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Udkast til Afgørelse | Fjernelse af krav til online målinger og justering 

af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver 

Sekretariatet for Energitilsynet sender hermed nedenstående udkast til afgørelse 

om dels fjernelse af krav om online målinger for leverandører af frekvensstyrede 

reserver, dels ændringer af den eksisterende metode for ad hoc indkøb af FRR-A 

reserver i DK1, jf. elforsyningslovens §§ 73 a og 76, i offentlig høring.     

 

Sagen vedrører Energinet.dks fjernelse af krav til leverandører, samt justering af 

gældende metode for ad hoc indkøb af FRR-A reserver i DK1.   

 

1. UDKAST TIL AFGØRELSE 

 

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte 

sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse 

 Sekretariatet godkender Energinet.dk’s anmeldelse af ændret metode i for-

bindelse med udbud af systemydelser, jf. elforsyningslovens §§ 76, stk. 2 og 

73a, stk. 1 samt Lov om Energinet.dk § 2, stk. 2 og 3.  

 

 

2. SAGSFREMSTILLING 
 

Baggrund 

2. Energinet.dk har den 17. oktober 2016 fremsendt en metodeanmeldelse til Se-

kretariatet. Metodeanmeldelsen vedrører ændringerne ”Fjernelse af online krav for 

de frekvensstyrede reserver” samt en ”Ny ad hoc indkøbsmodel for FRR-A reser-

ver” i dokumentet ”Systemydelser til levering i Danmark – Udbudsbetingelser” 

(herefter benævnt Udbudsbetingelser). De anmeldte metode-ændringer er beskre-

vet nedenfor. 

3. Energinet.dk skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at el-systemet ”balan-

cerer”, dvs. at forbrug og produktion balancerer i driftstimen. Til dette formål kø-

bes der flere forskellige typer reservekraft, herunder FRR-A. Navnet FRR-A re-

server dækker over de automatiske sekundære reserver (FRR-A = Frequency 
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Restoration Reserve – Automatic). FRR-A er en automatisk 15-minutters effektre-

gulering med tre funktioner: Frigøre primærreserven, udligne ubalancer, der er for 

små for regulerkraftaktivering m.m.  

4. Energinet.dk har en fast aftale om levering af FRR-A over Skagerrak 4 forbin-

delsen (herefter SK4), men da det er af afgørende betydning for en sikker netdrift, 

at Energinet altid har reserven til rådighed, er der behov for et markedsdesign for 

indkøb af FRR-A, i de situationer hvor der ikke kan leveres over SK4. Ad hoc-

indkøbsmodellen udgør dette markedsdesign, der benyttes ved både pludselige 

nedbrud og planlagt udetid på SK4.   

5. Sekretariatet har i perioden den. 17. oktober 2016 til den 21. marts 2017 haft 

dialog med Energinet.dk om metodeanmeldelsen. Dialogen er dels foranlediget af, 

at Sekretariatet har bedt om uddybende oplysninger til den nye ad hoc indkøbsmo-

del for FRR-A reserver, dels af de modtagne høringssvar fra Sekretariatets høring 

d. 16. november af Energinet.dk’s anmeldelse. 

6. Reglerne for ad hoc indkøb af FRR-A er tiltænkt de situationer, hvor det ikke er 

muligt at benytte det ”normale” markedsdesign for indkøb a FRR-A i DK1, dvs. 

indkøb af FRR-A fra Statnett via SK4-forbindelsen.  

7. Det anmeldte markedsdesign for indkøb af FRR-A reserver vil blive anvendt til 

køb af reserver til der er godkendt et nyt markedsdesign til afløsning af det nu 

anmeldte markedsdesign. Det indebærer, at metoden for ad hoc indkøb vil blive 

anvendt ved en ophævelse eller an væsentlig ændring af reservationen i SK4, jf. 

Energitilsynet afgørelse om ophævelse af reservationen på SK4
1
 . Energinet.dk 

forventes at anmelde et nyt markedsdesign for indkøb af reserver, såfremt der sker 

væsentlige ændringer på markedet for reserver.  

8. Nærværende anmeldelse omfatter dels en fjernelse af et krav om online målin-

ger, der har vist sig at have begrænset praktisk betydning, og dels en justering af 

den gældende model for ad hoc indkøb af FRR-A, der i sin endelige form indebæ-

rer følgende ændringer: 

 Minimumstørrelse på 1MW for bud  

 Bud afregnes efter pay- as- bid  

 Maksimal budstørrelse på 50 MW (Der efterspørges samlet 100 MW) 

 Energinet.dk udvælger bud således at det samlede indkøb bliver billigst mu-

ligt, der er således adgang til at springe billigere bud over, hvis dette medfører 

en samlet besparelse.  

 

9. Sekretariatet har afholdt en høring af anmeldelsen, som har affødt høringssvar 

fra forskellige aktører. Energinet.dk har efterfølgende revideret elementer i anmel-

delsen.  

 
1 Energitilsynets afgørelse af 28.03.2017, journalnr.:16/02065, Evaluering af Energinet.dks reservation i SK4.  

Afgørelsen er blevet påklaget, og behandles i skrivende stund af Energiklagenævnet. 
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10. Energitilsynets afgørelse om ophævelse af reservation af 28. marts 2017 har 

givet anledning til en justering af anmeldelsen med henblik på at gøre markedsde-

signet bedre egnet til indkøb af reserver i en situation, hvor levering over SK4 ikke 

er mulig.  

