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ANMELDELSERNE SAMMENFATTET 

REFERAT 

ENERGINET.DKS ANMELDELSER 
1. Som beskrevet i afgørelsen om fjernelse af krav til online måling og ændring af 

gældende metode for indkøb af FRR-A i DK1, så har der været foretaget justerin-

ger af den oprindelige anmeldelse, i tiden hvor anmeldelsen har været behandlet 

hos Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet). Dette dokument samler de ef-

tersendte ændringer til den oprindelige anmeldelse i oversigtsform.  

ÆNDRINGER I ANMELDELSEN, FREMSENDT 23. NOVEMBER 2016 

2. Den 23. november fremsendte Energinet.dk, på Sekretariatets foranled-

ning, en argumentation for: den anmeldte budstørrelse, valget af prisfastsæt-

telsesprincip og udvælgelseskriterium af bud. Argumentationen er gengivet 

herunder: 

    
 

”METODEÆNDRINGER 

Med henvisning til, at online information fra produktions- og forbrugsenheder, der 

leverer frekvensstyrede reserver, ikke er anvendelig til kontrol af ydelsen, foreslås 

følgende afsnit helt fjernet i ”Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetin-

gelser”: 

 
 1.1.1.3 Information/data [Primær reserve] 

 1.4.1.3 Information/data [Frekvensstyret normaldriftsreserve] 

 1.5.1.3 Information/data [Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve] 

 
OFFENTLIG HØRING 

Ovenstående forslag har ikke været genstand for offentlig høring.  

 
NY INDKØBSMODEL VEDRØRENDE AD HOC-INDKØB AF FRR-A RESERVER 

FRR-A reserver blev frem til 1. januar 2015 indkøbt hos vestdanske aktører via 

månedlige udbud. Med virkning fra 1. januar 2015 trådte en aftale med Statnett i 

kraft, hvorefter FRR-A reserver leveres over Skagerrak-forbindelsen. 
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I situationer, hvor Statnett ikke er i stand til at levere de aftalte FRR-A reserver, 

eksempelvis som følge af planlagt udetid eller pludseligt opståede fejl på Skager-

rak-forbindelsen, vil reserverne blive indkøbt hos vestdanske aktører. 

 

Rammerne for dette indkøb er tidligere fremsendt til Energitilsynet i form af 

”Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve
1
” og 

notatet ”Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-

forbindelsen og levering af systemydelser”
2
. De præcise vilkår for indkøbet har 

dog ikke tidligere været anmeldt til Energitilsynet.  

 

Som udgangspunkt gennemføres indkøbet ad hoc i takt med at behovet opstår, 

f.eks. i kølvandet på en fejl. Da der i værste fald kan blive tale om, at indkøbet skal 

indledes og afsluttes inden for meget kort tid (~ 2 timer), er der valgt en meget 

enkel udbudsform, nemlig en auktion med efterfølgende, simpel rangordning af 

buddene efter pris. 

 
METODEÆNDRINGER 

Mere præcist foreslås følgende vilkår at gælde for ad hoc-udbuddet: 

 
 Hvert bud skal være på mindst 1 MW. 

 Buddet skal være gældende for hele den periode, som behovet refererer 

til. 

 Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. 

 Prisfastsættelsesprincip: pay-as-bid. 

 Buddene sorteres efter prisen pr. MW og det samlede behov dækkes 

ved at vælge buddene efter stigende pris indtil efterspørgslen nået. 

 
MINIMUM BUDSTØRRELSE 

Mindste budstørrelse vedrører relationen mellem den balanceansvarlige aktør, som 

indleverer bud til auktionen, og Energinet.dk, som modtager buddene. Når græn-

sen er sat til 1 MW, så skyldes det bl.a., at levering af FRR-A nødvendiggør en 

række startinvesteringer hos den balanceansvarlige aktør til styring og it-

kommunikation. På den baggrund er forventningen, at den balanceansvarlige aktør 

skal have et vist volumen af FRR-A reserver før han iværksætter de nødvendige 

investeringer. Opfattelsen er derfor, at grænsen på 1 MW ikke i sig selv afskærer 

anlægsejere fra at deltage i auktionen over FRR-A reserver
3
. 

