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21. november 2014
ULM/JKL 

Til Energitilsynet 

Besvarelse af Energitilsynets spørgsmål til metode for 

indkøb af strategisk reserve i Østdanmark 

1. Generelle spørgsmål til modellen
Spørgsmål 1: S. 10: hvordan hænger metoden for valget mellem 2 ens 

bud sammen med Kommissionens hensyn til teknologineutralitet.  

På s. 40 i EU Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og 

energi 2014-2020, § 3.9.6, stk. 233, nr. e): (Foranstaltningen)… skal give pro-

ducenter, der anvender kulstoffattige teknologier, forrang i tilfælde af, at de 

tekniske og økonomiske parametre er de samme hos flere producenter. 

Udvalgsmetoden er dermed i overensstemmelse med EU Kommissionens ret-
ningslinjer. 

Spørgsmål 2: s. 16: Ophør af leverance: Hvis den udgåede reserve er 

forbrug, afholdes der så et nyt udbud kun for forbrug, og hvad sker der, 

hvis det udgåede ikke kan erstattes af nyt forbrug? 

Hvis en leverandør udgår af reserven afholdes et nyt udbud under samme betin-
gelser, som den udgåede leverandør indgik i reserven på. Det vil sige, hvis den 

udgående leverandør indgik i reserven under de lempeligere vilkår, som tillades 
for op til 20MW forbrug, vil de lempeligere vilkår være gældende i det nye ud-
bud. Omvendt, hvis den udgående leverandør indgik i reserven på de almindeli-

ge betingelser, så vil det være de almindelige betingelser der gælder i det nye 
udbud. Udbuddene vil dermed ikke være rettet mod bestemte teknologier, men 

sikre, at den samlede reserve lever op til de tekniske krav som Energinet.dk har 
behov for. 

Spørgsmål 3: s. 24: Drift udover tilfælde, hvor der er en hændelse, be-

tragtes som kommerciel drift, og tillades ikke. Hvad er sanktionen/hvad 

sker der, hvis en aktør, som deltager i den strategiske reserve, ikke 

overholder dette vilkår? 

Provenuet fra salg vil tilgå Energinet.dk under samme betingelser, som gælder 

ved aktivering af reserven i tilfælde af initial afkortning. I tilfælde af kommerciel 
drift modtager leverandøren en advarsel i de to første tilfælde og i det tredje 

Bilag 2 - Svar på spørgsmål fra SET
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tilfælde ophører leverancen. Ved ophør, betales i lighed med frivilligt ophør, en 
sum på 5% af at års rådighedsbeløb. Dette vil blive indføjet i udbudsbetingel-

serne.  

Spørgsmål 4: s. 25: I tilfælde af ikke succesfuld leverance starter udeti-

den. Anlægget skal være driftsklart igen senest ved udløbet af udetiden. 

Hvor lang er udetiden, er det en fast periode (evt. 10 % som max tilla-

des), fastsættes det fra tilfælde til tilfælde, eller hvordan bestemmes 

det? 

Den maksimalt tilladte udetid er 10% pr. år, jf. afsnit 3.5 side, 24. Den tilladte 

udetid ved ikke succesfuld leverance er derfor individuel og afhænger af, hvor 
ofte anlægget har været ude tidligere på året. 

2. Spørgsmål vedrørende håndtering af anlæg på

grundbeløb
Spørgsmål 5: Vi har brug for en nærmere forklaring for baggrunden for 

at ”forskelsbehandle” de to typer Grundbeløb – overordnet set hvorfor 

kan værker på Grundbeløb 1 ikke deltage, mens værker på Grundbeløb 2 

kan deltage i anden runde. Hvordan kan værker, som f.eks. får dækket 

60 procent af deres omkostninger fra Grundbeløb 1 betragtes som ikke-

additionelle, mens dette ikke er tilfældet, hvis der dækkes 60 % fra 

Grundbeløb 2.    
Alle værker på Grundbeløb 2 er også på Grundbeløb 1. Forskellen er, at Grund-

beløb 2 kun gives til værker på op til 25MW og løber et år længere end Grund-
beløb 1. Grundbeløb 2 kan således betragtes som en ”tillægsstøtte” til mindre 
dec. k/v værker. Grundbeløb 2 er imidlertid betydelig lavere end Grundbeløb 1. I 

Østdanmark var Grundbeløb 1 i 2013 i gennemsnit på 550.000 DK pr. MW in-
stalleret effekt, hvor Grundbeløb 2 i gennemsnit var knapt 88.000 DK pr. MW 

installeret effekt. 

Værker på Grundbeløb 1 betragtes som ikke-additionelle fordi værkerne vurde-

res at oppebærer et støtteniveau som er mere end tilstrækkeligt til at dække 
omkostningerne til at være driftsklar. For de værker som efter 2018 fortsætter 

med at oppebære Grundbeløb 2 opstår spørgsmålet om additionalitet. Dels fordi 
Grundbeløb 2 er mindre end Grundbeløb 1, dels fordi Grundbeløb 2 maksimalt 
kan udgøre 640.000 Kr. årligt, hvilket betyder, at jo større værket er, jo mindre 

udgør Grundbeløb 2 af værkets økonomi. Et helt lille værk, fx 1 MW vil klart ikke 
være additionelt, da Grundbeløb 2 må antages at udgøre en betydelig del af 
værkets økonomi. Et stort værk på fx 20 MW kan antages at være additionelt, 

da Grundbeløb 2 ikke fylder meget i værkets økonomi. Det spørgsmål som her-
efter opstår i relation til Grundbeløb 2, men som ikke er relevant for Grundbeløb 

1 er: Hvor stor en del af værkets omkostninger, som medgår til at holde værket 
driftsklart, skal dækkes af støtte for at værket er ikke-additionelt? Præcis hvor 
denne grænse går mellem additionalitet/ikke-additionaltet kan ikke afgøres præ-

cist. Energinet.dk vurderer, at hvis minimum 60% af disse omkostninger bliver 
dækket af en støtteordning (som Grundbeløb 2), er værket ikke additionelt. 

Argumentation for en grænse på 60%: 
I princippet – og helt firkantet- er det således, at hvis et værk forventer at om-

kostninger til at være driftsklar ikke overstiger (og ikke er sunk) forventet dæk-
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ningsbidrag, vil værket være driftsklart. For et værk på kommercielle vilkår ge-
nereres dette dækningsbidrag af el og varmesalg. Varmeprisen er omkostnings-

bestemt og dækningsbidraget herfra dækker en del af omkostningerne til at 
være driftsklar. Elsalg skal således dække resten af disse omkostninger. Med 

tanke på forventning til forholdet mellem fremtidige elpriser (salgspriser) og 
variable omkostninger for et Grundbeløb 2-værk (altså et lille gasfyret værk) 
forventes der imidlertid intet dækningsbidrag herfra. I princippet skal elsidens 

del af denne omkostning dækkes 100% for at værkejer fortsat vil holde værket 
driftsklart. I praksis vil fx 90% formentlig være nok til at holde værket drifts-
klart. Energinet.dk har derfor med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip vurde-

ret, at hvis kun op til 60% af denne omkostning dækkes, vil værket ikke blive 
holdt driftsklar.  

Spørgsmål 6: Hvordan sikres det, at der er lige konkurrence i udvælgel-

sen af aktørerne på produktionssiden i anden udbudsrunde, hvor værker 

på Grundbeløb 2 må deltage? 

Det sikres ved, at kun værker hvor Grundbeløb 2 ikke udgør meget af værkets 

samlede økonomi, jf. ovenfor, kan deltage.  

Spørgsmål 7: Som vi forstår det, modtager værker mere via Grundbeløb 

2 end via Grundbeløb 1, hvorfor kan kun deltagelse af værker på Grund-

beløb 2 så accepteres som additionelle værker (og kun i anden udbuds-

runde)? 

Det forholder sig omvendt. I gennemsnit har værker i Østdanmark på Grundbe-
løb 1 i 2013 modtaget 550.000 DK pr. MW installeret effekt, hvor værker på 

Grundbeløb 2 i 2013 har modtaget knapt 88.000 DK pr. MW installeret effekt. 
Dog er der mulighed for, at meget små anlæg kan modtage mere i støtte fra 
Grundbeløb 2 end Grundbeløb 1, da støtten fra Grundbeløb 2 kan udgøre op til 

640.000 DK per installeret MW. Disse anlæg vil dermed vurderes som ikke-
additionelle på samme måde som anlæg på Grundbeløb 1. Derfor vil anlæg på 
under 2MW som oppebærer Grundbeløb 2 ikke kunne deltage i udbuddet. 

Spørgsmål 8: Får værker der modtager Grundbeløb 2 altid Grundbeløb 

1?   

Ja, Grundbeløb 2 er et ”tillægstilskud” til mindre værker (<25MW). Anlæg der 
modtager Grundbeløb 2 vil dermed også modtage grundbeløb 1 til og med 2018. 

Spørgsmål 9: Er der en teknologiforskel på de værker, der modtager 

Grundbeløb 1 og 2? 

Ja, få Grundbeløb 1 værker er affaldsfyrede, det fleste er dig gasfyrede, hvor 
Grundbeløb 2 værker kun er gasfyrede. 

Spørgsmål 10: Er der en forskel i hjemlen/forudsætningen for modta-

gelse af Grundbeløb 1 og 2? 

Nej, ikke os bekendt. Der gælder jf. elforsyningsloven §58, stk. 9 at Udbetaling 

af pristillæg som nævnt i stk. 1, nr. 1 (dvs. Grundbeløb 1) og 2 (dvs. Grundbe-

løb 2), er betinget af, at produktionsanlægget er driftsklart og til rådighed for 

driften af det sammenhængende elforsyningssystem. 

Spørgsmål 11: Er Grundbeløb 1 værker typisk anderledes end Grundbe-

løb 2 værker?   
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Grundbeløb 2 værker udgør en delmængde af grundbeløb 1 værker og er såle-
des de samme værker ved en kapacitet op til 25MW. Dog for værker som fik 

udbetalt de 8 øre/får udbetalt Grundbeløb 2 er der et krav om at det skal, jf. 
§12, stk. 2 i Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decen-

tral være kraftvarme m.v højeffektiv kraft-varme-produktion, som defineret i 

bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffek-

tiv kraftvarmeproduktionom. 

