdelseeller fejl, fx i hele det første handelsvindue,så kan
Energinetikke assisteremed modhandeli de første timer af driftsdagen.HvisSIDCer tilbagei drift i det andet
handelsvindue,såer det muligt at gennemføremodhandeli alle de efterfølgendetimer. Dette er vist i Figur12.
De timer som ikke kan handlespå intradaybehandlespå sammemåde,som hvismarkedskoblingsresultaterne
først
modtagesefter det første handelsvindue(beskreveti 4.3.6.1).
Eksempel:
NEMO’erneoffentliggøren markedsbesked
om, at SIDC-systemerne
er ude af drift pga.vedligeholdelsesarbejde
den 28.
april fra kl. 08:00til senestkl. 18:30,og at grænseoverskridende
handelpå intraday-markedeter indstillet i denne
periode.

Dok.20/08247-27

Offentlig

37/56

Energinetvil i dennesituationaftale med den anmodendeTSO,om købet af modhandelsenergiskalgennemføresi det
aftalte vindue(dvs.at handlenigangsættesuden kapacitetpå grænserne),eller om mængderneskalmodhandlesefter
kl. 18.30,når SIDC-systemet
igen kanhåndteregrænseoverskridende
handel.I dette tilfælde aftalesdet at længdenaf
det første handelsvinduereduceres.

Figur13: Anmodningener modtagetrettidigt, menhandelstidenudskydes,til SDIC-systemet
igener i driftog kan
håndteregrænseoverskridende
handel.
HvisSIDCer helt ude af drift i eksempelviset døgn,vil Energinetafviseanmodningerom strukturel modhandel,idet det
ikke er muligt at handlemængdernepå SIDC.
4.4

Omkostningerved modhandel

DenTSO,på hvisanmodningen andenTSOindkøberenergitil dækningaf modhandelsbehov,
betaler for indkøbetaf
den pågældendeenergi.For såvidt angåruventet modhandelsom følgeaf udfald eller fejl på selvesamkøringslinjen
vil
den nuværendepraksismed at dele omkostningernetil op- og nedreguleringpå beggesideraf grænsenblive
videreført.
4.5

Implementeringaf metoden

Sombeskreveti afsnit 2.3.5.1forventesidriftsættelsenaf AOFpå den nordiskeplatform at skenovember2022.
Metoden for indkøbaf modhandelsenergi
skalværeimplementeretfuldstændigt,på dette tidspunkt.
For at sikre,at intraday-markedethar opbyggettilstrækkeliglikviditet til at matcheEnerginetstotale modhandelsbehov
pr. november2022,vil Energinettage metodengradvisti brug. Dengradviseovergangindebærer,at Energinetvil
begyndeat indkøbemodhandelsenergipå intradayfra august2022 i etmindre omfang.Omfangetvil optrappesindtil
november2022 hvor alle mængderhandlespå intraday.

Vurderingaf metoden for indkøbaf modhandelsenergi
5.1

Eksisterendemulighederinden for balanceringstidsrammen

Sombeskreveti afsnit 2.3.5.2er overgangentil MARIobligatorisk.Dennordiskebalanceringsplatformbenyttesikke
længere,når de nordiskeTSO’ergår i live på MARI.MARI-styregruppen
har besluttet,at strukturel modhandelikke er
tilladt på MARI.
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Pågrund af implementeringenaf visseMARI-funktioneralleredepå den nordiskebalanceringsplatformvil det ikke være
teknisk/praktiskmuligt at anvendedanskspecialreguleringtil strukturel modhandelefter november2022.
Der eksistereringenmFRR-baserede/balanceringstidsrammebaserede
metoder eller værktøjerpå nuværende
tidspunkt,der overholderlovgivningenskrav,og som lader sig implementeremed den nævntefrist.
Det blev på et tidligt tidspunkti processenovervejetog drøftet, om der kunneetablereset særligtnordiskmarkedfor
indkøbafmodhandelsenergi(en ”nordiskTSO-TSO
modhandelsmodel”).Energinetvalgteimidlertid ikke at forfølge
dennemodel da der ikke var opbakningfra de øvrigenordiskeTSO’ertil etableringenafet sådantmarked(somdet
heller ikke var tilfældet i 2017).Såvidt Energinetforstår, arbejderStatnett på at implementereen intraday-løsningog
vurderer,at modhandeltæt på driftstimen udgøren unødigdriftsmæssigrisiko.Svenskakraftnät har ikke taget stilling
til hvilkenmodhandelsmodelde foretrækker.Fingridvurderer,at strukturel modhandelikke er relevantpå deres
grænser,men er i gangmed at undersøgemulighedenfor at anvendeintraday-markedet,ved behovfor uventet
modhandel.
Underdisseomstændighederog tidsfristenfor implementeringaf en ny modhandelsmetodetaget i betragtning
(herunderrisici forbundet med indholdetaf aftaler, i givet fald, mellemTSO’erne,den nødvendigeIT-udviklingm.v.),
vurderedeEnerginet,at det ikke var hensigtsmæssigt
at satsepå etableringenafet helt nyt (nordisk)marked.
Energinetvurderededesuden,at en nordiskTSO-TSO
modhandelsmodelikke tilbød bedre løsningerpå udfordringernei
den danskepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi
end en intraday-baseretløsning- eller et bedre grundlagfor
konkurrence.
5.2

Indkøbpå intraday

Indkøbafstrukturel modhandelsenergipå det eksisterendeintraday-markedvurderesat kunneimplementeresfuldt ud
til november2022.Nedenståendeanalyseviser,at indkøbaf modhandelsenergii intradayløserde udfordringer,den
nuværendedanskepraksisfor indkøbaf modhandelsenergifrembyder,og at metodenfor indkøbaf modhandelsenergi
lever op til de regulatoriskekrav.
5.3

Indledendebemærkningertil analysen

I en sammenligningmellemsammenfatningeni afsnit 2.5 afudfordringernemed den nuværendepraksisfor indkøbaf
modhandelsenergimed de lovmæssigekrav og hensynvedrørendeen metode for indkøbaf modhandelsenergi
(herefter omtalt som intraday-metoden)som beskreveti afsnit 3.3 er der visseligheder.Energinethar valgtat
præsenterevurderingeni henholdtil de lovmæssigekrav.Envurderingaf intraday-metodensevnetil at håndtere
problemstillingernei den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi
foretagesi de relevanteafsnit.
Enmeningsfuldvurderingaf intraday-metodensegnethedog forhold til lovgivning,herunderpligtmæssigehensyn,
fordrer i flere henseendersammenligning.Somkonkludereti afsnit 5.1 findesder dog i øjeblikketingenalternativertil
indkøbaf modhandelsenergii intraday,hvilket betyder,at der ikke eksistereret relevantsammenligningsgrundlag.
Den
nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergianvendesi det følgendesom sammenligningsgrundlag,
når det er
nødvendigtfor at laveen meningsfyldtanalyse.
For overblikketsskylder konkurrencespørgsmålet
er inddelt i underafsnit.
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5.4

Driftssikkerhed

I forhold til at løsede problemstillinger,der er beskreveti afsnit 2.3.1.1(risikoenfor fejl i kontrolcentereti forbindelse
med manueltindkøbafmodhandelsenergiinden for balanceringstidsrammen),
løserintraday-metodenalleredede
nuværendeudfordringer,fordi handlenmed modhandelsenergiskeri god tid indendriftstimen.
Med det in mente har Energinet,før der blev truffet beslutningom det detaljerededesignaf intraday-metodenfor
indkøbaf modhandelsenergi,
overvejeten rækkemådertil at tilrettelæggeden praktiskeopsætningaf indkøbaf
modhandelsenergipå intradaybeskreveti kapitel 4. Somdet fremgåraf de følgendeafsnit, tagerde(n)valgte
løsning(er)flere hensyni betragtningend blot situationeni kontrolcenteret.
5.5