 
PRISFASTSÆTTELSE 

Som prisfastsættelsesprincip er valgt pay-as-bid. Valget er en konsekvens af, at ad-

hoc indkøb forventes at foregå med store mellemrum
4
, idet Energinet.dk’s gen-

nemgående princip kan beskrives som følger: 

 
1 Dok.nr. 14/24314-6 af 14. november 2014. 

2 Dok.nr. 13/91142-45 af 30. april 2015 

3 Den balanceansvarlige aktør kan pulje anlæg fra flere kilder, og grænsen på 1 MW gælder ikke på anlægsni-

veau, men alene i relation til den balanceansvarlige aktør og budgivningen til Energinet.dk. 

4 Baseret på de hidtidige erfaringer siden starten i januar 2015 gennemføres ad-hoc indkøb af FRR-A reserver 

omtrent med halvårs mellemrum. Hertil kommer, at konceptet med ad-hoc indkøb er midlertidigt, idet arran-

gementet stopper, når kontrakten med Statnett om leverancer af FRR-A reserver over Skagerrak 4 udløber. 
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Ved auktioner, der gentages ofte (f.eks. dagligt eller time-for-time) og med mange leverandører benyttes 

marginalprisprincippet. Ved auktioner, der gennemføres med store mellemrum (f.eks. årligt eller ved fleråri-

ge kontrakter) og med relativt få leverandører, benyttes pay-as-bid princippet. 

 

Hertil kommer, at FRR-A reserver i det tidligere månedsudbud også blev afregnet efter pay-as-bid. 

 

UDVÆLGELSE AF BUD 

Ved udvælgelse af bud er valgt det simplest tænkelige princip, nemlig en rangord-

ning efter pris. Den simple model er valgt, fordi der i værste fald kan være meget 

kort tid til at gennemføre selve auktionerne i forbindelse med ad-hoc indkøb (~ 1 

time). 

 

Det bemærkes, at dette udvælgelseskriterium ikke sikrer, at indkøbet nødvendigvis 

foretages med færrest mulige omkostninger.” 
 

UDDYBNING AF PROCESSEN VED ENS BUD, FREMSENDT DEN 13. 

JANUAR 2017 

3. Sekretariatet retter den 4. januar 2017 henvendelse til Energinet.dk, for at 

spørge nærmere ind til processen ved udvælgelse af  ens bud hvopr der kun 

er behov for det ene. Energinet.dk svarer 13. januar 2017 følgende:  

 

”I virkeligheden kører alle vore auktioner automatisk (bortset fra leveringsevne-

kontrakter og ad-hoc indkøb vedrørende aFRR) – dvs. ved hjælp at et it-værktøj. I 

værktøjet er indprogrammeret, at hvis der er to bud til samme pris, og vi ikke har 

behov for begge bud, da sker udvælgelsen helt tilfældigt ved hjælp af en tilfældig-

hedstalsgenerator, som indgår i optimeringsalgoritmen. Vi foretrækker denne løs-

ning frem for den med, at vi lader tidspunktet for indsendelse være afgørende (det 

vil nemlig kræve ændringer af systemer etc., og det er svært at argumentere for, at 

et bud indsendt lidt før et andet skal have forrang).” 

ADGANG TIL AT VÆLGE DEN SAMLET SET BILLIGSTE LØSNING, 

FREMSENDT DEN 8. FEBRUAR 2017.  

4. Efter høringen af Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2017, om ophævelse 

af reservationen i SK4, indsender Energinet.dk, adspurgt af Sekretariatet en 

ændring til markedsdesignet for ad hoc indkøb: 

 

”Tak for tilbuddet om en sidste gang at ændre i reglerne for ad hoc-indkøb af 

FRR-A reserver. 

 

Under udvælgelse af bud, vil vi gerne ændre formuleringen fra ” Buddene sorteres 

efter prisen pr. MW og det samlede behov dækkes ved at vælge buddene efter 

stigende pris indtil efterspørgslen nået” til følgende formulering: ”Energinet.dk 

udvælger buddene således, at det samlede behov dækkes med mindst mulige om-

kostninger”. 

 

Begrundelse: Ved udsigten til, at ad hoc-indkøb skal benyttes i større stil, vil det 

være formålstjenligt at udvikle en rutine, som sikrer, at indkøbet foretages til 
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mindst mulig omkostninger frem for en simpel rangordning af buddene efter pris, 

som kan medføre overindkøb i udvalgte situationer.” 