Spørgsmål 12: Hvilket Grundbeløb modtager affaldsbehandlingsanlæg?  

Grundbeløb 1, men ikke Grundbeløb 2. Elproduktionstilskuddet til affald borfaldt 

pr. 2010, jf. notat Statsstøttesag SA.30382 (N 45/2010) – Danmark, Ændring af 

elproduktionstilskuddet (DK) (vedhæftet mail) 

Spørgsmål 13: Spiller værkets alder en rolle? 

Det afgørende for udbetaling af støtte, er tilslutningstidspunkt til nettet: Grund-

beløb 1 udbetales til anlæg senest tilsluttet 21. april 2004. For Grundbeløb 2 
handler det ikke om tilslutning til net, men blot at ordningen kun er anmeldt 

indtil 2020 jf. notat Statsstøttesag SA.30382 (N 45/2010) – Danmark, Ændring 

af elproduktionstilskuddet (DK) (vedhæftet mail). 

Spørgsmål 14: Vi har brug for en mere præcis forklaring på baggrunden 

for, at grænsen for deltagelse ved modtagelse af Grundbeløb 2 sættes til 

60 procent.  

Se under spørgsmål 5. 

Spørgsmål 15: S. 28: Tilbagebetalingsklausul: kan I give et eksempel på 

en biindtægt. 

Salg af restprodukt (slagger), hvor restproduktet er opstået som resultat af pro-

duktion som del af den strategiske reserve. 
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1. december 2014
ULM 

Til Energitilsynet 

Korrektion til anmeldelse om strategiske reserver i 

Østdanmark fremsendt til Energitilsynet d. 14. no-

vember 2014 

Nedenfor anføres en række korrektioner af anmeldelsen. 

Verificering af valg af leverandører.  
Side 10 midt i anmeldelsen, står der flg.: 
Af hensyn til transparens i udbudsprocessen vil bud som har fået tilslag, blive 

offentliggjort med budpriser og mængder. Bud, som ikke får tilslag, vil ikke blive 

offentliggjort, men alle afgivne bud vil blive overdraget til Energitilsynet for veri-

ficering af, at Energinet.dks valg af konkrete leverandører medfører de lavest 

mulige omkostninger ved indkøbet. 

Korrektion: 
Samtlige bud vil blive sendt til Energitilsynet til orientering, hvis tilsynet anmo-
der herom. Energitilsynet har ikke bemyndigelse til at verificere afgivne bud og 

korrekt valg af leverandør. 

Addtionalitet. 
Side 14 midt i anmeldelse, står flg.: 

Energinet.dk har derfor valgt nedenstående tilgang for at tillade anlæg på 

”grundbeløb 2” adgang til udbuddet. I det tilfælde, at Energinet.dk vælger at 

indkøbe strategisk reserve i anden periode, 2019-20 skal et anlæg på ”grundbe-

løb 2” derfor opfylde mindst et af nedenstående kriterier for at få adgang til at 

deltage i udbuddet: 

1. Den installerede effekt skal være minimum 2 MW eller

Bilag 3 - Korrektion til anmeldelse om strategiske reserver i Østdanmark
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2. Størrelsen på ”grundbeløb 2” må ikke overstige 60% opgjort som for-

holdet mellem faktisk støtte i 2019 og 640.000 DKK.

Korrektion: 

Kriterie 2 skal rettes således, at de 60% opgøres som forholdet mellem faktisk 
støtte i 2019 og de relevante omkostninger der medgår til at holde anlægget 
driftsklart. 
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4. december 2014
ULM/DGR 

Til Energitilsynet 

Støtteordninger for decentrale k/v anlæg og nødven-

dige omkostninger til at være driftsklar 

Bilag 4 - Notat om støtteordninger for decentrale k-v anlæg og nødvendige omkostninger til 
at være driftsklar
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1. Indledning
Dette papir giver et indblik i støtteordninger for decentrale kraftvarme værker 

og anviser metode til opgørelse af nødvendige omkostninger til at holde anlæg-
get driftsklart. Det skal lede frem til en forklaring af hvordan og i hvilken grad 
decentrale kraftvarmeanlæg er additionelle i relation til levering af strategisk 

reserve i perioden 2016-20.  

Dec. k/v anlæg modtager støtte i forskelligt omfang i perioden 2016-2019 og 

spørgsmålet er derfor i hvilken grad disse er additionelle. Hvorvidt et anlæg er 
additionelt afhænger af forholdet mellem forventet indtjening, hvor forventet 

indtjening i større eller mindre grad er bestemt af støtten, og nødvendige om-
kostninger til at holde anlægget driftsklart. Forholdet mellem støtte og nødven-
dige omkostninger kan betegnes S/O ratio. Er S/O ration tilstrækkelig høj kan 

anlægget ikke betragtes som additionelt. 

Papiret har derfor til formål, at sammenholde niveauet for støtte med nødvendi-
ge omkostninger til at holde anlægget driftsklart: 

- Omfanget af støtte (kr./MW) 

- Udvikle definition af nødvendige omkostninger samt præsentere entydig 
princip for beregning/opgørelse af nødvendige omkostninger (kr./MW) 

- Identificere andre kilder til indtjening der kan bidrage til at dække nød-

vendige omkostninger og give et overblik over økonomien i decentrale 
kraftvarmeværker 

- Begrunde valg af S/O ratio på 60% som øvre grænse for om værket er 
additionelt 

2. Støtteordninger for decentrale k/v anlæg
Der findes fire støtteordninger til decentrale k/v: 

- Grundbeløb 1 
- Grundbeløb 2 (tidligere elproduktionstilskud) 

- Tre-ledstarif 
- Kompensation for CO2 afgift 

Det er muligt for et værk at indgå i flere af de ovenstående støtteordninger 
samtidig. Tabellen nedenfor viser, hvor mange værker, fordelt på Øst- og Vest-

danmark der indgår i de forskellige støtteordninger. 

Antal vær-

ker per 
ordning 

Grundbe-

løb 1 

Grundbe-

løb 1 + 2 

Grundbeløb 

1+2 og CO2 
kompensati-

on 

Grundbe-

løb 2, 
treledsta-

rif, og CO2 
komp. 

Treledsta-

rif og CO2 
komp. 

Østdanmark 17 60 14 11 4 

Vestdan-
mark 

30 48 115 28 10 
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2.1 Grundbeløb 1 

Grundbeløb 1 er en produktionsuafhængig støtteordning til decentrale kraftvar-
meværker, som er indført for at erstatte den produktionsafhængige treledstarif, 
der skulle fremme energieffektiv samproduktion af el og varme. Kun værker 

opført inden den 1. april 2004 er berettiget til grundbeløb 1. Grundbeløb 1 ud-
trykker støtterammen for det enkelte kraftvarmeværk. Ud fra støtterammen, 
dvs. grundbeløb 1, bestemmes det enkelte kraftvarmeværks støtteudbetaling i 

det pågældende år.  

Støtten blev som hovedregel fastsat som det højeste årlige beløb udbetalt i åre-
ne 2001-2003. 

Størrelsen på støtteudbetalingen afhænger af spotprisen på el, sådan at en lave-
re spotpris giver højere støtte og omvendt. Støtten varierer derfor fra år til år. 
For at modtage det fulde grundbeløb er det en forudsætning, at værket er 

driftsklart og til rådighed i størstedelen af årets timer. Grundbeløb 1 svarer reelt 
til en kapacitetsbetaling, som afhænger af elprisen og varierer fra værk til værk.  

Grundbeløb 1 udløber ved udgangen af 2018 og på grafen nedenfor, ses mæng-
den af kapaciteten som modtager grundbeløb 1 i henholdsvis Øst-og Vestdan-

mark. 

2.2 Grundbeløb 2 

Fra juli 2013 blev det tidligere Elproduktionstilskud konverteret til grundbeløb 2. 
Hovedforskellen på de to tilskudsordninger er, at mens elproduktionstilskuddet 
var produktionsafhængigt er grundbeløb 2 produktionsuafhængigt. For begge 

tilskudsordninger gælder, at værkerne skal stå til rådighed for driften af det 
sammenhængende elsystem, for at være tilskudsberettigede.  

Støtteordningen gælder for decentrale kraftvarmeværker med en produktions-
kapacitet på 25MW eller derunder og som bruger naturgas/og eller biogas som 

brændsel. Samtidig ydes tilskuddet kun til værker idriftsat inden d. 1. juli 20021. 

I den tidligere støtteordning, elproduktionstilskuddet, kunne et værk modtage et 

tilskud på 8 øre/kWh op til maksimalt 8 mio. kWh produceret energi. Et værk 
kunne dermed maksimalt modtage 640.000DKK per år. Visse værker, de såkald-
te barmarksværker, var dog undtaget fra dette loft.  

I den nuværende ordning, grundbeløb 2, modtager værkerne et månedligt til-

skud på baggrund af et grundbeløb på samme måde som ved grundbeløb 1. 

1 N45-2010 Modification of Electricity Production Grant 
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Størrelsen på grundbeløb 2 er individuelt fastsat for de enkelte værker, og sva-
rer til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006, eller 2007. Den 

øvre grænse for grundbeløb 2 er dermed 640.000 DKK/år, dog uden loft for 
barmarksværker. 

Grundbeløb 2 trådte i kraft i 1. juli 2013 og udløber ved udgangen af 2019. 

På Grundbeløb 2 udgør de 16 barmarksværker i Østdanmark ca. 30 MW, hvor 14 
af værkerne er mindre end 3 MW. 

2.3 Udbetalt støtte til værker på Grundbeløb 1 og 2 

Anlæg på grundbeløb 1 i Østdanmark modtog i 2013 ca. 550.000 kr./MW, hvor 

anlæg på grundbeløb 2 modtog 91.000 kr./MW for det sidste halve år, svarende 
til 182.000 kr./MW hvis ordningen havde løbet hele kalenderåret. For barmarks-

værker i Østdanmark udgjorde Grundbeløb 2 beløbet 349.000 kr./MW i 2013, 
hvis ordningen havde løbet hele året. 

