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Energinet
att Lars Øeer Jakobsen
og Myndigheden

aFRR i DK1 fra månedsauktion til
ugeauktion
Ørsted vil gerne takke for muligheden for at give høringssvar på denne høring.

23. juni 2022

Jeres ref. Lars Øeer Jakobsen
Vores ref. Jørn Klitgaard

Vi antager, at baggrunden for denne ændring er, at Energinet forventer at tiltaget vil
kunne øge konkurrencen på markedet. I så fald støtter vi forslaget.

Dok. ansvarlig JORKL

Vi ser en mulighed for, at forkorte den samlede procestid og dermed minimere risikoen
for aktøren. Hvis perioden flyttes, så den er gældende fra midnat fredag/lørdag og 7
døgn frem, vil den største risiko, der i Ørsteds perspektiv er weekenden, være med
kortest prognosehorisont. Dermed vil den samlede prognoseusikkerhed reduceres
både fordi budgivningen ligger 2 døgn tættere på leveringen og fordi den mest
risikofyldte weekend ligger i starten af prognoseperioden, hvor den er mest præcis, i
stedet for i slutningen.
Derudover er det også at foretrække at budgivningen gennemføres på hverdage i
forhold til gennemførsel af budgivningsprocessen.
Ørsted støtter anmodningen om undtagelse efter elmarkedsforordningen artikel 6, stk.
9. Det vil være uhensigtsmæssigt at indføre dagsauktioner på nuværende tidspunkt, da
det vil kræve ret store ændringer i IT-systemer for aktørerne. Det vil som Energinet
foreslår være mere hensigtsmæssigt at gennemføre alle ændringer samlet ved
overgangen til PICASSO i 2024.
Ørsted ønsker en præcisering af hvordan Energinet benytter afhjælpende tiltag.
Tidligere har Energinet aktiveret afhjælpende tiltag blandt de aktører, der har budt i en
vis periode. Da det ikke er kommercielt attraktivt at blive aktiveret med afhjælpende
tiltag, bliver vi negativt forfordelt med denne metode. Ørsted foreslår i stedet, at alle
godkendte aktører aktiveres pro rata efter godkendt kapacitet.
Vi vil på denne baggrund understrege, at metoden for reguleret pris ikke er en
retvisende metode, og derfor bør ændres.
I udbudsbetingelserne findes et afsnit 1.2 ”aFRR leveringsevne, DK1 + DK2”. Dette
afsnit står tilrettet med ugeindkøb, men samtidig står det i indledningen ”Indkøb af
aFRR leveringsevnekontrakter startede med virkning fra september måned 2015 og
ophører på det tidspunkt, hvor Energinet overgår til normalt indkøb af aFRR reserver.
Energinet er startet med ”normalt indkøb af aFRR”, så skal hele afsnit 1.2 så ikke helt
fjernes fra udbudsbetingelserne.
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Vores ref. Jørn Klitgaard

Med venlig hilsen
Ørsted

Jørn Klitgaard
jorkl@orsted.com
Tlf. 99552540
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