ANVENDELSE AF SAMME METODIK SOM VED PLANLAGT UDETID, 

FREMSENDT DEN 27. FEBRUAR 2017 

5. Yderligere en tilføjelse til den anmeldte metode følger den 27. februar 

2017, med det formål at gøre metodikken mere anvendelig ved hyppigere 

brug: 

 

”1.3.2 Indkøb af sekundær reserve 

Energinet.dk indkøber sekundær reserve efter behov.  

 

Behovet falder i to kategorier: 

 

                  Manglende leverancer via Skagerrak-forbindelsen som følge af plan-

lagt udetid 

                  Manglende leverancer via Skagerrak-forbindelsen på grund af plud-

seligt opståede fejl 

 

Hvis reservationen på Skagerrak måtte blive ophævet og levering af sekundær 

reserve via Skagerrak-forbindelsen dermed ikke længere er mulig, opgøres og 

håndteres behovet efter samme metodik som manglende leverancer i medfør af 

planlagt udetid.” 
 

 

UDDYBNING AF VALGTE MAKSIMUM- OG MINIMUMBUDSTØRELSE 

FREMSENDT DEN 21. MARTS 2017 

6. På sekretariatets foranledning indsendte Energinet.dk en uddybning af 

anmeldte maksimum- og minimumbudstørrelser den 21. marts 2017: 

 

”Maksimum budstørrelse 

Jeg har vanskeligt ved at tilføje flere argumenter end angivet i email’en til jer af 19. 

januar 2017. Maksimum budstørrelsen skal selvfølgelig afpasses i forhold til mar-

kedets samlede størrelse – ikke mindst, fordi vi opererer med en regel om, at bud 

vil blive accepteret i deres helhed eller slet ikke. Det vil f.eks. ikke give mening af 

operere med en øvre grænse på 75 MW i et samlet marked på 100 MW, fordi vi så 

mest sandsynligt ville ende med at skulle acceptere to bud á 75 MW og dermed 

ville vil komme til at købe 50% mere end behovet udgør.  

 

Du spørger, hvad vi har lagt vægt på i forbindelse med aFRR maksimum budstør-

relsen. Det samlede aFRR marked udgør p.t. 100 MW. Vi opererede med to alter-

nativer, 50 MW eller 100 MW. Begge værdier er relativt store set i forhold til det 

samlede marked, og dette valg hænger sammen med, at der hos udvalgte aktører 

kan være meget betydelige faste omkostninger ved at skulle levere aFRR reser-

ver, jf. min mail af 19. januar. Vi endte med at foreslå 50 MW, dels fordi denne 

grænse i forvejen var gældende for aFRR leveringsevne og dels for at skabe bed-

re plads til flere aktører. For så vidt angår argumentet om bedre plads til flere ak-
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tører kan jeg henvise til udbuddet af aFRR leveringsevne, hvor det flere gange er 

endt med, at to forskellige aktører har ”delt rovet”. 

 

Minimum budstørrelse   

Budgrænsen gælder relationen mellem Energinet.dk og balanceansvarlige aktø-

rer. Som det nok er jer bekendt, så accepterer vi ”portfolio bidding” – altså den 

omstændighed, at balanceansvarlige aktører kan pulje bud fra forskellige side, 

som hver især kan være mindre end 1 MW. Vi accepterer også, at bud bliver dan-

net på tværs af produktion og forbrug, jf. udbudsbetingelserne. 

 

Når vi har valgt en budgrænse på 1 MW (og ikke lavere end det), så hænger det 

sammen med den måde, som aFRR p.t. aktiveres og kontrolleres på. Vi udsender 

signaler om op- og nedregulering hvert 4. sekund, og i denne kommunikation ope-

rerer vi med heltal. Den mindste ændring, vi sender ud, er altså 1 MW (man be-

nævner det ofte step size). Tilsvarende når vi kontrollerer, om vi har fået ydelsen 

ved hjælp af online målinger. Her er det igen heltallige værdier, som vi observerer 

på. Endelig er der igen parallellen til aFRR leveringsevne, som opererer med et 

minimumsbud på 1 MW.” 

  