Markedsbaseret,ikke-diskriminerendeog transparentløsning

Ifølgebådeelmarkedsforordningen
og lov om elforsyninger det et grundlæggendekrav,at indkøbafmodhandelsenergi
er markedsbaseretog ikke-diskriminerende.
I intraday-metodenindkøbsmodhandelsenergipå det alleredeeksisterendefælleseuropæiske
intraday-markedog
opfylderdermedkravet om at væremarkedsbaseret.Markedeter veletableretog tilgængeligtfor alle
markedsdeltagere
på ikke-diskriminerende
vilkår.
Lovom elforsyningstiller desudenkrav om gennemsigtighed.
Kravetom gennemsigtighedsynesat relateresig til to
forskelligeforhold.
For det første relaterer det sig til funktionenaf det marked,hvor handlenmed modhandelsenergifinder sted.I den
sammenhængsesdet som et supplementtil de to øvrigekrav og understreger,at det ikke i sigselver tilstrækkeligt,at
der er tale om en markedsbaseretog ikkediskriminerendeløsning.Reglerneom markedsadgang
og den måde,hvorpå
markedetfungerer,skalogsåværegennemsigtige,såledesat der reelt er lige adgangog mulighederikke kun for de
deltagere,der alleredeer på markedet,men ogsåfor dem, der overvejerat gå ind på markedet.Intraday-markedet
opfylderdette krav.
Denandenkonsekvensaf gennemsigtighedskravet
vedrørerEnerginetshandel.Somdet fremgåraf afsnit 4.3, sikrer
Metoden for indkøbaf modhandelsenergifuld gennemsigtighedom de ønskedemodhandelsmængder.
5.6

Samfundsøkonomisk
effektivitet

Elmarkedsforordningen
kræverudtrykkeligt,at problemermed kapacitetsbegrænsninger
i nettet håndteresved hjælp
af ikke-diskriminerende,
markedsbaserede
løsninger,der giverde berørte markedsdeltagereog
transmissionssystemoperatører
”effektive økonomiskesignaler”.Dette indebærerefter Energinetsvurdering,at
metodenfor indkøbaf modhandelsenergibør resulterei størstmulig samfundsøkonomisk
værdi,og som følgeheraf at
den pris, den rekvirerendeTSOskalbetale,skalfastlæggespå et markedmed størstmulig konkurrence.
Lovom Energinetkræverdesuden,at Energinetinddragerhensynettil samfundsøkonomisk
effektivitet i sin
opgavevaretagelse.
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Pådennebaggrundhar Energinetforetageten kvalitativvurderingaf intraday-metodenseffektivitet og den nuværende
praksisindkøbaf modhandelsenergigenereltsamt en kvantitativvurderingaf modhandlensvirkningpå DK1-DE/LU
i
2019og 2020.
5.6.1 Kvalitativvurdering
Kvalitativtset er der to parametre,som er centralefor vurderingenden samfundsøkonomiske
værdii en given
52
metode/praksisfor indkøbaf modhandelsenergi
:
1. Markedskobling(meremarkedskoblingøgereffektiviteten)
2. Prækvalifikationskrav
(prækvalifikationsænkereffektiviteten).
Somvist nedenfori Fejl! Henvisningskilde
ikkefundet.Tabel5 scorerden nuværendepraksisfor indkøbaf
modhandelsenergi(danskspecialregulering)
hhv. metodenfor indkøbaf modhandelsenergii intraday-markedet
(herefter kaldet intraday-metoden)forskelligtpå disseparametre.
IntradayDansk
metoden specialregulering
Markedskobling
Prækvalifikationskrav

Høj53

Lav

Nej

Ja

Tabel5: Effektivitetsparametrefor intraday-metodehhv.danskspecialregulering.
Prækvalifikationskrav
i forhold til systematiskmodhandel,der er kendt i god tid før driftstimen,vil alt andet lige haveen
negativindvirkningpå effektiviteten.Påbaggrundheraf må intraday-metodenantagesat væremere effektiv end den
nuværendepraksisfor indkøbafmodhandelsenergi,da den har den højestegradaf markedskobling.
Markedskoblinger kendetegnetved faldendemarginalnytte,dvs.at fordeleneved markedskoblinger relativt store, når
gradenaf markedskoblinger lav og omvendt.Den nuværendepraksisfor indkøbafmodhandelsenergimed en lav grad
af markedskoblingforventessåledesat værevæsentligtmindre effektiv end intraday-metoden.
SammenfattendevurdererEnerginet,at der er en væsentligeffektivitetsforskelmellemintraday-metodenog den
nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi.
Intraday-metodenmed en høj grad af markedskoblingog ingen
prækvalifikationskrav
forventesat værevæsentligtmere effektiv end den nuværendepraksisfor indkøbaf
modhandelsenergi.

52 Energinethar set bort fra tilgængeligheden
af reservebud,da dissebud generelthar de lavestealternativomkostningerved leveringaf reserver,hvilket betyder,at det

ikke er sandsynligt,at dissebud vil blive aktivereti forbindelsemed modhandel,og derfor er den samfundsøkonomiske
effekt af reservebudi forhold til modhandel
meget lille. Desudensesder bort fra effekterneaf det anvendteprissætningsprincip
på forskelligemarkeder,hvor særligtden åbneordrebogpå det kontinuerlige
intraday-markedindebærer,at risikoenfor ineffektivitet som følgeaf pay-as-bid-princippetreduceresbetydeligt.Det forventedepay-as-cleared-princip
i intradayauktionerindebærerendvidere,at effektivitetsmæssige
problemstillingeri forhold til metodensom følgeaf pay-as-bid-afregningen
i vidt omfangvil blive reduceret
ved indførelsenaf intraday-auktioner.
53

Hvismodhandelsenergi
handlesi det første vinduei henholdtil den foreslåedemetode,vil ikke alle grænserværeåbne,hvilket resultereri en reduceret
markedskoblingpå det pågældendetidspunkt.Men da grænserneåbnessenere,kan aktørernesendemodhandelsenergi
til ”alle”, der byder på et seneretidspunkt,
hvilket sikreroptimal effektivitet.

Dok.20/08247-27

Offentlig

41/56

5.6.2 Kvantificeringaf effektiviteten af modhandelpå DK1-DE/LU
i 2020
I det følgendesammenligneseffektivitetenaf den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergiog intradaymetoden.
Energinetskalsælgemodhandelsenergimodtagetfra TenneTfor at opretholdebalancenmellemforbrug og produktion
i DK1(herunderimport og eksport).Salgetaf energivil enten medføreen stigningi forbruget, hvilket vil øge
nytteværdienfor forbrugeren,eller et fald i produktionen,hvilket vil sænkeproduktionsomkostningerne.
Beggedele
har en positiv samfundsøkonomisk
effekt. Sammenligningen
af de to modellerskalsåledesafdække,hvilkenmodel der
har den størstepositivesamfundsøkonomiske
effekt som summenaf disseto parametre.
Værdienaf modhandelkan estimeresved at beregneomkostningsbesparelserne
ved reduceretproduktion
(producentomsætningminusproducentoverskud,dvs.områdetunder udbudskurven)og den ekstraværdived øget
forbrug (de samledeforbrugerbetalingerplus forbrugeroverskud,dvs.områdetunder efterspørgselskurven).
Disse
effekter er illustreret for den nuværendepraksis(venstreside)og intraday-metoden(højreside)i nedenståendefigur.
Talleneer uddybetnærmerei bilag1.