Nedenstående graf viser den udbetalte støtte i kr. per MW for både grundbeløb 1 
og 2 i Østdanmark i 2013, for de enkelte anlæg, hvor anlæggende er sorteret fra 
højeste støtte i kr./MW til laveste.  

Note: Grundbeløb 2 blev først sat i kraft 1. juli 2013. Kurven for Grundbeløb 2 er derfor skaleret med 

en faktor 2 for at den er sammenlignelig med kurven for Grundbeløb 1 
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2.4 Tre-ledstarif 

Værker på under 5MW kan vælge at sælge deres produktion på markedsvilkår 
eller blive afregnet efter tre-ledstariffen, hvor Energinet.dk køber værkernes 
produktion til en beregnet pris. 

Ved tre-ledstariffen differentieres betalingen til værkerne efter hvornår de pro-
ducerer. Der skelnes mellem lavlast-, højlast- og spidslastperioder samt sommer 

og vinter. Tre-ledstarifferne reguleres hvert kvartal.  

Tre-ledstariffen udløber ved udgangen af 20152. Ved udløbet af tre-ledstariffen 
kan værkerne indgå grundbeløb 2 støtteordningen indtil den udløber ved udgan-
gen af 2019. 

2.5 Kompensation for CO2 afgift 

Elproducenter, som ikke er omfattet af lov om CO2-kvoter, har ret til kompensa-
tion for CO2- afgift3. Der ydes kun kompensation til værker sat i drift før d. 31. 
december 2007. Kompensationen fastsættes efter værkets højeste forbrug af 

brændsler i et af årene 2005, 2006, 2007, og svarer til de årlige satser for CO2-

afgift.  

Kompensationen fastsættes og udbetales af Energinet.dk. Kompensationen bort-
falder, ved ophør af elproduktion på værket. 

3. Definition af nødvendige omkostninger
Udgangspunktet for vurderingen af additionalitet er en antagelse om, at hvis 
indtjeningen, herunder støtten ikke er tilstrækkelig høj sammenlignet med de 

nødvendige omkostninger, vil anlægsejer lukke værket. Nødvendige omkostnin-
ger er de omkostninger, som skal afholdes således, at værket er driftsklart med 
forholdsvis kort varsel. Et varsel i lighed med det varsel, der gives, når et anlæg 

har fået tilslag på Nord Pool Spot, dvs. 10-36 timer. Nødvendige omkostninger 
defineres som de omkostninger, der på den kortere/mellem lange bane vil falde 
bort, hvis anlægget overgik til ikke at være driftsklart. Disse omkostninger har 

karakter af, at være ”halvfaste”, idet nødvendige omkostninger ikke omfatter 
variable omkostninger på helt kort sigt til brændsel og start/stop eller faste ka-

pacitetsomkostninger, så som afskrivninger og forrentning. Nødvendige omkost-
ninger er således omkostninger, som i en horisont af få måneder og op til et år 
er nødvendige at afholde for at holde anlægget driftsklart.  

3.1 Princip for opgørelse af nødvendige omkostninger 

Formålet med at opgøre de nødvendige omkostninger for decentrale anlæg på 
grundbeløb 2, er at vurdere hvorvidt anlægget er additionelt i så fald Energi-
net.dk vælger at udbyde strategisk reserve i perioden 2019-20. Nedenfor forkla-

res dels hvilke omkostningselementer nødvendige omkostninger omfatter, dels 
hvordan disse data tænkes fremskaffet på værkniveau når denne vurdering skal 
foretages. 

2 http://www.kebmin.dk/nyheder/haandsraekning-kraftvarmevaerker-kan-give-lavere-

varmepriser 
3 Elforsyningsloven §9B 
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Opgørelsen af nødvendige omkostninger tager udgangspunkt i ”Analyse af den 
gasstyrede kraftvarmesektor”, Dansk Gasteknisk Center (DGC) 2013. DGC be-

tegner de nødvendige omkostninger for stilstandsomkostninger. Energinet.dk 
vurderer, at DGC’s metode til at opgøre stilstandsomkostninger er retvisende for 

de nødvendige omkostninger ved gasmotorerne. Stilstandsomkostningerne ud-
trykker, hvad det vil koste at holde værkerne driftsklare således at de kan pro-
ducere med et 24 timers varsel. DGC’s omkostningselementer for gasmotorer 

stammer fra kontakt med en række anlægsejere. Omkostningselementerne er 
identificeret som følgende: 

• Lovpligtige eftersyn

• Varmholdelse af motor
• Transformertab

• Forsikring
• Uddannelse (stærkstrøm/sikkerhed)
• Gas- og elkapacitet

• Andet eftersyn (Serviceaftale)

DGC har estimeret at disse omkostninger andrager i størrelsesordenen 100.000 
– 500.000 DKK/MW årligt. I bilag 7.1 er der vedlagt afsnittet fra DGC-rapporten,
som beskriver stilstandsomkostninger og uddyber omkostningsdelene. 

3.1.1 Værksspecifikke oplysninger  
Efter samtale med bl.a. Dansk Fjernvarme og DGC står det imidlertid klart at 

disse data indsamles ikke på systematisk vis og står heller ikke overfor at blive 
gjort i den nærmeste årrække. Energinet.dk har dog et projekt påkørende om 

de decentrale kraftvarmeanlægs økonomiske situation i fremtidens elsystem, 
men arbejdet vil ligeledes ikke indhente værksspecifikke oplysninger. Energi-
net.dk forventer derfor ikke at have værkspecifikke oplysninger om omkost-

ningsdelene i 2016.  

Løsningen er derfor at Energinet.dk vil vurdere, om værker, som måtte ønske at 
levere strategisk reserve, er additionelle baseret på indmeldinger fra værkerne 
for ovenstående omkostningselementer identificeret af DGC. Indmeldingerne 

skal svare til de forventede omkostningselementer i 2019, da det kun er 2019, 
hvor værkerne har mulighed for at blive strategiske reserver og hvor værkerne 
er berettiget til grundbeløb 2. Ved indmeldinger fra værkerne selv opstår natur-

ligvis et problem om asymmetrisk information, da nogle værker kan have inte-
resse i at melde forkerte omkostninger ind for at blive kvalificeret til at byde, 

selv om de reelt burde diskvalificeres. For at minimere risikoen for forkerte ind-
meldinger skal værkerne dokumentere omkostningselementer gennem fx faktu-
raer.  

4. Tilgang til at vurdere additionalitet
Additionalitet forstås som et elproducerende anlæg der ikke vil være i elsyste-
met i perioden 2016-20 uden tiltag der kan øge indtægten udover den indtægt 

som forventes genereret i denne periode. Tilgangen til at vurdere hvorvidt et 
anlæg er additionelt er at sammenholde nødvendige omkostninger til at være 
driftsklar med den indtægt som kan generes ved at være driftsklar. For den el-

producende del af de decentrale kraftvarmeværker udgøres denne indtægt af 
grundbeløb 1 og 2 indtil 2019 og indtil 2020 for anlæg op til 25MW kun af 
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grundbeløb 2. Dertil kommer indtægter fra elsalg. Omkostningssiden udgøres af 
de nødvendige omkostninger som defineret ovenfor. 

4.1.1 Andre indtægter kan kun komme fra salg af elrelaterede ydelser.  
Andre indtægter kan ikke komme fra varmesiden, da varmeprisen som varme-
forbrugerne betaler, vil være højere uden grundbeløb. Isoleret set medfører 
varmesalget – med de nuværende varmepriser – således et underskud, hvorfor 

der pr. definition ikke kan komme et bidrag herfra til de nødvendige omkostnin-
ger, til at holde elproduktionsanlægget driftsklart. Derudover skal varmeproduk-

tion foregå som et ”hvile-i-sig selv”, hvorfor driften herfra ikke må generere en 
indtægt som kan benyttes til at afholde andre ikke relevante omkostninger. Ind-
tægter udover støtte til at dække de nødvendige omkostninger, skal altså kom-

me fra elrelaterede ydelser. Disse ydelser er: 
• Salg af el på spot- og regulerkraft markedet og manuel reserve i Vest-

danmark

• Salg af el på spot- og regulerkraft markedet Østdanmark

I Østdanmark er der ikke mulighed for salg af manuel reserve, da denne er ind-
købt for perioden til og med 2020. således kan anlæggene kun oppebære et 
bidrag fra salg af el. Bidraget til de nødvendige omkostninger fra salg af el kan 

opgøres som forskellen mellem marginalomkostningen ved elproduktion og el-
prisen.  

Med udgangspunkt i de gas- og elpriser der forventes i Europa indenfor de 1-3 
år, er der for øjeblikket ikke noget der tyder på, at gasfyrede decentrale anlæg 

vil kunne genere et bidrag der rækker udover omkostningerne til gas. Således 
forventes der en elpris i Danmark og Norden i perioden til og med 2017 omkring 
30-34 €/MWh4. Det betyder, at gasprisen ikke må overstige mellem 13,5 og 

15,5 €/MWh, ved en elvirkningsgrad på 45% ,hvis produktionen ikke skal med-
føre underskud. For øjeblikket er gasprisen ca. 25 €/MWh5, hvor på den længere 

bane forventes en gaspris om 36 €/MWh6. Det svarer til en marginalomkostning 
på mellem 55 og 80 €/MWh. Der er således ikke noget der tyder på, at produk-
tionen af el i den nærmeste årrække kan levere et bidrag til de nødvendige om-

kostninger7.   