11. Energinet.dk’s anmeldelse inklusiv efterfølgende revisioner er vedlagt sagen 

som bilag 1. 

12. Sekretariatet har haft Energinet.dk’s anmeldelse af metodeændringen i offent-

lig høring, de indkomne høringssvar er vedlagt sagen som bilag 2  

Nuværende online krav for de frekvensstyrede reserver 

13. Aktører som ønsker at levere primær regulering, frekvenstyrende normaldrifts-

reserver og frekvensstyrede driftsforstyrrelsesreserver (herefter samlet benævnt 

frekvenstyrede reserver) skal leve op til kravene om at foretage traditionelle online 

målinger og højopløste målinger af de frekvensstyrede reserver. Målingerne an-

vendes generelt til at kontrollere leverance af reserver.  

14. Såfremt en aktør under de nuværende regler ønsker at levere frekvensstyrede 

reserver, vil aktøren skulle investere i udstyr til at udføre både de traditionelle 

online målinger og de højopløste målinger for at kunne leve op til kravet om må-

linger i Udbudsbetingelser. 

15. I Udbudsbetingelser (version 1. juni 2015) er der krav om, at hver enkelt en-

hed, som leverer systemydelser, forbindes til Energinet.dk’s kontrolcenter for lø-

bende at fremsende online informationer. Informationerne anvendes til at kontrol-

lere leverance af systemydelser. 

Nuværende indkøbsmodel for FRR-A reserver 

16. Energinet.dk indkøbte frem til den 1. januar 2015 FRR-A reserver via måned-

lige udbud i Vestdanmark. Energinet.dk har efterfølgende indgået en aftale om at 

købe FRR-A reserver gennem Statnett fra den 1. januar 2015.   

17. Statnett leverer FRR-A reserver til Vestdanmark via SK4. I de tilfælde hvor 

Statnett ikke har mulighed for at levere FRR-A reserver, indkøber Energinet.dk 

FRR-A reserver i Vestdanmark. Indkøbet bliver annonceret flere dage i forvejen, 

når der er tale om planlagt udetid på SK4, f.eks. pga. vedligehold. Er der derimod 

tale om pludselig opståede fejl på SK4, bliver indkøbet annonceret kl. 8:30 dagen 

før driftsdøgnet.  

18. Vilkårene for indkøbet af FRR-A reserver i Vestdanmark, når der ikke kan 

leveres frekvensstyrede reserver over SK4, er tidligere blevet anmeldt sammen 

med indførelsen af leveringsevnekontrakter for FRR-A.  

19.  
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20. SAMMENHÆNG MELLEM FRR-A OG LEVERINGSEVNEKONTRAK-

TERNE 

21. Den 22. maj 2015 godkendte Energitilsynet Energinet.dk’s metode til indkøb 

af leveringsevnekontrakter
2
, som anvendes til at oppebære leveringsevnen for 

FRR-A reserver til Vestdanmark i tilfælde af, at Statnett ikke vil kunne levere 

FRR-A reserver via SK4. Altså får aktørerne betaling for at opretholde evnen til at 

levere FRR-A reserver, dette gælder for leverandører i både DK1 og DK2
3
, selv-

om ydelsen skal leveres i DK1 (leveringsevnekontrakter har ikke noget med Ener-

ginet.dk’s rådighed over kapacitet at gøre).  

22. Det årlige indkøb af leveringsevnekontrakter beløb sig i 2015 til 5,1 mio. kr., 

mens omkostningerne til indkøb af ekstraordinær FRR-A udgjorde 10 mio. kr.  

23. De aktører, som har vundet udbuddet af de månedlige leveringsevnekontrakter 

på FRR-A i Vestdanmark, er forpligtet til at afgive bud på udbuddet af FRR-A 

reserver i Vestdanmark. Derudover kan andre aktører i Vestdanmark, som ikke har 

vundet udbuddet af leveringsevnekontrakterne, frivilligt vælge at afgive bud på 

FRR-A reserver. 

24. FRR-A reserver er indkøb af kapacitet, som stilles til rådighed for Energi-

net.dk. Energinet.dk vælger som udgangspunkt de billigste aktører, uanset om det 

er de aktører, som har vundet udbuddet af leveringsevnekontrakterne, eller om det 

er bud fra frivillige aktører. 

25. De aktører, som vinder udbuddet af FRR-A reserverne, kan alt afhængig af 

behovet blive aktiveret, hvor aktiveringsprisen følger en fastlagt metode.  

Energitilsynets afgørelse vedrørende evaulering af reservation på SK4 

26. Energitilsynet har truffet afgørelse om ophævelse af reservationen på SK4, 

med virkning fra 1. januar 2018. Energitilsynets afgørelse er blevet anket og skal 

nu behandles hos Energiklagenævnet.  

27. Hvis reservationen hæves, vil det medføre en væsentlig ændring af det nuvæ-

rende marked for reserver, og der vil være et behov for at benytte ad hoc modellen 

til indkøb af de normale reserver indtil et nyt markedsdesign, som er tilpasset den 

nye markedssituation, er anmeldt og godkendt. I en evt. overgangsperiode vil de-

signet for ad hoc indkøb af FRR-A reserver i Vestdanmark således blive anvendt i 

et større omfang end det oprindelig var hensigten.  