Danskudbud

Nordiskudbud

A Reducerededanskeproduktionsomkostninger
Pris,ingen
B Øgetdanskforbrugsværdi
modhandel

Pris,ingenmodhandel=
Pris,modhandel

Pris,
modhandel

Ekstraudbud som følge
af modhandel
1

A

A Velfærdsskiftfra nordiskPStil nordiskCS

B

B Velfærdsskiftfra nordiskPStil tyskCS
2

3

C

A

Nordiskudbud
+ CT-udbud

D

(nettogevinst)
C Reduceredenordiskeproduktionsomkostninger
D Ikke-forskudtnordiskCS-velfærdsgevinst
(nettogevinst)

B

Faldi dansk
produktionsom følge
af modhandel

Stigningi det danske
forbrug som følge af
modhandel

Faldi nordisk Stigningi nordisk
produktion som følge efterspørgselsom
af laverepris følge af laverepris

Figur14: Principielillustrationaf de samfundsøkonomiske
effekteraf den nuværendepraksisog intraday-metoden.
Det er ikke muligt at kvantificereden fremtidigeeffektivitet af den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi
og intraday-metoden,da både de fremtidigemodhandelsmængder,
relevantegrænserog retningenaf modhandlen
(op- eller nedregulering)er ukendt.Denkvalitativevurderingi forrige afsnit er så vidt muligt foretaget på den baggrund.
Modhandelpå grænsenDK1-DE/LU
repræsentererdog et konkret tilfælde af modhandel,hvor der findesrealiserede
data, hvilket gør en kvantificeringaf effekternemere troværdig.Kvantificeringener forbundet med betydelig
usikkerhedaf flere grunde.
Kvantificeringenaf effekterneaf den nuværendepraksiskan kun baserespå Energinetsantagelser,hvor der er
begrænsedeoplysningertil rådighedfor Energinettil at kunnelave disseantagelser.
De overvejedemodhandelsmetoderkan ikke sammenlignesinden for én analytiskramme,da hver metode
fordrer en specifikanalytisktilgang,for at Energinetkan estimerede samfundsøkonomiske
effekter.
Energinetunderstregerderfor, at de teoretiskeargumenteri forrige afsnit indikerer,at intraday-metoden
samfundsøkonomisk
set er bedre end den nuværendepraksis.Usikkerhedeni de nedenståendeberegningerskyldes
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såledessnarerebrugenaf antagelsernemed henblikpå at gøredet muligt at anvendeen day-ahead-modeli
beregningerne,end at den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergikan ansesfor at værelige såeffektiv
eller mere effektiv end intraday-metoden.
5.6.2.1 Dennuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi
I den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergihar modhandelpå DK1-DE/LU
i 2019 og i 2020 medført
nedreguleringi Danmarkog udligningmed DK1og nordiskesystemubalancer
som vist i nedenståendetabel.
Type

GWh(2019)

GWh(2020)

Vind

420

1.461

Elkedler

289

517

Termiskproduktion

603

1.065

Udligning

602

853

1.914

3.896

I alt

Tabel6: Nedreguleringi Danmarksomfølgeaf anmodningerom modhandelpå DK1-DE/LU-grænsen
i 2019 og 2020.
Værdienaf modhandelmed den nuværendepraksisafhængeraf de afledte samfundsøkonomiske
konsekvenserpå
baggrundaf typen af specialregulering
(udligningmed systembalancen
er tekniskset ikke specialregulering).
Tabel7 og
Tabel8 nedenforviserde beregnedesamfundsøkonomiske
omkostningsbesparelser
som følgeaf modhandeli den
nuværendepraksisi 2019 og 2020.Intervallernefor elkedlerog termiskproduktioner udtryk for et forsøgpå at
kvantificereden tidligerebeskrevneusikkerhed.

GWh

Vind

420

3

1

Elkedler

289

25-35

7-10

Termiskproduktion

603

0-38

0-23

Udligning

602

27-35

16-21

1.914

Enhedspris,
EUR/MWh

Samletværdi,
mio. EUR

Type

25-55

Tabel7: Samfundsøkonomiske
besparelsersom følgeaf modhandeli den nuværendepraksisfor indkøbaf
modhandelsenergi(dansk
specialregulering)i2019.
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GWh

Vind

1.461

3

4

517

11-27

6-14

1.065

0-18

0-19

853

11-13

10-11

Elkedler
Termiskproduktion
Udligning

3.896

Enhedspris,
EUR/MWh

Samletværdi,
mio. EUR

Type

20-47

Tabel8: Samfundsøkonomiske
besparelsersom følgeaf modhandeli den nuværendepraksisfor indkøbaf
modhandelsenergi(dansk
specialregulering)i2020.
Energinetvurderer,at modhandeli den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergihar resultereti
samfundsøkonomiske
gevinsterpå 25-55mio. EURi 2019 og 20-47mio. EURi 2020.Tallenefor 2019 er højerepå grund
af de genereltlangt højereelpriseri 2019,der dominererden størremodhandelsmængde
i 2020.De nedre og øvre
grænseri intervallerneer et udtryk for den lavesttænkeligeog den højesttænkeligeværdi.Ingenaf disseværdiervil
sandsynligvis
værekorrekte,men manglenpå oplysningerom omkostningerneved de accepteredebud gør det
vanskeligtfor Energinetat væremere præcis.Estimeringenaf besparelsernei enhedsomkostningerne
er nærmere
beskreveti bilag1.
Gennemsnitspriserne
for specialregulering
var -12 og -23 EUR/MWhi 2019 og 2020.
5.6.2.2 Intraday-metoden
Der findesnaturligvisingenegentligedata til vurderingaf den foreslåedeintraday-metode,og derfor er vurderingenaf
effekterneaf intraday-metodenberegnetkontrafaktisk.Energinethar anvendtSimulationFacility-modellentil at
estimeredissekontrafaktiskeeffekter. ModellengiverEnerginetmulighedfor at anvenderealiseredebud i day-aheadmarkedettil at vurdereeffekterneaf indkøbaf modhandelsenergii intraday-markedet.Modellengør det muligt for
Energinetat beregneden globalesamfundsøkonomiske
effekt ud fra et omkostnings-og forbrugsværdiperspektiv,
men
den gør det ikke muligt at beregnefordelingenaf de samfundsøkonomiske
gevinstermellemaktørerne(og dermed
mellemmedlemsstaterne).Dette skyldes,at den beregnededay-ahead-pris,som er afgørendefor fastsættelsenaf disse
fordelingseffekter,ikke afspejler,hvadden faktiskeday-ahead-prissandsynligvis
vil være.Estimateraf omkostningerog
forbrugsværdiafhængerdog ikke af day-ahead-prisen,
men af den faktiskelastfordelingi intraday-markedet.
Modhandelpå DK1-DE/LU-grænsen
medføreret øget udbud i budområdetDK1.Dette udbud vil som følgeaf
markedskoblingen
blive anvendttil at reducereproduktionenog øgeforbruget på de markeder,der er forbundet til
DK1,hvor den marginale(dyreste)produktionellersville ske.Budområderne,hvor disseændringeri produktion og
forbrug kan forekomme,afhængeraf tilgængelighedenaf kapacitetpå tværsaf zonerne.SimulationFacility-modellen
muliggøren fuld optimeringaf disseændringerpå tværsaf hele elsystemet,der er modellereti Euphemia-algoritmen.
Det er såledesi princippetmuligt at opsummereden øgedeforbrugsværdiog de lavereproduktionsomkostninger
på
tværsaf alle budområder,der viseren øgetforbrugsværdiog lavereproduktionsomkostninger.
Ensådantilgangsynes
dog at overvurdereeffekten.For at undgådette beregnesnyttevirkningernekun for de nordiskebudområder,som
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umiddelbarter de centralebudområder,hvor modhandelsenergien
på den danskesideaf DK1-DE-grænsen
i sidste
endepåvirkerforbrug og produktion.
Denestimeredenordiskesamfundsøkonomiske
effekt af intraday-metodener beregnettil at udgøre25-55mio. EURfor
2019og 20-47mio. EURfor 2020.Herafrealiseresca. 15 % i Danmark(13 % i 2019,18 %i 2020).De nærmeredetaljer
om estimeringenaf de samfundsøkonomiske
effekter af intraday-metodenfremgåraf bilag1.
De beregnedegennemsnitligeday-ahead-priser
for timerne med modhandel(etestimat på den forventedeintradaypris) for 2019 og 2020 er vist i nedenståendetabel. Denestimerededay-ahead-prisfor intraday-metodenafspejler
estimatetfor den gennemsnitligepris på modhandelsenergi(ikke-vægtet).

