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Høringssvar, aFRR i DK1 fra månedskontrakt til ugekontrakt
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Averarclnede haldnino til ændingerne til metodeanmeldelsen-

Aalborg Forsyning ser positivt på ændringerne t I uge auktion. Vi har dog kommeniarer som er vaesentlige, for at
flest muiige aktører vil byde ind på auktionen. Ved at ændre små ting på Lldbudsbetingelserne kan det forbedre
aktørernes bud i form af pris og risiko. Overordnet synes vi at auktionen skal ligge t?et på weekend og everings
tldspunktet med fast auktionsdag to.sdag sarnt levering fredåg til fredag Fast auktionsdag iorsdag med leverlng
fra fredag giver de bedste forLrdsætninger for at afgrve sikre bud pga at prognoser er mest retv sende jo tættere
på man er på leveringstidspunktet

Der er lagt op lil en fast auktions dag hver torsdag. Deadl:ne er kl. 10.00 som v kender detfra månedsauktionerne. Aalborg forsynlng synes iorsdag er en passende auktionsdag, hvis det er efterfulgt af, at aFRR levering
skal ske fra fredag til fredag. Leveringstidspunktet er essentielt for at få flest mulige aktører til at byde på auktionen Risikoen for de bydende bliver min meret kraftigt forhold ul evering fra mandag til mandag. Samfundsøko
nom sk vi det således også give bedre mening, da der formodentligt opnås bedre bud uden store risikotil æg
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aktører n e.

Der er lagt op til tilbagemelding kl 13.00 som ved månedsauktioner Aalborg Forsyning opfordrer til at tilbagemeldingen sker senest kl. 1 '1 .00 og gerne tidiigere, som det sker ved de n uvæ rende u geau ktioner Forslaget skal
ses ira det udgangspunkt at leveringen starter til midnat og del er derfor nødvendigt med tidlrg udmelding for at

aktører kan handle korrekt på NordPools day ahead auklionen
Levering af aFRR
Det vii vær-. fordelagtigt at leveringen er fredag til fredag, så weekenden ligger i starten af perioden. Der er ofte
slor volatiliiet i weekenden, som kan skabe store omkostninger i forbindelse med aFRR everingen. Ved prognoser tæt på leveringen er der bedre overblik over omkostninger iil hele leverancen. Hvls man beholder mandag til
mandag leverancen, har de bydende øget risiko ift. spotprisprognosen da weekendleverancen er en uge se

ww.aalbo.gforsyning.dk

Afreg ning af leverancen.

Aalborg Forsyning ser positivt på, at Energinet nu, i forbindelse med ugekontrakterne, også ønsker at kunne afregne dem på ugeniveau. Dog er vi også af den holdning at Energinet bør tilsidesætte de nuværende betalings
betinge ser om 30 dages betallngsfrist ior ydelsen og overgå til en betaling hurtigere efter endi levering. Det begrundes i, at Energinet løbende laver kontrol af at reserverne er til rådighed på baggrund af onLne-målinger,
hvorfor en efterkorrigering, hvis leverandøren ikke har opryldt sine forpligtigelser er stort set usandsynlig. Energinet hår rred andre ord alie muligheder for at foretage denne korrigering hvis behovet eI der, inden ydelsen
sendes til udbetaling
Beordring.
V ved at beordring ikke er en del af denne hørlng, men vælger at nævne det alligevel til frerntidig overveie se I
t lfælde at markedet ikke har konkurrence og det bliver nødvendigt at beordre, kan det håndteres forskellrgt Aal
borg Forsyning mener, at der skal vaere en forni for rirnelighed i udvælgelser Hvis aktører ikke har budt ind i
markedet, er der som regel en årsag til del Alle aktører der er godkendt til at levere aFRR siår derfor alle en
situåtion hvor aFRR levering ikke passer ind i driften. Vi mener derfor at udvaelgelse enten bør gå på omgang
e ler foregå ved lodtreekn ng. Det skaber et øget rncitament for at byde ind på kontrakten, hvis alternativet er en
reel og lige risiko for beordring for alle potentielle bydende.

Afslutningsvlst v vi underskege, at hvls Energinet ønsker flere og m ndre aktører skal deltage I aFRR uge mar
ked, er det essentielt at benytte fast aukt onsdag torsdag, med eflerfølgende aFRR levering fredag til fredag

Med venlig hilsen
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