28. Metoden til ad hoc indkøb af FRR-A reserver i Vestdanmark er designet, med 

henblik på at sikre den bedst mulige konkurrencesituation ved uregelmæssige ind-

 
2http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2015/udbud_leveringsevnekontrakter.pdf 

3 Udbuddet af leveringsevnekontrakter i DK2 blev stoppet med udgangen af februar 2016, da det stod klart, at det 

fællesnordiske marked for FRR-A reserver ville blive forsinket. Leveringsevne kontrakterne i DK2 blev indført 

med henblik på at forberede leverandører i DK2 på at kunne træde ind på dette marked.  
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køb. Metoden er derfor ikke den optimale, når det kommer til at skabe en velfun-

gerende konkurrencesituation ved mere regelmæssige indkøb af FRR-A.  

Den anmeldte Metode 
29. Energinet.dk’s anmeldelse vedrører følgende to overordnede emner: 

 Fjernelse af online krav for de frekvensstyrede reserver. 

 Ny indkøbsmodel for ad hoc FRR-A reserver: 

Fjernelse af online krav for de frekvensstyrede reserver 

30. Den anmeldte metode vedrører ændret krav til leverancen af frekvensstyrede 

reserver. Energinet.dk ønsker at fjerne kravet om de traditionelle online målinger 

for de frekvensstyrede reserver. Energinet.dk anfører, at kravet om online målinger 

ikke er et nødvendigt krav for at kunne levere frekvensstyrede reserver. Idet de 

frekvensstyrede reserver er så hurtige og små, vil den traditionelle online måling 

ikke kunne opfange disse leverancer. Energinet.dk har derfor også krav om såkald-

te højopløste målinger, som kan kontrollere leverancen af de frekvensstyrede re-

server. Det fremgår af anmeldelsen, at kravet om de traditionelle online målinger 

ikke har givet anledning til problemer eller kritik, idet alle produktions- og for-

brugsenheder historisk set også har leveret andre systemydelser, og de har derfor i 

denne sammenhæng levet op til kravet om de traditionelle online målinger. 

31. Energinet.dk er imidlertid blevet kontaktet af aktører/aggregatorer, som ude-

lukkende ønsker at levere frekvensstyrede reserver. Energinet.dk angiver, at de 

pågældende aktører/aggregatorer har oplyst, at investeringer i udstyr til at leve op 

til kravet om de traditionelle online målinger vil fordyre business casen for indfø-

ring af forbrugsfleksibilitet i sådan en grad, at det ikke vil være relevant at fortsæt-

te. 

32. Energinet.dk ønsker derfor at fjerne kravet om de online målinger, som egent-

lig ikke anvendes af Energinet.dk i forbindelse med at kontrollere leverancen af de 

frekvensstyrede reserver. Mere præcist ønsker Energinet.dk at fjerne følgende 

afsnit i Udbudsbetingelser: 

 1.1.1.3 Information/data [Primær reserve] 

 1.4.1.3 Information/data [Frekvenstyret normaldriftsreserve] 

 1.5.1.3 Information/data [Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve]  

Ny indkøbsmodel for ad hoc FRR-A reserver 

33. Energinet.dk anmeldeler en metode til supplerende indkøb af FRR-A reserver, 

når behovet opstår som følge af eksempelvis fejl eller vedligehold på SK4. 

34. Udbudsformen er valgt, så udbuddet kan gennemføres hurtigt, for at kunne 

håndtere en situation med pludseligt opståede fejl på SK4.  

35. Energinet.dk’s anmeldelse af ad hoc udbuddet omfatter følgende metodeele-

menter: 
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 Indkøb efter kl 8:30 

 Indkøb følger planlagt udetid ved ophævet reservation 

 Leveringsperiode 

 Maksimums budstørrelse 

 Minimums budstørrelse 

 Prisfastsættelse 

 Udvælgelse af bud – ens bud  

 Udvælgelse af bud – rangordning af pris 

Indkøb efter kl 8:30 

36. Energinet.dk angiver, at markedsdesignet indebærer, ”(…) at behov som op-

træder før 8:30 dagen før driftsdøgnet udmeldes til alle aktører, og aktører, der 

har en leveringsevnekontrakt er forpligtet til at melde ind. Hvis behovet opstår 

efter kl. 8:30 – fx midt om eftermiddagen til prompte levering – vil vi stadig ud-

sende en mail til alle aktører og udbede os tilbud, men aktører, der har en leve-

ringsevnekontrakt er nu ikke længere forpligtede til at indsende bud. Vi forestiller 

os ikke at bruge beordring til at sikre os aFRR reserver (med mindre forsynings-

sikkerheden er truet)”. 

37. Energinet.dk har præciseret markedsdesignet på foranledning af DONG Ener-

gys høringssvar til Sekretariatet (jf. bilag). DONG angiver her, at Energinet.dk 

ikke har beskrevet processen, når indkøbet foretages efter kl. 8:30 om morgenen 

for næste døgn, som følge af pludselig opståede fejl på SK4. I den anledning me-

ner DONG Energy, at Energitilsynet bør meddele Energinet.dk, at der i sådanne 

situationer er tale om en beordring, og at denne beordring ikke er omfattet af me-

todeændringen.  

38. Energinet.dk oplyser desuden, at centrale anlæg, som ikke er aktiveret, vil 

have en starttid på 6-8 timer. Det er derfor ganske enkelt ikke muligt for disse 

anlæg at give et tilbud med en så kort tidshorisont. 