DK1

DK2

År

Dansk
specialregulering

Intradaymetoden

Difference

2019

37,7

34,7

-3,0

2020

17,9

14,5

-3,4

2019

39,3

38,4

-0,9

2020

22,1

21,3

-0,8

Tabel9: Estimeredepriseri intraday-metodensammenlignetmed priserneveddanskspecialregulering,
EUR/MWh
Effektenpå day-ahead-priserne
er såledesestimerettil at udgøreca.3 EUR/MWhfor DK1for både2019 og 2020.Den
relativeeffekt var dog langt højerei 2020,hvor day-ahead-priserne
var langt lavereend i 2019.Disseestimatertager
ikke højdefor, at en perfekt prisjusteringmellemday-ahead-og intraday-tidsrammener usandsynlig.Denfaktiske
prispåvirkningmå derfor forventesat værelavere.
Energinetunderstreger,at de beregnedepriser ikke afspejlerintraday-metodensfulde effekt, da det ikke har været
tekniskmuligt at simulereeffekten afden fulde modhandelsmængde,
hvilket isærpåvirkertimerne med de største
modhandelsmængder.
Seyderligereoplysningeri bilag1.
5.6.2.3 Konklusion
Nedenståendetabel opsummererde beregnedeeffekter for de to beskrevnemåderat indkøbemodhandelsenergi.
2019

2020

Danskspecialregulering

25-55

20-47

Intraday-metode

40-66

36-49

Tabel10: Sammenfatningaf de estimeredesamfundsøkonomiske
effekter,mio. EUR.
Resultatetafberegningernegiver ikke grundlagfor en klar konklusion.Dennedre grænsefor den nuværendepraksis
liggerdog væsentligtunder den nedre grænseberegnetfor intraday-metoden,mensden øvre grænseer højerefor
intraday-metodenend for den nuværendepraksis(danskspecialregulering),
dog ikke væsentligthøjere.Breddenaf
intervallerneunderstregerden usikkerhed,der er forbundet med beregningerne.
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Selvomde samfundsøkonomiske
beregningerikke giver et klart svarpå, hvilkenmodel der samfundsøkonomisk
set er
bedst,skalde prissignaler,som TSO’ernefår fra metoderne,stadigtagesi betragtning.HvisTSO’ernestår over for
kunstigthøje modhandelsomkostninger,
vil det kunnefå dem til at iværksætteafhjælpendeforanstaltninger,som er for
dyre, eller i sidsteende investerefor megeti netudviklingpå grund af de høje omkostninger.
Gennemsnitsprisen
på specialregulering
på -23 EUR/MWhi 2020(-12 EUR/MWhi 2019)er ekstremi forhold til den
beregnedegennemsnitsprispå modhandeli intraday-metodenpå 14,5 EUR/MWhi 2020 (34,7EUR/MWhi 2019).Det
er derfor klart, at den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergigiveret megetineffektivt prissignaltil TenneT
som anmodendeTSO.
Indkøbaf modhandelsenergii intradayvil såledessikremere effektiveprissignalertil markedsdeltagereog TSO’er.
Selvomdet ikke kan konkluderesentydigt,atintraday-metodenhar en højeresamfundsøkonomisk
effektivitet, peger
den kvalitativevurderingstadigpå, at intraday-metodensamfundsøkonomisk
set er bedre end den nuværendepraksis
for indkøbaf modhandelsenergi.
5.7

Tilstrækkeliglikviditet til indkøbafmodhandelsenergi

Dengrundlæggendeforpligtelsei henholdtil artikel 4, stk. 3, i traktaten til at (i) træffe alle almindeligeeller særlige
foranstaltningerfor at sikreopfyldelsenaf retsaktervedtagetaf EU-institutionerne,og (ii) afholdesigfra at træffe
foranstaltninger,der kan bringevirkeliggørelsenaf Unionensmål i fare, indebærer,at Energineti situationersom den
nuværendeforpligter sigtil at søgealternativer,der mindskerrisikoenfor at skulleafviseanmodningerom modhandel,
hvisenergienkan handlespå andenmåde.
Derfor synesintraday-metodenat væreen hensigtsmæssig
løsning.Dengiveri praksisEnerginetmulighedfor at handle
med modhandelsenergipå det grænseoverskridende
europæiskeintraday-marked.Dette medfører,at flere
markedsdeltagere
får mulighedfor at deltagei handlenmed modhandelsenergi.
Intraday-metodengiverdesuden
Energinetmulighedfor at tage håndom behovetfor strukturel modhandelpå et tidligere tidspunkt,hvilket giver mere
tid til at skaffede nødvendigemængder.
5.8

Forbrugerpriser

Ifølgebetragtning2 i elmarkedsforordningen
tilsigter energiunionenat giveslutkunderne,husholdningerog
virksomheder,konkurrencedygtigog billig energi.Ifølgedanskreter forbrugernesadgangtil billig el et af lovgivningens
helt centraleformål.
Fordeleneved at TSO’ernes
energihandlespå et konkurrencedygtigtmarkedskalsåledesafspejlesi forbrugerpriserne.
Hvisde nuværendemængderaf nedreguleretmodhandelsenergisom nævnti afsnit 5.10.2.1blev købt på intradaymarkedeti stedet for gennemden danskespecialregulering,
såville day-ahead-prisen
værefaldet med ca.3 EUR/MWhi
2019og 2020 i DK1(og ca. 1 EUR/MWhi DK2),da danskeforbrugereville kunnekøbemodhandelsenergien
på intradaymarkedetog dermedhavemulighedfor at flytte deresefterspørgselfra day-ahead-markedet
til intraday-markedet
(forklaret nærmerei afsnit 5.10.2.1).
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5.9