Det betyder således vurderingen omkring additionalitet formentlig udelukkende 

er et spørgsmål om at se på balancen mellem grundbeløb og de nødvendige 
omkostninger. Udarbejdes et billede på denne balance for anlæg i Østdanmark, 

ses at alle anlæg på grundbeløb 1 modtager tilstrækkelig støtte for at dække de 
nødvendige omkostninger, jf. figur nedenfor. Nedenstående graf viser grundbe-
løb-støtte til værker i Østdanmark. Værkerne er sorteret efter støttens størrelse 

pr. MW elkapacitet. De røde linjer indikerer de nødvendige omkostninger pr. MW 
pr. år. De nødvendige omkostninger varierer meget fra værk til værk, og der er i 
grafen indsat et lavt estimat på 100.000 kr./MW/år og et højt estimat på 

500.000 kr./MW/år, jf. beregninger fra DGC. Figuren viser også, at hvis de nød-
4 http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices 
5 http://www.gaspointnordic.com/market-data?type=1&unit=1&lang=en 
6 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-

modeller/fremskrivninger/basisfremskrivning_2014_gaahjemmoede_2014.10.31.pdf 
7 I Platts EUROPEAN POWER DAILY per primo december 2014 angives forskellen mellem MC-gas og 

elpris for det kommende år til -19 €/MWh (Negativ clean spark spread), hvilket stemme overens 

med ovenstående tal. 
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vendige omkostninger svarer til det høje estimat på 500.000 kr. vil kun et fåtal 
af anlæg på grundbeløb 2 (i 2019) få dækket de nødvendige omkostninger. 

Note: Grundbeløb 2 blev først sat i kraft 1. juli 2013. Kurven for Grundbeløb 2 er defor skaleret med 

en faktor 2 for at den er sammenlignelig med kurven for Grundbeløb 1 

4.2 Vurdering af den samlede økonomi i konkrete dec. k/v anlæg 

Decentrale anlæg som oppebærer grundbeløb 1 vurderes ikke at være addition-
elle da grundbeløbet overstiger nødvendige omkostninger til at være driftsklar. 

Disse anlæg modtager i gennemsnit årligt 550.000 kr./MW, hvor den øvre græn-
se for de årlige nødvendige omkostninger til at være driftsklar vurderes til at 
være 500.000 kr./MW, men formentlig lavere jf. ovenfor. Hertil kommer grund-

beløb 2 for værker op til 25 MW, som således indtil 2019 vil modtage både 
grundbeløb 1 og 2.  

Decentrale anlæg som fortsat efter 2018 kun oppebærer grundbeløb 2 kan i 
nogle tilfælde vurderes at være additionelle, da grundbeløbet ikke overstiger 

nødvendige omkostninger til at være driftsklar. Det er svært, at vurdere hvor-
vidt salg af el kan bidrage væsentligt til at afholde disse omkostninger, da Ener-
ginet.dk ikke kender fremtidige el- og gas priser8. Formentlig er dette bidrag 

ikke stort da det forventes at gasprisen – og dermed marginalomkostningen for 
elproduktion i langt de fleste tilfælde er højere end elprisen, jf. ovenfor. 

For at give en ide om det økonomiske billede for decentrale k/v i Østdanmark 
benyttes regnskabet fra Jægerspris k/v og Fensmark k/v som eksempler. Jæ-

gerspris er et barmarksværk på 5,7MW, hvor Fensmark er et ”normalt” værk på 
3,1 MW. Som barmarksværk er modtager Jægerspris derfor et højere grundbe-

løb 2 end mange andre værker. Hvorvidt økonomien i disse anlæg er retvisende 
vides ikke, dels har mange andre værker ikke tilgængelige regnskaber af samme 
kvalitet, dels findes disse data ikke i en fælles database.  

4.2.1 Jægerspris k/v 
Af Jægerspris resultatopgørelse ses, at den samlede omsætning fra el og varme 

salg i regnskabsåret 2013/14 var godt 33 mio. når overdækning fra året før og 

8 Elprisen er relateret til indtægtssiden, hvor gasprisen er relateret til omkostningssiden 
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tilbageførsel henlæggelser fraregnes. Dette svarer ca. til de samlede omkostnin-
ger på godt 32 mio. 

Stilles skarp på indtægter fra elsalg, ses at indtægten fra Grundbeløb 1 udgør 5 

mio. kr. og Grundbeløb 2 udgør 2,2 mio. kr. hvor egentlig salg af el kun genere-
rer 1,3 mio. kr., jf. nedenfor.  

Elsalget bidrager formentlig ikke med noget væsentligt beløb, idet hvis elsalget 
blev indstilles ville værket også spare omkostninger til gas. Således er støtten 

helt afgørende for forsat elproduktion; fraregnes grundbeløbene vil anlægget 
køre med underskud.  Jægerspris værk modtager således samlet set 1,3 mio. 
kr./MW årligt i støtte (=7,2 mio kr./5,7 MW). Sammenlignet med de nødvendige 

omkostninger på højst 500.000 kr./årligt, er dette anlæg klart ikke-additionelt i 
perioden hvor begge grundbeløb oppebæres. I 2019 vil anlægget kun oppebære 
grundbeløb 2, svarende til en støtte på 386.000 kr. årligt. Med denne støtte er 

det mere uklart om værket er additionelt. 
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4.2.2 Fensmark k/v 
Fensmark k/v har en nettoomsætning på 16 mio. i regnskabsåret 2013/14, med 
et overskud på knapt 700.000 kr.  

For dette anlæg gælder også, at hvis anlægget ikke modtager støtte, vil det 

medføre et underskud på driften. Støtten udgør ca. 2,8 mio. kr. i regnskabs-
året9, hvor det samlede bidrag fra elsiden udgør 3,6 mio. kr., jf. nedenstående 
tabel. 

Note: Elproduktionstilskuddet er grundbeløb 2 

Fensmark modtager således godt 900.000 kr./MW i årlig støtte (=2,8 mio. kr. / 

3,1MW), hvilket – sammenhold med de nødvendige omkostninger – formentlig 
9 I regnskabet omfatter ”salg af el” både grundbeløb 1 og egentlig salg af el. Grundbeløb 1 

var på ca. 2,2 mio. kr., jf. Energinet.dk’s afregning, hvorfor elsalget har generet ca. 
800.000 kr.  
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ikke er additionelt indtil 2019.  Fra og med 2019 vil anlægget kun oppebære 
grundbeløb 2 (Elproduktionstilskuddet) på 190.000 kr./MW årligt (=589.453 kr. 

/ 3,1 MW), hvorfor anlægget kan være additionelt. 

5. Valg af grænse på S/O ratio på 60%
I dette afsnit forklares valg af S/O ratio på 60% som øvre grænse for om værker 

på grundbeløb 2 er additionelle. Er denne ratio større end 60% betragtes vær-
kerne ikke additionelle. 

Et decentralt anlæg har indtægt fra overordnet set tre kilder: 1)elsalg, 
2)varmesalg og 3)støtte i form af grundbeløb. Ovenfor er det påvist at de to

første kilder fremadrettet højst sandsynlig ikke kan bidrage til at afholde de 
nødvendige omkostninger. Elsalget kan ikke bidrage, da det koster mere at pro-
ducere el ved gas end elprisene kan dække. Varmesiden kan ikke bidrage, dels 

som følge af hvile-i-sig-selv kravet, dels fordi omkostninger til varmeproduktion 
på kraftvarme anlæg isoleret set overstiger indtægten fra varmesalg. Det efter-

lader grundbeløbene som eneste indtægtskilde til dækning af de nødvendige 
omkostninger. 

Helt principielt må det være således, at hvis grundbeløbet ikke kan dække de 
nødvendige omkostninger til at holde el-anlægget driftsklart, vil anlægsejeren 

lukke kraftvarmeværket og producere varmen på kedel. Det vil sige at S/O rati-
oen principielt set bør være 100% hvis kraftvarmeværket fortsat skal være i 
drift. Indtil grundbeløb 1 udløber vil det højst sandsynligt være tilfældet, jf. gra-

fen ovenfor- også især fordi en række anlæg både modtager grundbeløb 1 og 2 
indtil 2019. 

Energinet.dk har af to årsager valgt en S/O ratio på 60% og dermed lavere end 
den som principielt sikrer fuld dækning af de nødvendige omkostninger. For det 

første udbetales grundbeløb 2 kun i ét år, uden at også grundbeløb 1 udbetales 
(nemlig 2019). Det betyder, at timingen i aktiveringen af de enkelte omkost-
ningselementer, der vedrører vedligeholdelse, stor betydning for om opgørelsen 

af nødvendige omkostninger er helt retvisende. Eksempelvis kan en anlægsejer 
måske tilrettelægge tingene således, at et eftersyn først behøver blive gennem-
ført 4. januar 2020, hvorfor denne omkostning således ikke behøver blive af-

holdt for at oppebære grundbeløb 2 i 2019. I så fald overvurderes de nødvendi-
ge omkostninger. For det andet kan det ske at gaspriserne falder og/eller elpri-

sen (helt uventet) stiger således, at der kan komme et bidrag til de nødvendige 
omkostninger fra elsalg. Med en 60% S/O ratio efterlades derfor et rum for at 
der kan komme et bidrag herfra, uden at det hermed betyder, at værket så er 

ikke-additionelt. 

Med valg af en S/O ratio på 60% i stedet for den principielt korrekte på 100%, 

foretages derfor en konservativt valg, hvor der skabes større sikkerhed for at de 
værker som måtte deltage i leverancen af strategisk reserve i perioden 2019-20 

reelt er additionelle. Men hvorvidt det korrekte tal er 50%, 60% eller 70% kan 
naturligvis ikke afgøres. 

Størrelsen på ”grundbeløb 2” må ikke overstige 60% opgjort som forholdet mel-
lem faktisk støtte i 2019 og nødvendige omkostninger. For et anlæg der modta-
ger maksimal på 640.000 kr. årligt støtte svarer det til at et anlæg på 3MW 
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modtager 60% i støtte jf. korrektion til anmeldelsen. Derfor er valgt at sætte en 
grænse på 3 MW. 