Indkøb følger planlagt udetid ved ophævet reservation  

39. Energinet.dk anmelder, at såfremt reservationen på SK4 bliver ophævet, så 

skal indkøb af FRR-A reserver i Vestdanmark håndteres efter metode til ad hoc 

indkøb, dvs. med samme metodik som ved planlagt udetid. Det vil sige, at behovet 

for indkøbet annonceres flere dage i forvejen – modsat annonceringen ved pludse-

lige fejl, hvor indkøbet annonceres kl. 8:30 dagen før driftsdøgnet. 

Leveringsperiode 

40. Energinet.dk har angivet, at den maksimale leveringsperiode vil udgøre én 

måned, hvor der tidligere ikke har været en maksimal periode. Energinet.dk har 

præciseret markedsdesignet på foranledning af dcGeneration, der i sit høringssvar 

til Sekretariatets høring af anmeldelsen, har påpeget hensigtsmæssigheden af et 

maksimum. 
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41. dcGenerations anfører i sit høringssvar til Sekretariatet (jf. bilag), at Energi-

net.dk bør indføre en maksimal leveringsperiode. Hvis der ikke er nogen maksimal 

leveringsperiode, vil der være mulighed for eksempelvis, at én aktør vinder ud-

buddet for FRR-A reserver i et år. Det vil betyde, at markedet for FRR-A reserver 

vil være låst for andre aktører det næste år. En for lang leveringsperiode afskærer 

altså andre aktører fra at deltage, hvilket vil påvirke konkurrencen på markedet for 

FRR-A reserver negativt. 

42. Energinet.dk har på baggrund af dette høringssvar foreslået en måned som 

værende den maksimale leveringsperiode. Ifølge Energinet.dk fungerer månedlige 

udbud tilfredsstillende med anlæggenes behov for revisioner. De månedlige udbud 

har desuden ifølge Energinet.dk givet lavere priser, end de indkøb Energinet.dk 

har foretaget via ad hoc indkøb af FRR-A; skønt der faktisk har været flere delta-

gende aktører i det kortere ad hoc indkøb. 

Maksimumsbudstørrelse 

43. Energinet.dk har angivet et maksimum for budstørrelsen på 50 MW, modsat 

tidligere design hvor den maksimale budstørrelse var det samlede behov for FRR-

A. Energinet.dk har angivet dette maksimum, på foranledning af dcGenerations, 

der i sit høringssvar (jf. bilag) har anført, at Energinet.dk bør indføre en maksi-

mums budstørrelse for at sikre, at Energinet.dk’s potentielle overindkøb af FRR-A 

reserver ikke bliver for stort.  

44. Energinet.dk har på baggrund af dette høringssvar valgt at anmelde en maksi-

mal budsstørrelse på 50 MW. Energinet.dk begrunder valget med, at det er en 

afvejning mellem antallet af aktører, der kan deltage i auktionen og aktørernes 

omkostningsstruktur (og deraf prisen på reserven). Energinet.dk angiver, at bud-

grænsen på 50 MW er relativ høj sammenlignet med øvrige budgrænser i system-

ydelsesmarkedet. Den høje budgrænse hænger dog ifølge Energinet.dk sammen 

med, at en stor del af aktørernes omkostninger i levering af FRR-A reserver er 

faste – dvs. uafhængige af leveringsomfanget. En stor og lille aktør vil altså til-

nærmelsesvis have samme omkostninger ved levering af FRR-A reserver. Ifølge 

Energinet.dk kan for små øvre budgrænser resultere i, at aktørerne vil blive nødt til 

at fordele de faste omkostninger udover mindre mængder, da aktørerne ikke ville 

vide sig sikre på at få solgt alle deres bud. For små øvre budgrænser vil derfor 

kunne resultere i højere priser. 

Minimums budstørrelse 

45. Energinet.dk anmelder, at minimumsbudstørrelsen er sat til 1 MW for at kunne 

kontrollere leverancen af FRR-A reserver med større sikkerhed. De grove traditio-

nelle online målinger kan med stor sikkerhed kontrollere leverancer af større buds-

tørrelser, mens kontrol af leverancer fra mindre budstørrelser vil være forbundet 

med større usikkerhed. Ifølge Energinet.dk er det til dels også afgørende for valget 

af minimumsbuddet, at levering af FRR-A reserver nødvendiggør en række start-

investeringer hos den balanceansvarlige aktør til styring og it-kommunikation.  
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Prisfastsættelse 

46. Energinet.dk anmelder pay-as-bid som prisfastsættelsesprincip af den grund, at 

Energinet.dk forventer, at ad hoc indkøbet kommer til at foregå med lang tid mel-

lem hvert ad hoc indkøb. Energinet.dk oplyser, at de har et princip om, at anvende 

marginalprisprincippet ved auktioner der gentages ofte og indeholder mange aktø-

rer, og modsat vælge pay-as-bid ved auktioner der ikke gentages ofte og indehol-

der relativt få aktører. 

47. Energinet.dk tilføjer derudover, at det tidligere FRR-A månedsudbud netop 

anvendte pay-as-bid. 

Udvælgelse af bud – rangordning af pris 

48. Energinet.dk anmelder at Energinet.dk vil udvælge buddene således, at det 

samlede behov dækkes med mindst mulige omkostninger. 