Miljø og klima

Densenesterevisionaf formålsbestemmelsen
i lov om Energinetforpligter Energinettil at tage hensyntil klima og miljø
i sin opgavevaretagelse.
Energinethar på baggrundaf de i afsnit 2.4 beskrevneforhold såledesundersøgt,om en intraday-baseretmetode til
køb af energiville kunnereducereden europæiskeCO2-udledning.
Analysenkan sesi bilag3.
Det estimeresat et skift fra den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergitil intraday-metodenville have
reduceretden europæiskeCO2-udledningmed 0,9 mio. ton CO2 i 2020.
5.10 Markedseffektenaf modhandeli intraday
Somanført i afsnit 3.3 skalEnerginetsikrevelfungerendemarkeder.Dette afsnit beskriverden effekt, som Energinets
indkøbafmodhandelsenergipå intraday-markedetkan havepå elmarkederne,samt de juridiskerammer for Energinets
handelpå intraday-markedet(afsnit5.10.1).
De mængder,der på nuværendetidspunkt indkøbessom specialregulering
på DK1-DE/LU,
variererfra 0 til 3.000MWh.
Flyttesindkøbetaf modhandelsenergitil et andet marked,vil det havestor effekt på det pågældendemarkeduanset
det detaljerededesignaf den nye modhandelsmodel.
Dadeltagelsei intraday-markedetstiller færre krav til deltagerneend deltagelsei regulerkraftmarkedet,er det teknisk
muligt for samtligeaktøreri regulerkraftmarkedetogsåat deltagei intraday-markedet,medmindreen aktør har solgt
sin kapacitetsom reservekapacitet.I forhold budvolumenforventesden danskebudvolumeni intraday-metoden
såledesat væremindst lige såstor som i den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi,
med forbeholdfor
reserver.Dertil kommerbud fra de nordiske,som kan deltagedirekte i intraday-markedetfra kl. 15, og bud fra de
øvrigelande,der deltageri det fælleseuropæiske
intraday-marked,som kandeltagefra kl. 18.
Denbrede markedsadgang
uden prækvalifikationskrav
sikrerdet bedstmuligegrundlagfor konkurrence,øget likviditet
og effektivepriser.
5.10.1 Energinetsom markedsdeltagerpå intraday-markedet
Somanført i afsnit 3.3 er det et grundlæggendekrav,at Energinetanvendermarkedsbaserede
løsningertil at skaffeden
energi,der er nødvendigfor, at Energinetkan opfyldesineforpligtelsersom certificeretTSO.
Forordningnr. 1227/2011af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighedpå engrosenergimarkederne
har som
erklæretmål at sikre,at
”[…] forbrugerneog andremarkedsdeltagere
har tillid til elektricitets-[…]markedernesintegritet, at de priser,der
fastsættespå engrosenergimarkederne,
afspejleret rimeligt og konkurrencepræget
samspilmellemudbudog
efterspørgsel,og at der ikkekan opnåsfortjenesterpå grundlagaf markedsmisbrug”(betragtning(1)),
og at
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”formålet med øget integritet og gennemsigtighedpå engrosenergimarkederne
bør væreat fremmeen åbenog fair
konkurrencepå engrosenergimarkederne
til fordel for de endeligeforbrugereaf energi” (betragtning(2)).
TSO’erer medtageti REMIT-forordningens
definition af ”markedsdeltagere”,jf. artikel 2, stk. 7. TSO’erneskaloverholde
kravenei REMIT-forordningen,
når de handlermed energipå intraday-markedet.
Artikel 3 i REMIT-forordningen
indeholderet forbud mod insiderhandel.Her står bl.a.:
"1. Det er forbudt personer,som er i besiddelseaf intern videnvedrørendeet engrosenergiprodukt:
(a) at benyttedennevidenveddirekteeller indirekte,for egeneller tredjemandsregningat erhverveeller afhænde
eller forsøgeat erhverveeller afhændeengrosenergiprodukter,
som dennevidenvedrører
(b) at meddeledennevidentil andre,medmindredet skersomet normalt led i udøvelsenaf deresbeskæftigelse,
erhverveller funktioner
(c) på grundlagaf intern videnat opfordreeller overtaleandretil at erhverveeller afhænde
engrosenergiprodukter,
somdennevidenvedrører
[…]
3. Stk.1, litra a) og c), i denneartikel finder ikkeanvendelsepå transmissionsystemoperatører,
når de køber
elektriciteteller naturgasfor at sikre,at systemetfungerersikkert,i overensstemmelse
med deresforpligtelseri
henholdtil artikel 12, litra d) og e), i direktiv2009/72/EF[…]”54
Artikel 2, stk. 2, i REMIT-forordningen
definererintern viden således:
(1) »intern viden«:specifikviden,somikkeer blevetoffentliggjort,som direkteeller indirektevedrøreret eller flere
engrosenergiprodukter,
og som,hvisden blev offentliggjort,sandsynligvis
mærkbartville påvirkeprisenpå disse
engrosenergiprodukter.
Med henblikpå dennedefinition forståsved»viden«:
(a) Oplysninger,somskaloffentliggøresi henholdtil forordning(EU)nr. 714/2009og forordning(EF)nr. 715/2009,
herunderretningslinjerog netregler,som vedtagesi henholdtil disseforordninger
(b) Oplysningerom kapacitetenog anvendelsenaf faciliteter til produktion,oplagring,forbrug eller transmissionaf
elektriciteteller naturgaseller om kapacitetenog anvendelsenaf LNG-faciliteter,herunderplanlagteeller
uforudsetedriftsstopfor dissefaciliteter
(c) Oplysninger,somskaloffentliggøresi henholdtil lovgivningeller administrativebestemmelserpå EU-planeller
nationalt plan, markedsreglerog aftaler eller sædvanepå det relevanteengrosenergimarked,
for så vidt som
disseoplysningersandsynligvismærkbartvil påvirkeprisernepå engrosenergiprodukter,
og
(d) Andreoplysninger,somen fornuftig markedsdeltagersandsynligvisville benyttesom en del af grundlagetfor
sin beslutningom at indgåi en transaktioneller afgiveen handelsordrevedrørendeet engrosenergiprodukt.

54 Direktiv2009/72er blevet ophævetved elmarkedsdirektivet,
hvor artikel 40 er den relevanteartikel.
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Videnansesfor at værespecifik,hvisden angiveren rækkeforhold,der foreliggereller med rimelighedkan
forventesat kommetil at foreligge,eller en begivenhed,der er indtrådt eller med rimelighedkan forventesat
indtræde,og hvisden er tilstrækkeligtpræcistil, at der kan dragesen konklusionmed hensyntil de pågældende
forhold eller den pågældendebegivenhedsindvirkningpå prisernepå engrosenergiprodukter.”
Det følger såledesaf REMIT-forordningen,
at TSO’erkan handlemed energifor at sikre,at transmissionssystemet
fungerersikkert,på intraday-markedet,ogsåselvom de er i besiddelseaf intern viden.
Sommarkedsdeltageri REMIT-forordningens
forstander Energinetdog ogsåunderlagtforpligtelseni artikel 4 om
offentliggørelseafintern viden.
Artikel 4, stk. 1 lyder:
”Markedsdeltagerneskalpå effektivog rettidig vis offentliggøreintern viden,somde besidder,om virksomhedereller
faciliteter,somden pågældendemarkedsdeltager,eller dennesmoderselskabeller tilknyttedeselskab,entenhelt eller
delvistejer eller kontrollerer,eller hvisdriftsforholdden pågældendemarkedsdeltagereller det pågældendeselskab
entenhelt eller delvister ansvarligfor. Sådanoffentliggørelseomfatter oplysningerom kapacitetenog anvendelsenaf
faciliteter til produktion,oplagring,forbrug eller transmissionaf elektricitet[...], herunderplanlagteeller uforudsete
driftsstopfor dissefaciliteter.”
De betydeligemængder,Energinetgår i markedetmed, påvirkermarkedetbetydeligt,på sammemådesom de forhold,
REMITudtrykkeligtpålæggermarkedsdeltagere
at offentliggøre.Derfor er intraday-metodendesignetmed en
forudgåendeoffentliggørelseaf Energinetsmodhandelsmængder,
jf. afsnit 4.3.2.4.
5.10.2 Priseffektpå day-ahead-,intraday-og balancemarkedet
5.10.2.1 Day-ahead-priseffekt
Simuleringernei bilag1 viseret day-ahead-prisfald
på ca. 3 EUR/MWhi DK1ved simuleringaf indkøbaf
modhandelsenergien
i 2019 og 2020 på DK1-DE/LU
i intradaymarkedet.Priseffektenskyldesi simuleringenet skift i
efterspørgslenfra day-ahead-markedet
til intraday-markedet.Daenergiforbrugernekøberderesenergipå markedet
med de lavestepriser, antagesdet, aten del af efterspørgslenvil flytte sig fra day-ahead-markedet
til intradaymarkedet,hvilket giver lavereday-ahead-priser.
Det bemærkes,at antagelsenom priskonvergensmellemintradayog day-aheadi simuleringendannergrundlagfor
modelleringaf effekterneaf modhandelved hjælp af en day-ahead-markedsmodel.
Energinetantagerdog, at
markedsdeltagerne
ikke vil kunneoptimeredereskøb af energi100 %,da de førstkender mængdenaf
modhandelsenergi,
efter day-ahead-markedet
er lukket. Det betyder,at det er forbundet med en større risiko for dem
at dækkederesefterspørgselpå intraday-markedet.Somfølgeheraf forventer Energinetet day-ahead-prisfald,
der er
lavereeller mindre end de 3 EUR/MWh.Hvisefterspørgsleni day-aheadreduceresmed 30-60% af den
modhandelsmængde,
der udbydesi intraday,vil priseffektenformentligreducerestilsvarende.
Genereltvariererelprisenpå day-ahead-markedet
betydeligt.Af Tabel1 fremgårdet, at den gennemsnitligeday-aheadpris i 2020 var 25 EUR/MWh,mensden i 2018 var 44 EUR/MWh.
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Af day-ahead-priseffekten
sesdet, at den øgedekonkurrence,som europæiskmarkedsdeltagelse
i konkurrencenom
Energinetsmodhandelsenergimedfører,vil sænkeelprisernefor forbrugerei Danmark,hvilket er ettegn på
velfungerendemarkeder.
5.10.2.2 Intraday-priseffekt
De nuværendeintraday-handelsmængder,
hvor Energinetikke deltageri markedet,spænderfra 0 til 1.000MWh i DK1.
Til sammenligningudgørEnerginetsnuværendemodhandelsbehov0 til 3.000MWh. Det betyder,at det er nødvendigt
at øgelikviditeteni intradaymarkedetfor at kunnerumme Energinetsmodhandelsbehovogsikreeffektivepriser.Taget
den brede adgangtil markedetog den forudgåendeoffentliggørelseaf modhandelsmængderne
i betragtningbør det
væreet realistiskscenarie,at likviditetenfølger med.
Intraday-og day-ahead-prisen
forventestil en vis grad at nærmesig hinanden.Det er ikkemuligt at forudsigedet
konkreteomfangaf priskonvergensen.
Envurderingbestilt af TenneTog foretagetaf Consentecviserdog,at jo større
og mere forudsigeligemodhandelsmængderne
er, destotættere er sammenhængen
mellemday-ahead-og intradaypriserne,da markedsdeltagerne
kan forudsigede modhandelsmængder,
der vil blive indsendttil intraday-markedet.
Pris(intraday)-pris (day-ahead)[EUR/MWh]
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Figur15: Relationmellemprisdifference(intradaykontra day-ahead)i Tysklandog samledeantal handlertil sikringaf
transmissionskapaciteten
på tværsaf grænserne.Positivmængdeangiverkøb i DEog salgi DK1.
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2018
(JD)