6. Konklusion
Med udgangspunkt i ovenstående tal for støtte og estimater for nødvendige om-
kostninger har Energinet.dk derfor valgt at udelukke anlæg på Grundbeløb 1 i at 

deltage i leverance af strategisk reserve i perioden 2016-18. En række af disse 
anlæg fortsætter endnu på det mindre Grundbeløb 2, hvor dette beløb kan være 

tilstrækkeligt lavt til at anlægget er additionelt. Energinet.dk har derfor valgt at 
disse anlæg kan deltage hvis de opfylder mindst et af to nedenstående kriterier: 

1. Den installerede effekt skal være minimum 3 MW, svarende til at støtten

udgør 60% af omkostninger til drift og vedligehold i 2019 eller
2. Størrelsen på ”grundbeløb 2” må ikke overstige 60% opgjort som for-

holdet mellem faktisk støtte i 2019 og nødvendige omkostninger.
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7. Bilag

7.1 DGC: Stilstandsomkostninger for kraftvarmeanlæg 

Kapitel 24-25 i Analyse af den gasstyrede kraftvarmesektor, Dansk Gasteknisk 
Center 2013.  
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7.2 Reinvesteringer i decentrale kraftvarmeværker 

De decentrale kraftvarmeværker har de seneste år fået færre driftstimer end 
tidligere pga. lave elpriser, og grundbeløbet 1 + 2 udgør en stigende del af 
værkernes indtægter på elsiden. Mange af værkerne er bygget til at have en 

restlevetid frem til 2018-19, således levetiden passer med grundbeløbets 
ophør. Mange decentrale kraftvarmeværker står i disse år over for at skulle 
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reinvestere i deres anlæg eller etablere nye anlæg, hvorved udtjente kraft-
varmeværker forventes at blive lukket. 

Grøn Energi fra Dansk Fjernvarme har spurgt Dansk Fjernvarmes medlem-

mer, om det enkelte medlems kraftvarmeværk skal levetidsforlænges. Figu-
ren nedenfor viser kraftvarmeværkernes svar, der er kapacitetsvægtet. Det 
fremgår, at en fjerdedel vil levetidsforlænge kraftvarmeværkerne, en fjerde-

del ikke vil, og at næsten halvdelen ved ikke. Op mod trefjerdedele af vær-
ker er således i risikozonen for ikke at blive levetidsforlænget. Man må for-
vente, at en del af disse anlæg ikke bliver levetidsforlænget.  

Grøn Energi er en interesseorganisation, så undersøgelsen skal vurderes kri-
tisk. Samtidig dækker undersøgelsen alle decentrale kraftvarmeværker, og 
undersøgelsen kan således ikke overføres direkte til værker på grundbeløb 2 

i Østdanmark. Konklusionen er dog klar: Det er usikkert, hvorvidt de decen-
trale kraftvarmeværker vil levetidsforlænge deres anlæg.  
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Bilag 5 - Grafer for forholdet mellem maksimal støtte og nødvendige omkostninger 

Energinet.dk har på foranledning af SET udarbejdet en række grafer for forholdet mellem støtte 

og nødvendige omkostninger, i forhold til at bestemme om værker er additionelle. 

Figur 1: Myndighedsestimat af forholdet mellem maksimalstøtte og nødvendige omkostninger 

Kilde: Energinet.dk (dog har Sekretariatet tilføjet sondringen mellem additionalitet og ikke-additionalitet) 
Bemærk: Denne kurve tager i udgangspunkt i estimatet fra statsstøttesagen vedrørende Grundbeløb 2 for de 
nødvendige omkostninger for året 2019 svarende til 353.000 DKK/MW 

Figur 2: DGC højt estimat af forholdet mellem maksimalstøtte og nødvendige omkostninger 

Kilde: Energinet.dk (dog har Sekretariatet tilføjet sondringen mellem additionalitet og ikke-additionalitet) 
Bemærk: Denne kurve tager udgangspunkt i DGC’s (Dansk Gas Center) estimat for det maksimale niveau for de 
nødvendige omkostninger svarende til 500.000 DKK/MW 
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Figur 3: DGC lavt estimat af forholdet mellem maksimalstøtte og nødvendige omkostninger 

Kilde: Energinet.dk (dog har Sekretariatet tilføjet sondringen mellem additionalitet og ikke-additionalitet) 
Bemærk: Denne kurve tager udgangspunkt i DGC’s (Dansk Gas Center) estimat for det minimale niveau for de 
nødvendige omkostninger svarende til 100.000 DKK/MW 

Figur 4: Er figur 3, blot med et mindre interval i Y-aksen 

Kilde: Energinet.dk (dog har Sekretariatet tilføjet sondringen mellem additionalitet og ikke-additionalitet) 
Bemærk: Denne kurve tager udgangspunkt i DGC’s (Dansk Gas Center) estimat for det minimale niveau for de 
nødvendige omkostninger svarende til 100.000 DKK/MW. Y-aksens interval er mindre, for at det skal være 
nemmere, at se hvor ”indeks = 60”-linjen skærer grafen. 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ratio - indeks (støtte/omk.) Indeks = 60

Indeks 

Anlægsstørrelse, MW 

Ikke-additionel 

Additionel 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ratio - indeks (støtte/omk.) Indeks = 60

Indeks 

Anlægsstørrelse, MW 

Ikke-additionel 
Additionel 

76/102



Dok. 14/18250-55 1/3 

5. januar 2015
ULM/JKL 

Til Energitilsynet 

Intraday markedet og leverance af strategisk reserve 

fra forbrugssiden 

Energitilsynet har sendt nedenstående spørgsmål til Energinet.dk d. 22.12.2014, 
jf. Boks 1. Spørgsmålet går på, om man kan forestille sig en konstruktion hvor 
en forbrugsenhed indgår en bilateral aftale, via intraday markedet, med en pro-

duktionsenhed og dermed ikke behøver reducere forbruget. Betyder denne kon-
struktion, at kriteriet om additionalitet ikke er opfyldt? 

Boks 1 

I forlængelse af vores tidligere telefonsamtale om DONG’s høringssvar, er vi herinde kommet frem til, 

at vi gerne vil høre, om det er muligt, at gøre sig nogle betragtninger om, hvor sandsynligt det er, at 

denne tænkte konstruktion (jf. nedenstående citat fra DONG’s høringssvar) kan forekomme.  

F.eks. noget omkring at gevinsten ved denne konstruktion skal være større end produktionens forbi-

gåede salg af el til 3.000 €/MWh plus en ubalance betaling. Er det muligt at sige noget om, hvor sand-

synligt sådan et scenarie er?  

Således at vi kan binde vores konklusion op på, hvor sandsynligt sådan en tænkt konstruktion er. 

Hvis forbruget eksempelvis får 9.000 € for at stille 1 MW til rådighed i et år, vil gevinsten ved sådan 

en konstruktion for både produktion og forbrug ikke være særlig stor og dermed ikke særlig sandsyn-

lig, idet forbruget ved hver time med sådan en konstruktion skal betale produktion 3.000 €/MWh plus 

en ubalance betaling, dvs. der kun er råd til max 2 timer i året i dette eksempel.  

Det var blot et eksempel, men noget der kan hjælpe os, med at vurdere hvor ”tænkt” denne konstruk-

tion er. 

Vi vil derfor gerne bede om en ½ side fra jer, som besvarer spørgsmålet til aflevering efter ferien. 

Eventuelle modtræk, der kan anvendes, må også overvejes og gerne indgå i notatet. 

Vi vender tilbage lige efter julen, hvor vi også vil drøfte en række mindre spørgsmål. 

Et sidste spørgsmål er, hvorfor nogle aktører skulle være ”ligeglade” med at gå i ubalance (jf. DONG’s 

citat), bliver alle aktører ikke afregnet ens ifht. ubalance afregning? 

DONG’s argument er følgende: 

”DONG Energy mener ikke Intraday handel med forbrug skal være tilladt. Intraday handel med forbrug 

giver mulighed for konstruktioner, hvor forbrug kan handle intraday med værker på grundbeløb eller 

med andre aktører der er ”ligeglad” med at gå i ubalance, hvorved der reelt ikke er reserver bag 

betalingen, og aktøren kan stor set risikofrit få rådighedsbetaling.” 

Bilag 6 - Intraday markedet og leverance af strategisk reserve fra forbrugssiden
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1.1 Vurdering 

Det nuværende udkast til regler for aktivering af strategisk reserve gør koblin-
gen mellem forbrugsenhed og et produktionsanlæg mulig. Reglen er lavet for at 
give mulighed for, at forbrugsenheden kan undlade reduktion, hvis der i perio-

den fra gate closure på spotmarkedet frem mod driftstimen opstår mulighed for 
mere produktion end først antaget, fx hvis vindprognosen var for lav. I dette 
tilfælde er det samfundsøkonomisk mere fordelagtigt at tillade fortsat forbrug, 

da værdien af forbruget formentlig overstiger marginalomkostningen ved pro-
duktion. Der er grundlag for en handel. Tanken er, at denne handel kunne gen-

nemføres i intraday markedet. 

Omvendt giver dette regelsæt også mulighed for, at produktionsanlæg som ikke 

er additionelle kan indgå i en konstruktion med en forbrugsenhed. Dette kan 
være anlæg på grundbeløb eller anlæg som gennem energi-/reservesalg oppe-
bærer et tilstrækkeligt provenu til ikke at blive taget ud af elsystemet. Dette var 

ikke tanken med reglen. 

Energinet.dk vurderer, at den omtalte forretningskonstruktion er overvejende 
sandsynlig, idet risikoen for ”downsides” ved denne konstruktion er stort set 
ikke eksisterende, dog afhængigt af hvilken af to typer konstruktioner som la-

ves. Samtidig er det Energinet.dk’s erfaring, at aktører vil finde og udnytte de 
”huller” som er i markedsdesignet. 

Den første type er koblingen mellem en forbrugsenhed og et specifikt anlæg, 
evt. et dec. k/v anlæg på grundbeløb. I tilfælde af aktivering af den strategiske 

reserve undlader forbrugsenheden at foretage en fysik reduktion, men foretager 
i stedet en handel i intraday markedet. Med udgangspunkt i denne handel ind-
sender forbrugsenheden og værket en plan til Energinet.dk, som er i balance. 

