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UDKAST TIL AFGØRELSE | ÆNDRING AF MINIMUMSBUDGRÆNSEN 
FOR REGULERKRAFTMARKEDET OG MARKEDET FOR MANUELLE 
RESERVER 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender den sænkning af budgrænsen for delta-
gelse i det nordiske regulerkraftmarked samt det nationale marked for manuelle 
reserver, som Energinet anmeldte til Sekretariatet for Energitilsynet den 20. okto-
ber 2017, jf. elforsyningslovens § 73 a.  
 
Sekretariatet forventer, at Energinet fortsat vil arbejde for en yderligere sænkning 
af budgrænsen ned til et niveau, der sikrer flest mulige deltagere på markederne, 
under hensyntagen til kravene til teknik og samarbejdets internationale karakter.  
 
Afgørelsen begrundes i det følgende 
 
SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
 
1.  Det fællesnordiske regulerkraftmarked blev etableret i 2002, og har en mini-
mumsgrænse for bud på 10 MW. Markedsaktørerne i de nordiske lande har længe 
ønsket en sænkning af budgrænsen for at tillade både mindre aktører og nye tekno-
logier nemmere og hurtigere adgang til markedet, eksempelvis fleksibelt forbrug.  
 
2. Da regulerkraftmarkedet er fællesnordisk, har det været ønsket fra de nordiske 
Transmissionsystemoperatører, at nedsættelsen af budstørrelsen skulle ske koordi-
neret og samtidigt. Det har ikke været muligt, hvilket betyder, at danske aktører 
stilles ringere i den fællesnordiske konkurrence, da de øvrige lande helt eller del-
vist har indført 5 MW budgrænser for deltagelse i regulerkraftmarkedet.    
 
3. Energinet ønsker at muliggøre bud fra flere aktører og teknologier, samt at sikre 
at danske aktører ligestilles med deres nordiske konkurrenter. Energinet vil derfor 
sænke budgrænsen for deltagelse i regulerkraftmarkedet. Samtidig skal budgræn-
sen for deltagelse i det nationale marked for manuelle reserver ligeledes sænkes, 
da de to markeder naturligt bør følges ad.  
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DEN ANMELDTE METODE 
 
4. Der er alene tale om en nedsættelse af budgrænsen for deltagelse i regulerkraft-
markedet og markedet for manuelle reserver i DK1 og DK2 fra 10 MW til 5 MW. 
I praksis vil ændringen udmøntes som følger:  
 

• I Energinets ”markedsforskrift C2: Balancemarkedet og balanceafreg-
ning”1 ændres ordlyden af afsnit 2.2, der herefter vil lyde:  
 
”Et bud skal minimum omfatte 5 MW og maksimum 50 MW” 

 
• I Energinets ”Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser”2 

ændres ordlyden af afsnit 1.6.2.1, der herefter vil lyde:  
 
”Hvert bud skal mindst være på 5 MW og højst 50 MW og angives altid i MW med én deci-
mal, og prisen angives i DKK/MW eller EUR/MW med to decimaler” 

 
5. Metodeændringen ændrer ikke på adgangen til at pulje bud for at nå den nedre 
budgrænse.  

HØRING  

6. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har haft anmeldelsen af den fore-
slåede sænkning af budgrænserne i høring i perioden 24. oktober – 7. november 
2017. I høringsperioden er der er indkommet 4 høringssvar, der er vedlagt afgørel-
sen som Bilag 3. 
 
7. Alle fire høringssvar bifalder sænkningen af budgrænsen for deltagelse i marke-
derne, men efterspørger en yderligere sænkning af budgrænsen ned til 1 MW.    

LOVGRUNDLAG 

8. Elforsyningslovens § 1 angiver de overordnede formål med elforsyningslovens 
bestemmelser, blandt andet skal der sikres en effektiv ressourceanvendelse og 
skabes konkurrence på markederne for produktion og handel med elektricitet.  
 
9. Elforsyningslovens § 73, stiller krav om, at Energinets metoder skal leve op til 
krav om objektivitet, rimelighed og ikkediskrimination.    
 
10. Energitilsynets godkendelse sker efter elforsyningslovens § 73 a, der foreskri-
ver Energitilsynets godkendelse af de kollektive elforsyningsvirksomheders priser 
og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet.  
 

 
1 Energinets dokument nummer: 251673-06. Dokumentet kan findes på: https://energinet.dk/El/Rammer-og-

regler/Markedsforskrifter  
2 Energinets dokument nummer: 13/80940-90. Dokumentet kan findes på: https://energinet.dk/El/Rammer-og-

regler 
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11. Det følger af elforsyningslovens § 5, stk. 10 at Energinet er en kollektiv elfor-
syningsvirksomhed, når Energinet varetager systemansvarlig virksomhed efter lov 
om Energinet.dk § 2, stk. 2.   

VURDERING 

12.  Det er Sekretariatets vurdering, at den anmeldte sænkning af minimums-
budstørrelsen for bud i henholdsvis regulerkraftmarkedet og markedet for manuel-
le reserver i DK1 og DK2 fra 10 MW til 5 MW vil give flere aktører mulighed for 
at deltage i markederne, muliggøre større konkurrence på de respektive markeder, 
samt skabe bedre forudsætninger for nye teknologier, hvilket kan tjene til at skabe 
samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster, hvilket vil komme el-
forbrugerne til gode.  
 
13. Sekretariatet vurderer desuden, at de foreslåede sænkninger er rimelige, objek-
tive og ikke-diskriminerende, jf. elforsyningslovens § 73. Sekretariatet skal be-
mærke, at mindre budstørrelse sikrer flere aktører mulighed for at deltage i marke-
derne, gælder uagtet af produktionsform/teknologi, og stiller større og mindre 
aktører mere lige end hidtil.   
 
14. Energinet skriver i sin anmeldelse af metodeændringen, at sænkningen af bud-
grænsen til 5 MW har været et projekt for de nordiske TSOer siden 2013, samt at 
sænkningen har været længe undervejs grundet omlægning af bestillingssystemer i 
de øvrige nordiske lande, og opgradering af NOIS-platformen, den fællesnordiske 
regulerkraftplatform.  

 
15. Sekretariatet anerkender, at der er tale om et nordisk samarbejde, og at en 
yderligere sænkning af budgrænsen i regulerkraftmarkedet derfor bør koordineres 
indenfor samarbejdet, men deler den betragtning, der er fremkommet under hø-
ringsprocessen, om at budgrænserne kan sænkes i de enkelte lande uafhængigt af 
de andre.  

 
16. Sekretariatet skal opfordre Energinet til at arbejde for en yderligere sænkning 
af budgrænserne for deltagelse i regulerkraftmarkedet og markedet for manuelle 
reserver i DK1, så snart Energinet har haft mulighed for at iagttage konsekvenser-
ne, som sænkningen medfører. Budgrænsen bør sættes på et niveau der er teknisk 
og økonomiske mest fordelagtigt, under hensyntagen til at sikre størst muligt antal 
af markedsdeltagere i auktionerne og et samfundsøkonomisk effektivt marked.      
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jon Vestrup Christensen  
Fuldmægtig 
Tlf. 41715381 
jovc@energitilsynet.dk 
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