2019
(JD)

2020
(JD)

2020
(JD+
andet)

17,5 %

35 %

38 %

43 %

Gennemsnitligandelaf modhandeli kontinuerlig
intraday-handelsmængde
[% i timer med modhandel]

6,5 %

8,4 %

Korrelationskoefficient
mellemmodhandelsmængde
og day-ahead-intraday-prisdifference

0,25

0,12

Hyppighedaf modhandeltil sikringaf
transmissionskapacitet
[% af timer]

11,1% 12,8 %

0,10

0,1555

Tabel11: Sammenligningaf hyppighedog mængdeaf modhandelmellem2018,2019 og 2020 i Tyskland.
Kilde:Vurderingbestilt af TenneTog foretaget af Consenteci forbindelsemed udarbejdelsenaf JD
moniteringsrapporten2020.
De strukturellemodhandelsmængder,
der købespå intraday-markedet,øgerkonkurrencen,da markedsdeltagerne
vurderer,om de får den bedstepris for deresenergipå day-ahead-markedet
eller på intraday-markedet,hvilket vil føre
til priskonvergensmellemintraday-og day-ahead-markedet,
når der handlesstore mængdermodhandelsenergi.
Dette
er ogsået tegn på velfungerendemarkeder.
5.10.2.3 Priseffektpå balancemarkederne
Den10. marts 2019 indsendteEnergineten fortrolig rapport om specialregulering
(2018)til Forsyningstilsynet.
Rapportener ikke offentliggjort,da den indeholderspecialreguleringspriser,
som p.t. ansesfor fortrolige på grund af
bekymringerom nedsatkonkurrenceog priskoordinering.Rapportenkonkluderer,at:
Danskebud på nedreguleringi regulerkraftmarkedetsigtermod at blive aktiveretsom specialregulering,
da
tilbudsprisenpå nedreguleringer væsentligtlavere(merenegativ)end den gennemsnitligebalancepris.Derfor
leveresbalancebud/-tilbudprimært fra Norgeog Sverige.Effektenpå balanceprisenkan dog væreubetydelig,
da bud/tilbud fra Norgeog Sverigegenerelter mere konkurrencedygtige.
Balanceprisen
på opreguleringrelativt til spotprisenforventesat stige,når modhandelsenergihandlespå
intraday-markedet.Det skyldes,at der i metodenikke vil skeudligningmed balanceringsbehov,
da strukturel
modhandelsenergihandlesfør balanceringstidsrammen.
Dette skaldog sesi lysetaf en laverespotpris,således
at nettoeffektenforventesat væreminimal.
Når indkøbafmodhandelsenergier flyttet til intraday-markedet,forventer Energinet,at danskemFRR-bud/-tilbud,
der
indsendestil det nordiskeregulerkraftmarkedmed henblikpå nedregulering,vil væretættere knyttet til de øvrige
nordiskemFRR-bud/-tilbud,
der indsendestil det nordiskeregulerkraftmarked,da de danskebud/tilbud ikke længere
kan forventesaktiverettil budprisen,hvisbuddet/tilbuddet liggerover marginalprisenfor balancering.Dette vil generelt
forbedrekonkurrencenpå det nordiskeregulerkraftmarked,da danskebud/tilbud medførerøgetkonkurrence.
5.10.3 Ubalancerisici
Når indkøbafmodhandelsenergigennemførespå intradaymarkedet,bliver det ogsåmuligt for forbrugereog
elhandlereat købemodhandelsenergi,
og balancenmellemudbud og efterspørgselvil blive nået på en andenmådeend
55 HvisJD-mængderne
kun tagesi betragtning,er korrelationskoefficientenmellem modhandelsmængden
og day-ahead-intraday-prisdifferencen
0,1.
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i den nuværendemetode for indkøbaf modhandelsenergi.
I daghandlerforbrugernetypiskderesenergipå day-ahead
markedet,mensmodhandel(på DK1-DE/LU)
resultereri nedreguleringi regulerkraftmarkedet.Med intraday-metoden
indkøbesmodhandelsenergii stedet i intraday-markedet,hvor Energinetforventer, at danskeforbrugere,elhandlereog
nordiskeproducentervil handleenergi.Dermedvil danskeforbrugerereducerederesday-ahead-efterspørgsel,
mens
elhandlerevil øgederesday-ahead-udbud,
beggemed en forventningom at dækkederespositioni intraday-markedet.
Alt andet lige betyderdette, at hvisresultateti day-ahead-markedet
blev realiseret,ville det ikke værebalanceret
(forbrugereog/eller handlendehar en ubalanceretposition efter day-ahead-markedet).
Intraday-markedeter imidlertid
en integreret del af elmarkedet,sådette kan ikke på nogenmådeansesfor forkert.
Aktørermed ubalanceredepositionerefter day-ahead-markedet
motiverestil at balanceresigi intraday-markedet,hvis
de forventer,at omkostningernevil værelaverei intraday-markedetend ved afregningaf ubalancen.Hvis
omkostningerneforventesat være"høje" i beggemarkeder,vil aktørernefå en mere balanceretpositioni day-aheadmarkedet.Dermedvil aktørerneløbendeoptimere derespositionfor at opnå den bedstepris for deresenergi.
Intraday-metodenskaberen ny dynamik,hvor intraday-markedetbliver vigtigere,men det påvirkerikke fundamentalt
incitamentettil at værei ubalanceefter intraday-markedet.Enforbruger,der i en situationuden modhandelville
balanceresigi day-ahead-markedet,
vil i en situationmed modhandeli stedet balanceresigi intraday-markedet,hvis
han ønsker(forsøger)at købemodhandel,uansetom han rent faktiskkøbermodhandelsenergieller ej. Påsamme
mådevil en leverandørikke havegrund til at spekulerei større ubalance,bare fordi han ogsåspekulereri indkøbaf
modhandelsenergi.
Der ville i beggetilfælde væregod tid i intraday-markedettil at balancereubalanceredepositioner
fra day-ahead-markedet,
som ikke måtte væreblevet balanceretmed modhandelsenergi.
Energinetforventer dermed,
at den samlederisikofor ubalanceer den samme.
Påbaggrundaf ovenståendeser Energinetingengrund til at antage,at intraday-metodenvil øgerisikoenfor ubalancer,
og der antagesderfor ikke at væreen øget risikofor systemsikkerheden.
5.10.4 Markedsadfærdinden for intraday-metoden
Energinettolker REMIT-forordningen
således,at volumeneraf strukturel modhandel,som skalhandlesi et givent
marked,skaloffentliggøres,før volumenernehandles.Energinetmener ikke at væreforpligtet til at offentliggøretid og
købsprisforud for handel.
REMIT,artikel 4: ”Markedsdeltagerneskalpå effektivog rettidig vis offentliggøreintern viden,somde besidder,(...)”,
når man læserdefinitionenaf ”intern viden” (REMIT,artikel 2, stk. 1, betyderdet ”specifikviden,somikkeer blevet
offentliggjort,som direkteeller indirektevedrøreret eller flere engrosenergiprodukter,
og som,hvisden blev
offentliggjort,sandsynligvismærkbartville påvirkeprisenpå disseengrosenergiprodukter”.
Markedsmanipulationsom definereti artikel 2, stk. 2, i REMITer forbudt.
Såledeskan den normalekonkurrencemæssige
adfærdhosaktører,der søgerden bedstepris for deresenergisom
beskreveti bilag2, ikke ansessom markedsmanipulation,
da denneadfærdi modsætningtil markedsmanipulation
sikrerkonkurrencedygtigepriser for forbrugerne.
Risikoenfor markedsmanipulation
ansesat værepotentielt relevanti en intraday-baseretmetode,hvor intradaymetodenvil giveaktørerneex ante-videnom kommendehandelsvolumener.
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Risikoenfor markedsmanipulation
angårprimært følgende:
1. Energihamstring,
hvorvedforstås,at en aktør erhververalle eller en stor andelaf de tilgængeligebud med
henblikpå at kontrollerepriseni markedet,fx overfor systemoperatørens
behovfor at håndtereflaskehalsei
energisystemet.
2. Kapacitetshamstring;
hvorvedforstås,at en aktør erhververhele eller dele af den tilgængelige
transmissionskapacitet
("ATC")uden at udnytte den eller udnytte den effektivt. Dette sker ved,at en eller flere
(men få) aktørertager en position på hver side af et budområde.
Med hensyntil energihamstringanserEnerginetrisikoenfor teoretisk.Energinetforventer,at konkurrencesituationen
vil gøreen sådanadfærdurentabel.
Med hensyntil kapacitetshamstring
vurdererEnerginet,at der er en sådanrisikoforbundet med en intraday-baseret
metodesom beskreveti bilag2. Energinetanserimidlertid denneaktivitet for risikofyldtfor aktører,og det er således
usandsynligt,at det rent faktiskvil ske,da det ville udgøreet brud på reglernei REMIT-forordningen.
Påbaggrundaf ovenståendevurdererEnerginetikke,at risikoenfor markedsmanipulation
gør intraday-metoden
mindre attraktiv. Der er desudentruffet en rækkevalgom metodensdetaljerededesignfor at minimererisikoenfor
kapacitetshamstring
og lign.,fx at det præcisetidspunktfor handelsvinduerog Energinetsbudpriserikke offentliggøres
5.10.5 Kapacitetsjustering
Dennuværendetilgang,der er beskreveti afsnit 4.3.2.6.1til justeringaf kapaciteterved modhandelpå DK1-DE/LU
før
indsendelsetil SIDC,giver en negativATC,som ikke er synligtfor markedet.Der er desudenrisikofor overtildelingi den
modsatteretning af markedsflowet,og det forhindrer samtidigfrigivelseaf ny kapacitetpå intraday-markedet,hvisder
er blevet handlet mod markedsretningenefter gennemførtmodhandel–og dermedbegrænserden nuværendeløsning
for kapacitetsjusteringmarkedetmere end nødvendigt.
Dennye løsning,der fremgårafafsnit 4.3.2.6.2,løserdisseproblemstillinger.