Der er således ikke tale om, at man risikerer en ubalanceafregning (med mindre 
produktionsanlægget bryder sammen). Økonomisk set er det fordelagtigt for 

begge parter. Forbrugsenheden kan opretholde forbruget, hvilket må antages at 
repræsentere en højere værdi/betalingsvillighed end maksprisen på 3.000 
€/MWh, men betale et beløb der maksimalt er lig med betalingsvilligheden, men 

formentlig lavere til det dec. k/v for at levere. Produktionsenheden forbigår i 
første omgang en afregningspris i spotmarkedet på 3.000 €/MWh, men modta-
ger betaling fra forbrugsenheden via intraday markedet og lider således ikke 

økonomisk skade. Samtidig modtager forbrugsenheden rådigheds- og aktivering 
betaling for leverance af strategisk reserve, som kan ”deles i porten” med pro-

duktionsanlægget. Forretningskonstruktionen modtager således en betaling for 
leverance af strategisk reserve uden reelt at være additionel. 

Den anden type er koblingen mellem forbrugsenhed og et ikke specifikt anlæg. 
Det er denne type som DONG omtaler som en aktør, der er ”ligeglad” med at gå 
i ubalance. Konstruktionen og metoden hvorved gevinsten fremkommer, er 

grundlæggende den samme som ved den første type. Forskellen mellem de to 
typer er, at der ikke er et fysisk produktionsanlæg, som ligger bag på det tids-

punkt hvor aftalen indgås, men først (forhåbentligt) identificeres i sidste øjeblik. 
Hvis Energinet.dk har forstået DONGs udsagn korrekt, så er der tale om de 
”skyggebud/chance ryttere”, som er til stede i spotmarkedet allerede i dag. I 

dag er der aktører, som lægger produktionsbud ind i spotmarkedet til meget 
høje priser, uden at et fysisk anlæg ligger bag. Strategien er, at ”man nok skal 
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finde et anlæg et eller andet sted” hvis ”lodsedlen” bliver udtrukket. Ulempen 
ved strategien er naturligvis, at der en risiko for, at man ikke finder et anlæg. I 

så fald bliver anlægsejer præsenteret for en ubalanceafregning. Aktøren er ikke 
”ligeglad” med at gå i ubalance, derfor har DONG sat ordet ligeglad i anførsels-

tegn, men tager gerne chancen. 

1.2 Modtræk mod forretningskonstruktionen 

Energinet.dk er som det fremgår ovenfor enig i, at der er en risiko for misbrug. 
Energinet.dk har derfor overvejet en række løsninger og finder, at den bedste 

løsning er at forbyde handel i intraday markedet for forbrugsenheder der indgår 
i den strategiske reserve. Det kan naturligvis få betydning for de samfundsgavn-
lige handler, men Energinet.dk vurderer, at risikoen, for at additionalitetskriteri-

et ikke opfyldes, er langt større end risikoen for at samfundsgavnlige handler 
ikke gennemføres. Endvidere skal man huske på, at formålet med deltagelse af 
forbrugssiden ikke kun er et spørgsmål om at indkøbe strategisk reserve billigst 

muligt, men også bidrage til udvikling af prisfleksibelt elforbrug. Derfor finder 
Energinet.dk, at det er vigtigere, at forbrugssiden deltager med faktiske for-

brugsreduktioner fremfor at dække behovet fra produktionssiden (dvs. mulighed 
for at samfundsgavnlige handler gennemføres via intraday markedet).  
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NOTAT 

KOMMISSIONENS HOLDNING TIL KAPACITETSMEKANISMER 

1. EU-Kommissionen har i 2013 udgivet en Meddelelse med titlen ”Det indre
marked for elektricitets realisering og den mest effektive offentlige intervention” 
samt et hertil følgende Staff Working Document. Papirerne berører vurdering af 
behovet for en offentlig intervention, valg og design af model, samt anbefalinger 
til hvorledes unødig indgreb i det indre marked sikres.  

2. I Kommissionens meddelelse fremgår det, at det er almindeligt accepteret, at
der er behov for visse offentlige interventioner i elektricitetsmarkedet for at opnå 
målene i EU's energipolitik. For at forstyrre markedet mindst muligt, er det dog 
væsentligt, at der så vidt muligt anvendes en ensartet tilgang hertil i hele EU, og at 
disse indgreb er veltilrettelagte, blandt andet så der tages hensyn til virkningen på 
det indre marked og til at markedsforholdene ændrer sig over tid.  

3. Ved tilrettelæggelse af en offentlig intervention understreger Kommissionen, at
det er vigtigt, at det specifikke problem og baggrunden herfor identificeres. Det er 
væsentligt, at problemet ikke anskues isoleret set, men at sammenspillet med og 
påvirkningen af andre samfundspolitiske målsætninger vurderes, ligesom betyd-
ningen for de omkringliggende markeder også skal tages i betragtning. Endvidere 
skal alternative løsninger undersøges, herunder om disse kan findes på regionalt 
eller europæisk plan, eller om problemet kan løses helt eller delvist gennem ind-
dragelse af forbrugssiden.  

4. En interventions påvirkning af markedet og konkurrencen skal minimeres, og
det skal sikres, at indgrebet er egnet og ikke går længere end, hvad der er nødven-
digt (proportionalt). En støtteordning skal hvor det er muligt tildeles ved brug af 
udbud for at minimere støtten og undgå overkompensation.  

5. Statslige indgreb bør evalueres løbende og bør ændres eller udfases, når bag-
grunden for deres indførsel ikke længere er til stede eller forholdene ændres. 

6. Kommissionen anfører videre, at sikring af forsyningssikkerheden er et af de
primære samfundspolitiske mål. Dog må forebyggelse af forsyningsafbrydelser 
ikke gå længere, end hvad der er strengt nødvendigt. Hvis der er tvivl om marke-
dets evne til at levere tilstrækkelig og sikker produktion, er det væsentligt, at der 
foretages en grundig undersøgelse af produktionens tilstrækkelighed. Hvis der 
påvises forsyningssikkerhedsmæssige problemer skal alternativer til en offentlig 
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intervention undersøges, herunder mulighederne for fremme af forbrugsreaktioner 
og udvidelse af kapaciteten på interconnectorer. Endvidere skal årsagerne til pro-
blemerne identificeres og så vidt muligt forsøges afhjulpet. Hvis problemer ikke 
kan løses ved alternative metoder, forslår Kommissionen følgende interventioner: 
strategisk reserve, en troværdig one-off udbudsprocedure, eller i tilfælde af at disse 
løsninger ikke virker – en markedsdækkende kapacitetsmekanisme.  

7. Kommissionen anfører, at udbud med henblik på ny kapacitet er mest effektivt,
hvis det organiseres på en åben og gennemsigtig måde, der er åben for alle tekno-
logier og metoder til at opnå fleksibilitet, herunder udbydere af løsninger inden for 
efterspørgselsreaktion og i videst muligt omfang for udbydere fra andre medlems-
stater. Det er Kommissionens holdning, at mekanismer, der sikrer produktionens 
tilstrækkelighed, bør være åbne for alle former for kapacitet, som effektivt kan 
bidrage til overholdelse af de fastsatte standarder for produktionens tilstrække-
lighed. Derudover er det Kommissionens opfattelse, at forstyrrelserne af det indre 
marked minimeres ved at undlade at gøre brug af procedurer, hvor elektricitet 
forbeholdes hjemmemarkedet. Kommissionen opfordrer til at det sikres, at inter-
ventionen ikke varer længere end til kapacitetsproblemet aftager.   

8. Kommissionens Staff Working Document uddyber Kommissionens meddelelse
gennemgået ovenfor.  Dokumentet indeholder en nærmere beskrivelse af hvilke 
overvejelser, der skal gøres ved vurderingen af forsyningssikkerheden og investe-
ringsbehovet samt en gennemgang af hvilke årsager, der kan ligge bag manglende 
produktionskapacitet. Dokumentet sammenligner også omkostninger og fordele 
ved kapacitetsstøtteordninger i forhold til andre muligheder. Denne del af doku-
mentet vil ikke blive gennemgået nærmere, da vurderingen af behovet for indfør-
sel af strategiske reserver og grundlager herfor ligger hos Energistyrelsen.  

9. I sidste del af dokumentet gives der retningslinjer for hvilken kapacitetsmeka-
nisme, der skal vælges under hvilke omstændigheder. Kommissionen anfører, at 
en måde at løse et problem med manglende kapacitet er at implementere en strate-
gisk reserve, hvor kapaciteten bliver sikret, men kun udløses i særlige nødstilfæl-
de. Kommissionen påpeger, at denne metode ikke berører markedet i normale 
perioder og henviser til, at metoden fungerer godt med såkaldte ”energy-only” 
markeder, hvor det har været anvendt Sverige og Finland med en minimal påvirk-
ning af markedet, og med succesfuld inddragelse af forbrugssiden.  Kommissionen 
anfører dog, at det er vigtigt, at de strategiske reserver indkøbes efter EU regler 
om offentligt indkøb for at sikre, at der ikke sker overkompensation, samt at de 
kun anvendes i situationer med anstrengte markedsforhold. Sidstnævnte kræver 
objektive og transparente regler for, hvornår de strategiske reserver kan aktiveres.  

10. Kommissionen nævner videre udbudsproces til anskaffelse af ny kapacitet,
som en metode til at skaffe yderligere kapacitet. Det er dog væsentlig, at denne 
proces anvendes med forsigtighed, så markedets investeringssignaler ikke forstyr-
res, og aktørerne vil begynde at afvente udbud før der foretages nyinvesteringer.  

11. Kommissionen konkluderer, at de to ovennævnte metoder typisk er de mindst
indgribende og lettest at implementere. I situationer hvor der er klar dokumentati-
on for, at disse metoder ikke er effektive, kan det dog komme på tale at skabe en 
markedsbaseret kapacitetsmekanisme, som fungerer parallelt med engrosmarkedet. 
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En særlig bekymring ved denne metode er risikoen for at belønne kapacitet, som 
allerede er finansielt levedygtig.    

12. I forhold til det konkrete design af kapacitetsmekanismen anfører Kommissi-
onen for det første, at det er væsentligt at sikre teknologineutralitet, så alle tekno-
logier, der kan løse det påviste problem, kan deltage. Det anføres, at det er mere 
effektivt og mindre forvridende for det indre marked at basere restriktioner på 
kravene til ydeevne, bl.a. evnen til at producere med kort varsel eller på bestemte 
spidslasttidspunkter. I visse situationer er det mere effektivt, at bibeholde eksiste-
rende kapacitet, som ellers ville lukke ned. Derfor bør der være adgang for både 
ny investeringer og gammel kapacitet.  