49. Energinet.dk begrunder ændringen i udvælgelsen med, at såfremt ad hoc-

indkøb skal benyttes i større omfang, vil det være formålstjenligt at udvikle en 

rutine, som sikrer, at indkøbet foretages til lavest mulige omkostninger frem for en 

simpel rangordning af buddene efter pris, som kan medføre overindkøb i udvalgte 

situationer, jf. boks 1. 

 

BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ OVERINDKØB 

Udgangspunktet er, at Energinet.dk skal indkøbe 100 MW i begge scena-

rier. Energinet.dk har modtaget følgende tre bud i nedestående omkost-

ningsrækkefølge, hvor aktør A er billigst og aktør C er dyrest: 

     - Aktør A’s bud er 50 MW til 30 kr./MWh 

     - Aktør B’s bud er 10 MW til 40 kr./MWh 

     - Aktør C’s bud er 50 MW til 60 kr./MWh 

 

Første scenarie - Energinet.dk må ikke springe bud over: 

Energinet.dk udvælger de billigste bud først og skal købe minimum 100 

MW. Energinet.dk er tvunget til at købe både aktør A, B og C’s bud, hvil-

ket resulterer i et indkøb af i alt 110 MW, og altså 10 MW mere end nød-

vendigt. 

 

Andet scenarie – Energinet.dk må gerne springe bud over: 

Energinet.dk udvælger de billigste bud først og skal købe minimum 100 

MW, med den præmis at indkøbet gøres billigst muligt. Den billigste må-

de Energinet.dk kan købe minimum 100 MW på er ved at springe aktør 

B’s bud over og dermed kun købe 100 MW. 

 

Udvælgelse af bud – Ens bud 

50. I den nye version af Udbudsbetingelser fremgår det, at såfremt to bud er ens, 

og Energinet.dk kun har brug for det ene af buddene, så vil Energinet.dk frit kunne 
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vælge, hvilket af de to bud der ønskes. Tilsvarende gælder også for tre eller flere 

ens bud. I praksis er udvælgelsen i en længere periode foregået via en tilfældig-

hedsgenerator, dette fremgår dog ikke af Udbudsbetingelser, som ikke har været 

opdateret på dette område. 

51.  

 3. Høring 

52. Energinet.dk har ikke haft indeværende metodeanmeldelse i høring. 

53. Sekretariatet har sendt Energinet.dk’s metodeanmeldelse i offentlig høring den 

16. november 2016 med frist for afgivelse af kommentarer den 30. november 

2016. Anmeldelsen har endvidere været tilgængelig på Sekretariatets hjemmeside. 

54. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra: 

 INSERO og EConGrid d. 23. november 2016 

 dcGeneration d. 25. november 2016 

 Dansk Energi d. 28. november 2016 

 DONG Energy d. 30. november 2016 

55. De individuelle høringssvar er vedlagt som bilag.  

56. Endvidere er indeværende udkast til afgørelse sendt i offentlig høring d. XXX 

2017. 

 

 

4.  VURDERING 

 

57. I denne sag skal Sekretariatet tage stilling til godkendelse af Energinet.dk’s 

”anmeldelse af ændrede metoder i forbindelse med udbud af systemydelser”, jf. 

Elforsyningslovens § 76, stk. 2, jf. § 73 a, stk. 1.  

58.  

59. I det følgende vurderer Sekretariatet Energinet.dk’s anmeldte metodeændrin-

ger i forbindelse med udbud af systemydelser:  

 Fjernelse af online krav for de frekvensstyrede reserver. 

 Ny indkøbsmodel for ad hoc FRR-A reserver: 

 Indkøb efter kl 8:30 

 Indkøb følger planlagt udetid ved ophævet reservation på SK4 

 Leveringsperiode 

 Maksimums budstørrelse 

 Minimums budstørrelse 

 Prisfastsættelse 

 Udvælgelse af bud – ens bud  

 Udvælgelse af bud – rangordning af pris 
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60. Efter elforsyningslovens § 76, stk. 2 skal Energinet.dk anmelde priser, tariffer 

og betingelser for ydelser, samt grundlaget for fastsættelse af disse, for virksom-

hed der vedrører systemansvars- og transmissionsydelser. Disse vurderes med 

henblik på at sikre, at metodeelementerne ikke er i strid med elforsyningslovens § 

73, dvs. at Energinet.dk’s metoder i forbindelse med udbud af er rimelige, objekti-

ve og ikke-diskriminerende..  

Fjernelse af online krav for de frekvensstyrede reserver 

61. Sekretariatet skal indledningsvis bemærke, at Sekretariatet finder det positivt, 

at Energinet.dk fjerner krav, der reelt ikke er nødvendige for levering af frekvens-

styrede reserver – hvilket i øvrigt bekræftes af, at høringssvarene fra INSERO, 

EConGrid samt dcGeneration støtter op om Energinet.dk’s foreslåede metodeæn-

dring. Ændringen vil mindske barriererne for adgang til markedet og bidrage til en 

øget konkurrence om udbuddet af frekvensstyrede reserver.  

62. Sekretariatet vurderer, at det er en rimelig ændring at fjerne kravet om traditi-

onelle online målinger for de frekvensstyrede reserver, da målingerne alligevel 

ikke anvendes i forbindelse med kontrol af leverancen af de frekvensstyrede reser-

ver, men i forbindelse med kontrol af andre systemydelser. Derudover vil et krav 

om at have traditionelle online målinger fordyre forbrugsfleksibilitetsprojekterne 

og derigennem være en barriere for adgangen til markedet, ligesom kravet kan 

have hæmmende virkning på konkurrencen i levering af frekvensstyrede reserver. 

63. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv. Det er ek-

splicit specificeret, hvor kravet om at have traditionelle online målinger fjernes - 

nemlig for de primære reserver, frekvensstyrede normaldriftsreserver og frekvens-

styrede driftsforstyrrelsesreserver. 

64. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, da kravet 

om at have traditionelle online målinger er fjernet for alle aktører, der er godkendt 

til at levere primære reserver, frekvensstyrede normaldriftsreserver og frekvenssty-

rede driftsforstyrrelsesreserver. 

Ny indkøbsmodel for ad hoc FRR-A reserver 

65. Sekretariatet skal indledningsvis bemærke, at jo mere transparent Energinet.dk 

er i forhold til at melde deres behov for systemydelser ud, desto bedre vilkår vil 

markedet have for at agere optimalt i forhold til planlægning og investering af 

deres produktion. I dette tilfælde vil FRR-A ad hoc indkøbene dels have karakter 

af forventede planlagte indkøb (når der planlægges vedligeholdelse på SK4), som 

kan meldes ud i god tid, og dels uventede pludselige ad hoc indkøb (når der opstår 

pludselige fejl på SK4), som ikke kan meldes ud i god tid.  

66. Det vil i sagens natur være vanskeligt at melde de uventede ad hoc indkøb ud i 

god tid, men der vil være mulighed for at melde de ventede udbud ud i god tid, 

hvilket vil være med til at skabe bedre vilkår for konkurrence. 
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Indkøb efter kl 8:30 

67. Energinet.dk har anmeldt, at behov som optræder før 8:30 dagen før driftsdøg-

net udmeldes til alle aktører, og aktører, der har en leveringsevnekontrakt, er for-

pligtet til at melde ind. Hvis behovet opstår efter kl. 8:30 – fx midt om eftermid-

dagen til prompte levering – vil Energinet.dk stadig udsende en mail til alle aktø-

rer og udbede sig tilbud, men aktører, der har en leveringsevnekontrakt, er nu ikke 

længere forpligtede til at indsende bud. Det er Sekretariatets vurdering, at det er 

rimeligt at undtage aktører med leveringsevnekontrakter fra pligten at byde ind i 

ad hoc indkøb af FRR-A reserver efter kl 8:30. I og med at aktører, som har vun-

det udbud for leveringsevnekontrakter, ikke nødvendigvis ifølge Energinet.dk’s 

oplysninger vil have mulighed for at kunne levere FRR-A reserver med så kort tid 

til levering.  

68. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv, da undtagel-

sen for ikke at byde ind i ad hoc indkøbet af FRR-A reserver er ved Energinet.dk’s 

indkøb efter kl 8:30.  

69. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, idet reg-

len er gældende for alle aktører, som har vundet udbud af leveringsevnekontrakter. 

Indkøb følger planlagt udetid ved ophævet reservation på SK4 

 

70. Energinet.dk har i løbet af godkendelsesprocessen tilkendegivet, at såfremt 

SK4 reservationen bliver ophævet, skal indkøb af FRR-A reserver i Vestdanmark 

håndteres efter ad hoc modellens bestemmelser om planlagt udetid. 

71. Sekretariatet vurderer, at den foreslåede ændring, medvirker til at skabe klar-

hed om fremtidige forhold, hvis Energitilsynets afgørelse stadfæstes. 

72. Det er Sekretariatets vurdering, at tilføjelsen er rimelig. Energinet.dk kunne 

enten vælge ad hoc indkøb baseret på metodikken om indkøb ved planlagt udetid 

eller indkøb ved pludselige fejl. Forskellen er, hvornår varslet af indkøbet fore-

kommer. Indkøb ved pludselige fejl varsles kl. 8:30 dagen før driftsdøgnet, mens 

indkøb ved planlagt udetid annonceres flere dage i forvejen. Sekretariatet vurderer, 

at et længere varsel også vil være muligt at praktisere i en (eventuel) situation, 

hvor reservationen på SK4 ophæves.  

73. Sekretariatet vurderer endvidere, at tilføjelsen er objektiv, da tilføjelsen fast-

sætter indtræffelsen af en bestemt begivenhed som værende skilletidspunktet for, 

hvornår reglen om at indkøb af FRR-A reserver håndteres som ved planlagt udetid.  

74. Sekretariatet vurderer tilføjelsen som værende ikke-diskriminerende, da hånd-

teringen af indkøbet efter en eventuelt indtræffelse af en bestemt begivenhed vil 

være ens for alle aktører.  
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Leveringsperiode 

75. Energinet.dk’s forslag om én måned som værende den maksimale leveringspe-

riode, er ifølge Energinet.dk en afvejning mellem at opnå en lav pris og have man-

ge deltagende aktører. Det er Sekretariatets vurdering, at en måned er en rimelig 

periode.  Ifølge Energinet.dk vil antallet af aktører formentlig være færre end ved 

et ugentligt udbud. Men et månedlig udbud vil ifølge Energinet.dk give en lavere 

pris, lavere administrative omkostninger for alle parter og passer fint overens med 

aktørernes planer for revision. 

76. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv af den årsag, 

at metoden fastsætter en regel, der er fuldt ud baseret på en fast tidsgrænse, som 

angiver den maksimale tilladte leveringsperiode, som Energinet.dk kan forlange af 

aktørerne. 

77. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, da reglen 

om den maksimale tilladte leveringsperiode på en måned omfatter alle aktører, der 

ønsker at levere FRR-A reserver. 

78. Foranlediget af modtaget høringssvar fra dcGeneration og efterfølgende Ener-

ginet.dk’s accept og forslag forudsætter Sekretariatet slutteligt, at Energinet.dk 

indfører en månedlig leveringsperiode.  

Maksimums budstørrelse 

79. Energinet.dk har foreslået en maksimal budgrænse på 50 MW. Valget af den 

maksimale budgrænse på 50 MW begrunder Energinet.dk med, at det er en afvej-

ning mellem antallet af aktører, der kan deltage i auktionen og aktørernes omkost-

ningsstruktur (og deraf prisen på reserven).  

80. Ud fra de foreliggende oplysninger om at budstørrelsen er fastsat med henblik 

på at sikre muligheden for bud fra flest mulige aktører, sammenholdt med aktører-

nes interesse i at have så få omkostninger som muligt forbundet med at afgive bud, 

og dermed sikre de bedst mulige betingelser for en virksom og samfundsøkono-

misk hensigtsmæssig konkurrence, vurderer Sekretariatet at en maksimal bud-

grænse på 50 MW er rimelig. 

81. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv. Metoden 

fastsætter en regel, der angiver den maksimale budstørrelse, aktørerne altid skal 

overholde, når de indsender deres bud. 

82. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, da reglen 

om maksimumsbudstørrelsen på 50 MW omfatter alle aktører, der ønsker at indgi-

ve bud på levering af FRR-A reserven. 

83. Foranlediget af modtaget høringssvar fra dcGeneration og efterfølgende Ener-

ginet.dk’s accept og forslag forudsætter Sekretariatet, at Energinet.dk indfører en 

maksimal budstørrelse på 50 MW. 
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Minimums budstørrelse 

84. Det er Sekretariatets vurdering, at det er rimeligt, at minimumsbudstørrelsen er 

1 MW. Energinet.dk’s valg af en minimumsbudstørrelse på 1 MW beror således 

dels på en afvejning mellem at sænke minimumsbudstørrelsen yderligere og po-

tentielt opnå flere deltagende aktører, og samtidig kræve at aktørerne har højoplø-

ste målinger for med større sikkerhed at kunne kontrollere leverancen.  

85. Sekretariatet har ikke modtaget noget høringssvar, der argumenterer imod 

denne minimumsbudstørrelse eller foreslår en anden minimumsbudsstørrelse, 

hvilket Sekretariatet tager til indtægt for, at en minimumsbudstørrelse på 1 MW er 

rimelig. 

86. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv. Metoden 

fastsætter således en regel, der angiver den minimale budstørrelse, aktørerne altid 

skal overholde, når de indsender deres bud. 

87. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, da reglen 

om minimumsbudstørrelsen på 1 MW omfatter alle aktører, der ønsker at indgive 

bud på levering af FRR-A reserven. 

Prisfastsættelse 

88. Det er Sekretariatets vurdering at marginalprisfastsættelse generelt er den mest 

effektive auktionsform til prisfastsættelse af rådighedsbetaling for systemydelser i 

Danmark, såfremt markedet er tilstrækkeligt velfungerende. Pay-as-bid prisfast-

sættelsesprincippet kan dog være relevant på markeder med mindre god konkur-

rence, da auktionsformen er mindre sårbar overfor eventuel koordinering mellem 

aktørerne. 

89. Sekretariatet vil derudover også påpege, at det er positivt, at Energinet.dk er 

gået fra et tidligere markedsdesign, hvor udbuddet indebar en forhandling til et 

udbud med pay-as-bid. Sekretariatet finder, at markedsdesignet er blevet mere 

markedskonformt end tidligere. Energinet.dk forventer, at der vil være store tids-

mæssige mellemrum mellem ad hoc udbuddene. Det betyder, at aktørerne ikke 

umiddelbart vil have mulighed for at ”lære spillet at kende” og derigennem agere 

strategisk ved at indsende bud, som ikke afspejler deres marginale omkostninger, 

men derimod deres forventning til markedsprisen.  

90. Sekretariatet vurderer af ovennævnte årsager, at Energinet.dk’s valg af pris-

fastsættelsesprincip er rimeligt.  

91. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv, da metoden 

fastsætter en regel om, at prisfastsættelsesprincippet altid er pay-as-bid, hvilket 

indebærer at betalingen svarer til det budte for de accepterede bud.  

92. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende. Der er 

tale om et auktionsformat, hvor alle aktører modtager den pris de byder, såfremt de 

får tilslag. 
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Udvælgelse af bud – ens bud 

93. Det er Sekretariatets vurdering, at det ikke er rimeligt, at Energinet.dk frit kan 

vælge mellem de identiske bud, når ikke alle bud skal anvendes. Energinet.dk’s 

praksis er, at anvende en tilfældighedsgenerator ved udvælgelse mellem identiske 

bud når ikke alle bud skal anvendes 

94. Sekretariatet ønsker at gøre Energinet.dk opmærksom på, at praksis skal frem-

gå tydeligt af de anvendte metoder, og at Energinet.dk derfor bør ændre teksten i 

metoden, denne afspejler den faktisk anvendte praksis.  Det skal altså fremgå af 

Udbudsbetingelser, at der anvendes en tilfældighedsgenerator fremfor, at Energi-

net.dk selv kan vælge mellem de identiske bud.  