5.11 Vurdering
Energinetvurderer,at intraday-metodenimødekommerde i afsnit 2.3 beskrevnebehov,og at den overholder
gældendeeuropæiskog dansklovgivningbeskreveti afsnit 3.
Intraday-metodensikrerikke blot, at der er implementeretnymetode for indkøbaf modhandelsenerginovember2022,
metodener ogsået langt bedre alternativend den nuværendemetode for indkøbaf modhandelsenergi,
målt på de
centralekravog pligtmæssigehensyn:driftssikkerhed,markedsbaseret,ikke-diskriminerende,
effektiv og transparens.
Denøgedemarkedsstørrelse
i intraday-metodensikrerdesudenkonkurrencedygtigeog effektiveforbrugerpriser,og at
de produktionsenheder,der har de størstemarginalomkostninger
ved energiproduktionen,er de produktionsenheder,
der stoppes,hvisder er behovfor nedregulering.Dette medføreryderligereden positivemiljøeffekt,at nedregulering
af vind vil væremindre i intraday-metoden.
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Energinethar desudenafdækketde mest oplagterisici og ulemperforbundet med intraday-metodensåsomrisikofor
ubalanceri afsnit 5.10.3og markedsmanipulation
i afsnit 5.10.4.Disseovervejelserimødekommesved at sikreen
overgangsperiode
beskreveti afsnit 4.5 med en gradvisforøgelseaf handledevolumenerpå intradayeller er imødegået
i muligt omfangved det detaljerededesignaf metoden.

Proces
Dette afsnit giveret overblikover den proces,der er fulgt for at sikreinddragelseaf relevanteinteressentersamt
gennemsigtighed.
6.1

Intern procesi Energinet

I begyndelsenaf 2020 igangsatteEnergineten evalueringaf den nuværendemetodefor indkøbaf modhandelsenergi
og dermeddet interne arbejdemed en ny metodei overensstemmelse
med konsekvensvurderingen.
Forsyningstilsynet
blev på et mødeden 20. februar 2020 informeret om igangsættelseaf arbejdet.
Arbejdetblev igangsatpå grund af en øget efterspørgselefter modhandelpå DK1-DE/LU
og en mulig efterspørgselefter
modhandelpå alle grænserafledt af 70 %-reglen.Endviderevar det på det tidspunktikke afklaret,om det ville blive
tilladt at anvendeMARItil strukturel modhandel.
I første omgangopstillededen interne arbejdsgruppealle metoder for indkøbaf modhandelsenergi,
der blev vurderet i
56
konsekvensvurderingen
fra 2018 , som alternativemodhandelsmodeller.
Dametodenskullekunneanvendespå alle
danskegrænser,blev der set bort fra modellersåsomCoCa-modellen
(der gør brug af transmissionsrettigheder),
da der
ikke er transmissionsrettigheder
på de nordiskegrænser.Pågrund af mellemkommendeændringeri de juridiske
rammerblev fortsættelseaf den nuværendedanskespecialreguleringsmodel
ikke vurderetmulig. Deovervejede
alternativer(somblev præsenteretpå den første workshop57 i august2020)var:
1) Modhandelvia intraday-auktioner
2) Modhandeli det kontinuerligeintraday-marked
3) EnnordiskTSO-TSO
modhandelsmodel(modhandeli et separatnordiskmarked).
Arbejdetfrembødudfordringerfra starten.For det første,fordi der ikke var fastsaten deadlinefor implementeringaf
en ny metode eller en egentligdato, hvor den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergiikke længerekunne
anvendes.Det skyldtesen rækkeindbydesafhængigejuridiskeog praktiskeforhold. For det andet,fordi MARIog
reglernerelateret til platformenblev vurderettil at udgøreden relevantetidsbegrænsning(2023/2024).Umiddelbart
efter den første workshopviste det sig imidlertid, at den nordiskebalanceringmodel(NBM)havdefremrykketAOFimplementeringen(paralleldrift)til andet kvartal2022.
Implementeringenaf AOF’enindebaren ny tidsfrist for implementeringaf en ny modhandelsmodel,der var betydeligt
kortere end først antaget.Fraog med datoenfor AOF-implementering
ville det såledesikke længereværemuligt at
modhandlesom danskspecialregulering.
Implementeringsdatoen
for den nordiskeAOFblev senereflyttet til november
2022.
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Det blev vurderet,hvorvidt en IT-løsningpotentielt kunneløsedet problem,som AOF'enmedførte(dvs.en løsning,der
kunneaktiveremFRR-budtil den tilbudte pris (pay-as-bid)efter balanceringenvia AOF’en).Idéenblev afvistaf flere
årsager.Bl.a.vistedet sig forholdsvishurtigt, at det ville væreen kompleksopgaveat løse,og da den nuværende
metodefor indkøbaf modhandelsenergiikke var effektiv til at håndterede store modhandelsvolumener.
Enafgørendefaktor var dog udfaldet af den analyse,der blev gennemførti mellemtidenmed henblikpå at vurdere
fordele og ulemperved implementeringaf en intraday-baseretmetode til modhandelsbehov(i modsætningtil at
fortsætte metodenbaseretpå mFRR).Analysenviste entydigt,at en intraday-baseretmetode for det første ville kunne
imødekommede kritiskepraktiskeproblemstillinger,der er identificeret ovenfori afsnit 2.3. For det andet blev det
vurderet,at en intraday-baseretmetodevar bedstoverensstemmende
med de lovgivningsmæssige
krav og
pligtmæssigehensyni EU-lovgivningen
såvelsom nationalt,og her blev metodenogsåvurderet som værendeden
samfundsøkonomisk
bedste/mesteffektiveløsning.
Pået tidspunktblev det ogsåkonkludereret,at en nordiskTSO-TSO
modhandelsmodelganskeenkelt ikke var en
mulighed,da ideenom at oprette et separatnordiskmarkedikke nød opbakningfra de øvrigenordiskeTSO'er.
Påden baggrundfortsatte Energinetmed at arbejdepå en intraday-baseretmetode.
6.2