13. Endvidere mener Kommissionen også, at det skal være muligt for forbrugssi-
den at deltage i kapacitetsmekanismer. For det andet mener Kommissionen, at 
tidsaspektet er væsentligt. Kapaciteten og behovet skal jævnligt revurderes, og 
løbetiden bør være i overensstemmelse med den tid realisering af nyinvesteringer 
tager – 2 til 4 år. Endelig bør kapaciteten levere til nulpris, hvis der allerede er 
tilstrækkelig kapacitet til stede. For det tredje fremhæver Kommissionen, at det er 
væsentligt, at der så vidt muligt gives adgang for deltagelse af kapacitet i andre 
medlemslande, som kan bidrage til at løse problemet. Det fjerde, Kommissionen 
fremhæver, er, at konkurrencen på markedet skal forstyrres mindst muligt.  Blandt 
andet bør referenceprisen sættes så højt, at prisen for kapacitetsmekanismen ikke 
kommer til at fungere som et implicit prisloft i markedet og dermed forstyrrer 
markedets funktions måde. 

14. Afslutningsvist anfører Kommissionen, at det er væsentligt, at der udarbejdes
en cost benefit analyse før indførslen af en offentlig intervention for at sikre forsy-
ningssikkerheden. Selvom omkostningerne kan være relativt høje, er det rimeligt, 
at forbrugere, som har en fordel ved den øgede forsyningssikkerhed, også er med 
til at dække de medfølgende omkostninger. Omkostningerne bør fordeles på en 
transparent og ikke-diskriminerende måde, således at omkostningerne fordeles til 
forbrugere ud fra disses bidrag til forbruget i spidslastsituationer. 
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NOTAT 

ACER’S HOLDNING TIL KAPACITETSMEKANISMER 

1. ACER har udgivet et papir d. 15. februar 2013 om kapacitetsmekanismer og det
indre marked for energi: ”Capacity remuneration mechanisms and the internal 
market for electricity”.   

2. I dokumentet behandler ACER baggrunden for indførsel af kapacitetsmekanis-
mer og ACER gennemgår forskellige kapacitetsmekanismer og ser på udviklingen 
indenfor EU og redegør for, hvordan de forskellige kapacitetsmekanismer påvirker 
det indre marked. 

3. ACER fremhæver, at man i et rent energimarked i teorien skulle kunne få dæk-
ket driftsomkostninger og investeringer gennem markedsprisen for el, hvorfor de 
nødvendige investeringer altid vil blive fortaget. I et sådant marked er der ingen 
betaling for kapacitet og ingen forvridning af det indre marked. I timer med uhin-
dret konkurrence antages det, at prisen vil reflektere marginalomkostningerne for 
den dyreste ”nødvendige” producent.  I visse timer om året er der dog anstrengte 
markedssituationer og prisen stiger over de marginale omkostninger. Hvis forbru-
get er tilstrækkelig prisfleksibelt og falder i anstrengte markedssituationer vil et 
rent energimarked altid skabe balance.  Dog er der også et ”politisk” aspekt til 
denne balance og til i hvilket omfang disse høje priser accepteres. Derfor vælger 
medlemsstater i visse tilfælde at indføre kapacitetsmekanismer.  

4. ACER opdeler de tilgængelige kapacitetsmekanismer i to hovedgrupper – vo-
lumenbaserede og prisbaserede (Kapacitetsbetaling). De volumenbaserede opdeles 
igen i målrettede (Strategiske reserver) og markedsbaserede (Kapacitets forpligtel-
se, kapacitetsauktion og driftssikkerhedsoptioner). ACER anfører, at kapacitets-
mekanismer indenfor de 5 kategorier kan designes forskelligt. Det påpeges, at de 
fleste mekanismer påvirker det rene energimarked, hvorfor det er særligt vigtigt, at 
de designes hensigtsmæssigt, så de ikke opstiller barrierer for det indre marked. 

5. Udviklingen i EU gennemgås, og det påvises, at medlemsstaterne anvender
forskellige mekanismer for at opnå forskellige politiske målsætninger. ACER an-
fører, at de medlemslande som vælger en nationalt orienteret tilgang til kapacitets-
problemer typisk har begrænset opmærksomhed på kapacitetsmekanismens virk-
ning på grænseoverskridende handel.   
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6. ACER anfører, at de 5 kategorier af kapacitetsmekanismer påvirker energi- og
balanceringsmarkedet forskelligt. Påvirkningen kan dels være kortsigtede, dels 
langsigtede. Kortsigtet kan priserne påvirkes, så produktionsbeslutninger og den 
grænseoverskridende konkurrence påvirkes. Som eksempel nævnes, at på tærskel-
værdien for strategiske reserver kommer til at fungere som et prisloft, hvorfor det 
ikke bør sættes for lavt. Langsigtet kan kapacitetsmekanismer påvirke investe-
ringsbeslutninger. Det nævnes i den forbindelse, at det er særligt vigtigt at inddra-
ge grænseoverskridende kapacitet ved vurdering af behovet, idet en kapacitetsme-
kanisme ellers kan medføre et overskud af produktion, som på længere sigt vil 
hæmme investeringer.  Herudover kan den omfordeling, der sker blandt andet ved 
”spill-over” effekter, også påvirke markedet. Endeligt kan der ske yderligere for-
drejninger på grund af uhensigtsmæssigt design eller implementering af kapaci-
tetsmekanismen.  

7. ACER konkluderer, at det er vigtigt at medlemsstaterne i videst muligt omfang
koordinerer deres vurdering af forsyningssikkerheden og eventuel løsning af kapa-
citetsproblemer, samt at der foretages en grundig konsekvensanalyse før imple-
mentering af en kapacitetsmekanisme. Endvidere skal indførte kapacitetsmeka-
nismer være foreneligt med gennemførslen af det indre marked for energi. 
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Engros & Transmission 

SEKRETARIATET FOR 
ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Tlf. 4171 5400 
post@energitilsynet.dk 
www.energitilsynet.dk  

NOTAT 

SVERIGE/FINLAND SAMMENLIGNING 

1. Tabel 7 opsummerer forskelle og ligheder mellem Danmarks, Sveriges og Fin-
lands strategiske reserver. 

Tabel 7: Opsummering af Danmark og Finland/Sveriges strategiske reserve 

Emne Danmark Finland/Sverige 

Antal af indkøb af 
strategisk reserve 

Et én gangs udbud Indkøbes årligt 

Minimumskrav om 
hvor meget forbrugssi-
den skal udgøre 

Max 20 MW, med forbe-
hold om at der kan købes 
mere afhængig af produk-
tionssiden 

Minimumskrav på 25 % 
af udbuddet 

Hvor mange start/stop 
omkostninger om da-
gen? 

Der dækkes én start/stop 
omkostning om dagen 

? 

Må den strategiske 
reserve bydes ind i 
andre markeder? 

Ja, med frivillige bud i 
regulerkraftmarkedet til 
maksimal prisen 5.000 
€/MWh. 

(Dvs. når alle andre 
kommercielle bud er ud-
nyttet) 

? 

Kan omkostninger til 
råvarepriserne opdate-
res løbende?  

Ja, én gang årligt; som 
følge af ændringer i om-
kostninger til brændsel. 
Opdateringen beregnes på 
baggrund af et energipris-
indeks. 

Umiddelbart nej. Frem 
mod 2009 købte Svenska 
Kraftnät strategiske re-
server for en flerårig pe-
riode og låste dermed 
prisen. Da markedspri-
serne begyndte at falde 
blev omkostningerne til 
reserven dyrere end mar-
kedsprisen. 
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Strategisk reserve by-
des ind til 

Makspris 3.000 €/Mw 0,1€/MW over sidste 
kommercielle bud 

Indgår den strategiske 
reserve i en pulje med 
andre landes strategi-
ske reserve? 

Nej, men et fremtidigt 
samarbejde med Sverige 
påtænkes. 

Ja, med Finlands strategi-
ske reserve. 

Tariferingen Uniform tarif på alle for-
brugere 

Tarif på forbrug mellem 
kl. 18 – 22 i perioden 16. 
nov. – 15. mar. 

Kilde: SET 
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17. december 2014
JKL/JKL 

Til Energitilsynet 

Energinet.dks høringssvar vedr. Energitilsynets hø-
ringsudkast af metodegodkendelse for strategiske re-
server i Østdanmark 

Energinet.dk takker for muligheden for at kommentere på Energitilsynets hø-
ringsudkast i forbindelse med Energinet.dks anmeldelse af metode til indkøb af 
strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 og 2019-20.  

Energinet.dk er overordnet enig i sekretariatets betragtninger og er derfor posi-
tiv overfor sekretariatets anbefaling om godkendelse af metoden under forud-
sætning af enkelte tilpasninger.  

Additionalitet 
I forlængelse af sekretariatets anbefaling og argumentationen anført under pkt. 
267-270, ønsker Energinet.dk ikke at udvikle en ny metode eller fastsætte en 
anden absolut grænse for additionalitet baseret på et anlægs installerede effekt. 
Energinet.dk er således enig med sekretariatet i, at additionalitet udelukkende 
vurderes ud fra forholdet mellem nødvendige omkostninger og nuværende støt-
te. 

Kontraktslige vilkår 
Energinet.dk ønsker at give markedsaktørerne mulighed for at kommentere på 
udbudsmaterialet inden selve udbuddet igangsættes. Dette sker dog ikke gen-
nem en officiel høring, som nævnt i pkt. 340, men gennem afholdelse af en 
workshop. Derudover er markedsaktørerne naturligvis velkomne til at kommen-
tere på skrift, telefonisk eller gennem bilaterale møder, men der afholdes ikke 
en officiel høringsproces med udarbejdelse af høringsnotat mm.  

