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Energinet Systemansvar 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Att: Erica Arberg 

Høringssvar - dispensation fra 

forpligtelse til at tillade FCR-

overdragelse 
 
Ørsted vil gerne takke for muligheden for at afgive svar på høringen om Energinet og 

Svenska Kraftnäts forslag til dispensation fra forpligtelse til at tillade overdragelse af 

FCR-kapacitet i henhold til EBGL artikel 34(1). 

 

Ørsted deltager i dag i det dansk-svenske marked for FCR-N og FCR-D. Ørsted kan 

konstaterere, at der i dag er endog meget høje modregningspriser for dækningsindkøb 

når en aktør, som følge af havari eller lignende, ikke er i stand til at opfylde 

reserveforpligtelsen. Modregningsprisen er ofte en faktor 5-10 højere end 

auktionspriserne, hvilket gør det nødvendigt at lægge en betydelig risiko-præmie på 

FCR-bud i både D-2 og D-1 auktionerne. 

 

Ørsted noterer sig samtidig, at der ikke er transparens om TSO’ernes dækningsindkøb i 

FCR-markederne. Der er ikke etableret rammer for et formaliseret dækningsindkøb og 

det er uvist, hvilke aktører, der har mulighed for at levere bud til dette.  

 

Ørsted oplever eksempelvis ikke at få TSO-forespørgsler på at levere yderligere FCR-

kapacitet efter D-1 auktionen. Dette til trods for, at Ørsted’s historisk har kunnet 

konstatere, at vores FCR-kapacitet typisk er prissat markant under omkostningerne til 

dækningsindkøb. Det er således Ørsteds opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig 

konkurrence om at levere FCR-kapacitet i TSOernes dækningsindkøb.  

 

Ørsted finder på den baggrund, at der kan være betydelig samfundsøkonomisk værdi i 

at skabe en transparent og markedsbaseret mulighed for at overdrage forpligtelsen til at 

levere FCR-kapacitet til andre aktører. Dette vil reducere leverandørernes risikopræmie 

og dermed omkostningerne til indkøb af FCR for Energinet og Svenska Kraftnät.  

 

Ørsted mener derfor som udgangspunkt, at de dansk-svenske FCR-leverandører bør 

gives adgang til et sekundært marked for overdragelse af fopligtelsen til at levere FCR 

som foreskrevet i EBGL artikel 34(1).  

 

Såfremt Energinet og Svenska Kraftnät ønsker dispensation herfra, vil Ørsted opfordre 

til, at der forud for dette skabes transparens om de nuværende dækningsindkøb og at 

alle FCR-leverandører gives mulighed for at deltage heri. 
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Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Martin Schrøder 

Senior Lead Business Developer 

 

marts@orsted.com 

Tlf. +4599558987 

 