Inddragelseaf aktører

For at sikrestørstmulig gennemsigtighedog inddragelsehar Energinetløbendeinddragetog informeret
markedsaktørerog andreinteressenteri processen.
Workshopsblev annonceretpå Energinetshjemmesideog på et interessentmødefor danskemarkedsaktører.Desuden
blev der sendtinvitationer til nabo-TSO'er,
og energiorganisationer,
der repræsentererdanske,norskeog svenske
markedsaktører,blev opfordret til at informere deresmedlemmerom disseworkshops.Energinettilstræbte at
deltagere,der deltog i de første workshops,modtog en personliginvitation til den efterfølgendeworkshop.For at
facilitereegentligedrøftelserpå disseworkshopsblev der på forhåndudsendtnotater og præsentationer,ligesomder
blev udsendtopsummeringerefterfølgende.Alle informationerom arbejdetmed metodenfor indkøbaf
modhandelsenergier publicerether: Modhandel| Energinetpå Energinetshjemmeside.
Påden første workshopi august2020 redegjordeEnerginetfor begrundelsenfor den nye evalueringsmodelaf metoder
for indkøbaf modhandelsenergiog de forhold, der begrundedeindførelsenaf en ny metode til indkøbaf
modhandelsenergi(somde var på det tidspunkt).
PåworkshoppenoplevedeEnerginetgenerelutilfredshedmed, at der ikke kunnefremskaffesklareog entydigesvarpå
juridiskeog praktiskeproblemstillinger,herunderfrist for implementeringaf en ny modhandelsmetode.Der blev
fremsatmangeønskerom afklaringer,hvilket komplicerededen påtænkteløsningsorienterede
dialog.
For at sikrede bedstmuligerammer for drøftelserne,herunderet solidt grundlag,udskødEnerginetden anden
workshoptil den 12. januar2021.Pådenneworkshopblev der redegjortfor den mellemkommendeudviklingmed
hensyntil de juridiskeog praktiskerammersamt rationaletfor at forfølgeog foretrækkeen intraday-baseretmetode.
I mellemtidenhavdeen aktør henvendtsigEnerginetog spurgt,om en intraday-baseretmetodeseffekt på day-aheadprisernevar tilstrækkeligtundersøgtog overvejet.Problemstillingenblev drøftet og uddybetpå workshoppen.
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Desudenvar der inviteret tre foredragsholderetil at kommemed bidragtil drøftelserne:
Statnett,som præsenteredederestanker om implementeringaf en metodefor intraday-modhandel
Ørsted,som argumenteredefor, at den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergivar velfungerende,
samt derestolkningaf 70 %-reglen
EnergiDanmark,som argumenteredefor, at en intraday-baseretmetodekunneansesfor markedsbaseret,i
modsætningtil den nuværendepraksisfor indkøbaf modhandelsenergi.
Der blev afholdt en tredje workshopden 2. februar 2021 for at giveaktørerneyderligeredetaljer om analysersamt
rationaletbagEnerginetspræferencefor en intraday-baseretmetode. Spørgsmåletom relevant(e)tidshorisont(er)for
70 %-reglenblev præsenteretaf Forsyningstilsynet,
der fremlagdesin fortolkningog relevantefortolkningsgrundlag.
TenneTgaven kort præsentationaf deresplanlægningsproces
og planlagtenetudbygningsprojekter.
Pådenneworkshopgavdeltagerneogsåudtryk for en rækkeovervejelserom det detaljerededesignaf en intradaybaseretmetode.
Dette input blev behandlet,og der blev afholdt en fjerde workshop,et intraday-designmøde,
den 20. april 2021.Der er i
den indsendteintraday-metodetaget højdefor input fra denneworkshop.
Den17. augustblev et dialogmødeafholdt i forbindelsemed høringen.
I perioden2. juli –30 august2021 var metodeanmeldelsen
i offentlig høring.Der var god responspå høringen.I
konsekvensaf høringenog dialogmødeden 17. augustforetog Energineten rækkeændringeraf metodeanmeldelsen.
De foretagneændringerer oplistet i afsnit 6.3 nedenfor.
6.3

Ændringertil metodeanmeldelsenforanledigetaf høringen

Påbaggrundaf de indkomnehøringssvarhar Energinetforetaget en rækkeændringeri den metodeanmeldelse,
der
sendtesi høringden 2. juli 2021:
Handelsstrategien
for indkøbetaf modhandelsenergiændret fra en auktionslignendestrategitil en aktiv
handelsstrategi.Dette har udløsten omskrivningaf afsnit 4, da en aktiv handelsstrategibetyder,at indkøbetaf
modhandelsenergiskerover en længereperiode.I tråd med en aktiv handelsstrategioffentliggøresbudpriser
og handelstidspunkterikke.
Udligningaf modsatrettedemodhandelsanmodninger
(fx anmodningom reducereteksportpå en grænse
samtidigmed anmodningog øget eksportpå en andengrænsei sammebudområde)vil ske,sådanat kun
nettovolumenindkøbesi markedet.
Enrækkeaktørerhar påpeget,at Energinetikke har kunnet redegørefor en samfundsøkonomisk
gevinstved
intradaymodellen.Energinethar på baggrundgenbesøgtanalyserneog foretaget fejlrettelserog nuanceringer
af beregninger.Dette har medført ændringeri de rapporterederesultater,men ændrerikke ved den
overordnedekonklusionpå de kvantitativeanalyserom, at intraday-metodenikke kan entydigtvisesat føre til
øgetsamfundsøkonomisk
værdi.
Energinether revurderetsin fortolkningaf forpligtelseni REMITtil offentliggørelseaf mængderog Energinets
budprisi markedet.Forudgåendeoffentliggørelseaf modhandelsvolumen
fastholdessom i den oprindelige
metodeanmeldelse,
men Energinetvil ikke offentliggøreinformation,om Energinetsbudpriser.
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Risikoenfor, at modhandelikke kan imødekommespå baggrundaf utilstrækkeligebud er indskreveti forhold
til Energinetsforpligtelsertil at accepteremodhandeli stedet for i forhold til forsyningssikkerheden.
Efter aftale med TennetTysklander den nye kapacitetsjusteringsløsning
på DK1-DE/LU
(ogsåbeskreveti
høringsudgaven)
nu en del af metodeanmeldelsen.
Metoden og bilag5 er desudenoversattil dansk.
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