95. Såfremt valget mellem identiske bud, når ikke alle bud skal anvendes, er et 

tilfældigt valg, hvor tilfældigheden er garanteret via en tilfældighedsgenerator, og 

at dette er tydeligt beskrevet i Udbudsbetingelser, så vurderer Sekretariatet, at 

metoden er rimelig. 

96. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv, idet metoden 

fastsætter en specifik regel om, hvordan identiske bud skal udvælges. Dermed er 

det ikke muligt for Energinet.dk, at udvælge en aktør fremfor en anden aktør. 

97. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, idet ud-

vælgelsen af alle identiske bud, når ikke alle buddene skal anvendes, er baseret på 

tilfældighedsgeneratoren. 

Udvælgelse af bud – rangordning af bud 

98. Det er Sekretariatets vurdering, at det er rimeligt, ud fra hensynet til en sam-

fundsøkonomisk effektiv tilrettelæggelse af indkøbet, at Energinet.dk udvælger 

bud således, at indkøbet samlet set gøres billigst muligt. Muligheden for at springe 

bud over sikrer i et vist omfang, at Energinet.dk kan undgå unødvendige indkøb, 

og at indkøbet samlet set kan gøres til den billigste pris – uanset om billigere ”pr. 

MWh” bud måtte springes over, da disse kan give anledning til større indkøb end 

nødvendigt, hvilket vil føre til en samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig udnyttelse 

af ressourcer.  

99. Sekretariatet vurderer endvidere, at metodeændringen er objektiv, da metoden 

fastsætter en regel om, at Energinet.dk skal springe bud over, som gør indkøbet 

dyrere end nødvendigt. 

100. Sekretariatet vurderer, at metodeændringen er ikke-diskriminerende, idet 

Energinet.dk ikke systematisk behandler bestemte aktører dårligt, idet aktivering 

af bud er baseret på at opnå det samlede billigste indkøb.  

Gennemsigtighed  

 

101. Sekretariatet lægger i vurderingen også vægt på, at metoden for udbud af 

systemydelser er transparent. Metodeanmeldelsen for udbud af systemydelser er 
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således offentligt tilgængelig i form udbudsbetingelserne, som vil fremgå af Ener-

ginet.dk’s hjemmeside. Endvidere vil nærværende anmeldelse og afgørelse være 

offentligt tilgængelige på Energitilsynets hjemmeside. 

Sammenfattende vurdering 

102. Det er Sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s metodeanmeldelse samlet 

set lever op til kriterierne om, at metoderne skal være både ikke-diskriminerende, 

objektive, gennemsigtige og rimelige. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jon Christensen 
Fuldmægtig Cand.Jur 

Tlf. +45 41 71 54 31 

jovc@energitilsynet.dk 
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RETSGRUNDLAG 

 

 

1. Lovebekendtgørelse nr. 418 af 25/04/2016 om Elforsyning (EFL), angi-

ver lovens formål i § 1: 

”§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-

stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyt-

telse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og 

fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.” 

2. EFL’s § 73 regulerer de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse:  

”§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 

skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger 

de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse 

af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.” 

3. EFL’s § 73 a, stk. 1, vedrører Energitilsynets godkendelse af metoder:   

”§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af 

de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitil-

synet.”  

4. Vedrørende fastsættelse og godkendelse af metoder fremgår det yderligere af 

bemærkningerne til EFL’s § 73 a, at  

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at Energinet.dk og transmissions- og netvirksomhederne 

skal udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af be-

tingelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og distributionsnet. Formå-

let er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der 

skal blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af 

forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.” og videre …”Forpligtelsen til at anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmis-

sionsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebrin-

gelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når der, i modsætning til direktivet, ikke 

fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balanceringsydelser er en in-

tegreret del af Energinet.dks opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.” 

5. Om Energitilsynets tilsynsforpligtelse anfører EFL i § 76, stk. 1 og 2:  

”§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Energitilsynet anmelde 

1) De metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til 

transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a, 

2) Priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for 

fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse, 

3) dokumentation for udskillelse af kommercielle aktiviteter, 

4) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter, 

5) kapitalopgørelser udarbejdet efter reglerne i § 69, stk. 2, og § 74, 
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6) regnskaber, budgetter og andre oplysninger efter energitilsynets nærmere bestemmelse til 

brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i § 70 nævnte indtægtsrammer og 

7) aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser.  

Stk. 2 For virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datter-

selskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, skal der, for så vidt angår systeman-

svars- og transmissionsydelser. Til Energitilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydel-

ser samt grundlaget for fastsættelse af disse, herunder leveringsaftaler, efter Energitilsynets 

nærmere bestemmelse.” 

6. Det fremgår af EFL’s § 77, at  

”Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med be-

stemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser.” 

 

7. Lovbekendtgørelse nr. 1097 af 08/11/2011 af lov om Energinet.dk 

8. Lov om Energinet.dk definerer i § 2 Energinet.dk’s opgaver, både som ansvar-

lig for infrastrukturen og driften af nettene.  

”§ 2. Energinet.dks formål er af sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruk-

tur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.  

Stk. 2. Energinet.dk varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning, 

lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sam-

menhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissi-

onsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirk-

somhed. Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elek-

tricitet i medfør af lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. Energinet.dk kan 

endvidere varetage gasdistributions-, gaslager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed. 

Stk. 3. energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset 

ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. I forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.” 

 
 