Bilag 10 - Høringssvar fra Energinet.dk
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16. december 2014
jt

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Mail:mdp@energitilsynet.dk;
post@energitilsynet.dk

Dansk Fjernvarmes høringssvar om afgørelse vedrørende Energinet.dk
anmelædelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

Dansk Fjernvarme har d. 5. december 2014 modtaget ovennævnte udkast til
høring og har følgende kommentarer.

Generelt
Dansk Fjernvarme støtter idéen om, at strategiske reserver kan benyttes som
værktøj i forbindelse med en midlertidig situation, hvor det kan forudses, at der ikke
er tilstrækkelig kapacitet til dækning af efterspørgslen. Det er i den forbindelse
væsentligt for Dansk Fjernvarme, at de strategiske reserver ikke deltager i det
almindelige elmarked, og at kapaciteten bydes ind til den maksimale elpris. Dette
burde, i hvert fald på det teoretiske plan, bevirke, at markedet sender prissignaler
til aktører om, at der mangler udbud og give incitament til, at der bygges ny
kapacitet. Strategiske reserver bør afhjælpe det problem, at det tager tid at bygge
ny og effektiv produktionskapacitet, hvorimod ændringer i efterspørgslen kan
ændre sig med kortere tidshorisont.

Hvis elmarkederne virker efter hensigten, og der ikke forekommer
uhensigtsmæssigheder i markedet, bør det ideelt set ikke være nødvendigt at
indføre kapacitetsmekanismer. Indførsel af strategiske reserver, som et nyt
instrument, kan derfor ses, som et instrument til udbedring af
uhensigtsmæssigheder i markedet. Problemet med markedet i Østdanmark er, at
de anlæg, som er til rådighed for spidslastdrift, er konstrueret til grundlastdrift,
hvorfor de ikke kan få økonomi i spidslastdrift alene og meldes ud af markedet.
Hvis det kun er grundlastværker, der byder ind på de strategiske reserver, kommer
systemet til at finansiere ikke konkurrencedygtige eksisterende grundlast
kraftværker. Man kan diskutere, om det er hensigtsmæssigt. Dette kan være
acceptabelt så længe grundlastanlæggene bydes ind med en pris, som er lavere,
end hvad det vil koste at bygge nye spidslastanlæg, men det vil udskyde
tidspunktet for, hvornår ny spidslastkapacitet kommer ind i markedet.

I situationen, hvor der er udsigt til yderligere udbygning af vindkraft og flere
kabelforbindelser til udlandet fra Østdanmark, kan det vise sig om nogle år, at der
bliver mindre behov for termisk elproduktionskapacitet. I den situation kan
strategiske reserver være fornuftige i en overgangsperiode. Dansk Fjernvarme har
lavet simuleringer som viser, at udbygning med fluktuerende
elproduktionskapacitet mindsker behovet for termisk grundlastkapacitet, men
samtidig øger behovet for termisk spidslastkapacitet. Dette vil medføre, at flere
grundlastanlæg må lukke. Hvis der ikke kommer flere spidslastværker bliver
konsekvensen, at behovet for strategiske reserver stiger.

Dansk Fjernvarme anerkender, at opdelingen af udbuddet til 2 perioder 2016-2018
og 2019-2020 kan medføre, at flere spidslastværker vil deltage efter udløb af
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grundbeløb 1 efter 2018, såfremt de foreslåede regler omkring overkompensation
godkendes.

Kommentarer til sagsfremstillingen
Det fremgår ikke af lov om elforsyning § 58, at grundbeløb 2 udløber efter 2019. I
lovgivningen er der ikke sat udløbsdato på denne.

Sidste sætning i punkt 129 er noget vrøvl. Det vedrører ikke sagen, om værker får
biindtægter. Det vedrører sagen om der udbetales beløb til værkerne, som ikke er i
overensstemmelse med statsstøttereglerne. Dansk Fjernvarme kan ikke bifalde en
praksis, som giver Energinet.dk hjemmel til at se på værkernes biindtægter.

Betaling for strategisk reserve er ikke et tilskud, men er en betaling for at stille
fysisk kapacitet til rådighed, dvs. betaling for en ydelse. Sammenkædningen med
grundbeløbene og diskussionen om overkompensation giver derfor ikke mening,
idet betaling for strategisk reserve er en betaling for en ydelse og grundbeløbene
er tilskud. Betaling for strategisk reserve er ikke statsstøtte.

Energinet bevæger sig ind i en fortolkning af, at den statsstøtte, de decentrale
kraftvarmeværker modtager, gives for at dække de samme omkostninger, som de
strategiske reserver dækker. Der savnes dokumentation herfor samt henvisninger
til, hvor det er beskrevet i lovgivning mv. at grundbeløb 1 og grundbeløb 2
udbetales for at dække værkernes faste omkostninger ved at stå i reserve. I Dansk
Fjernvarmes optik bliver grundbeløb 1 givet som et tilskud for at kompensere for
binding til ”dyr” naturgas, dvs. det forhold, at værkerne ikke har frit brændselsvalg.
Grundbeløb 1 blev oprindeligt givet som et elproduktionstilskud, men blev siden
ændret til et grundbeløb for at forbedre markedsmekanismerne på elmarkedet.

Grundbeløb 2 blev indført for at hjælpe små værker med høje ledningstab -
”barmarksværker”. Grundbeløb 2 blev tidligere givet som et elproduktionstilskud for
de første producerede 8 mio. kWh/år og er for nyligt ændret til et grundbeløb.
Ændringen skal ses i lyset af stigende andel vindmøllestrøm samt mindre behov for
kraftvarme i de timer, hvor vinden blæser.

De decentrale kraftvarmeanlæg skal stå til rådighed for elmarkedet for at få
grundbeløbet. Det gør de også såfremt der bydes ind på markedet for strategiske
reserver. De bydes ind til maksimal pris. Hvis betaling for den strategiske reserve
er overkompensation, vil betaling for at levere andre ydelser til elmarkedet dermed
også være overkompensation for disse værker. Argumentationen holder ikke.

Hvis værkerne bydes ind som strategiske reserver kan der opstå et
additionalitetsproblem, idet deres bud kommer til at mangle på de normale
elmarkeder – de står måske ikke til rådighed på normal vis. Hvis
additionalitetsproblemet er årsagen til, at de decentrale kraftvarmeværker ikke
ønskes på markedet for strategiske reserver, bør det anføres.
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I afsnit 213 tales der om, at overkompensationsklausulen vil neutralisere eventuelle
konkurrenceforvridende virkninger, der opstår ved at lade værker på grundbeløb 1
og 2 deltage. Dansk Fjernvarme kan oplyse, at de decentrale kraftvarmeværker på
trods af modtagelse af grundbeløbene, hverken er konkurrencedygtige på
marginale elpriser eller for den sags skyld på varmeprisen.
Overkompensationsklausulen har dermed ikke noget med konkurrenceforhold at
gøre. Argumentationen holder ikke.

I kapitel 7 argumenterer Energinet.dk for, at betalingen af de strategiske reserver
bør finansieres af en uniform tarif pålagt forbrugersiden (systemtarif). Dansk
Fjernvarme finder, at en uniform tarif er diskriminerende, idet elforbrugere der
indkøber elektricitet prisafhængigt kommer til at betale for udbudskapacitet
(strategisk reserve), som har til formål at dække prisuafhængigt forbrug.
Elforsyningslovens § 73 giver mulighed for prisdifferentiering, som indtil
timeafregning af alle forbrugere etableres, kan rulles ud på nuværende
timeafregnede forbrugere der indgiver prisafhængigt købsbud. Den foreslåede
model for tarifering ødelægger incitamentet for prisafhængige købsbud og bør
derfor undgås. Det er bl.a. den nuværende diskriminering af prisafhængige
købstilbud via de uniforme tariffer, der er årsagen til, at efterspørgslen ikke er mere
fleksibel, og som udløser behovet for strategiske produktionsreserver. Behovet for
strategiske reserver baseret på produktion forstærkes af uniforme tariffer på
prisafhængige købsbud. Både Sverige og Finland kan indse dette – men ikke
Danmark.

I afsnit 256 anføres det, at grundbeløb 2 løber til og med 2019. Dansk Fjernvarme
kan ikke i lovgivningen finde nogen udløbsdato på grundbeløb 2. Den maksimale
støtte på grundbeløb udgør normalt 640.000 kr./år. Der kan dog være enkelte
barmarksværker, som modtager lidt større grundbeløb, idet barmarksværker ikke
er underlagt 640.000 kr./år grænsen (se afsnit 267)

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

John Tang · Chefkonsulent
Dansk Fjernvarme
jt@danskfjernvarme.dk
Tlf +45 7630 0000
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
2500 Valby 

Dansk Energis høringssvar på ’Energinet.dk’s anmeldelse af metode til 
indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 og 
2019-20’ 

Dansk Energi takker Energitilsynet for muligheden for at kommentere på ’Energinet.dk’s an-
meldelse af metode til indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-18 
og 2019-20’. 

Helt overordnet finder Dansk Energi det positivt, at der tages hånd om de nuværende udfor-
dringer for forsyningssikkerheden. Indførelsen af strategisk reserve har potentiale til at bidra-
ge til elforsyningssikkerhed i denne overgangsperiode i det danske elsystem, hvor VE-
produktion i stigende grad erstatter den traditionelle kraftværksproduktion. 

Energinet.dk’s forslag om en strategisk reserve i DK2 nu og her er kun en kortsigtet løsning, 

der sikrer forsyningssikkerheden på den korte bane frem mod 2020. Baseret på den histori-
ske udvikling i elpriserne samt futurespriser fremadrettet, er der svært at se, at den nuvæ-
rende markedsmodel kan opretholde den nødvendige effekttilstrækkelighed og forsynings-
sikkerhed på længere sigt. Som vist i Energinet.dk’s ansøgning om metodegodkendelse, så 
forventes effektmanglen at forsætte – også efter år 2020 – og der vil forsat være behov for 
løsningsmodeller til at sikre tilstrækkelig effekt i det danske elsystem. Derfor er det nødven-
digt at finde en langsigtet løsningsmodel, der skaber balance i energiforsyningen. Dansk 
Energi vil gerne understrege, at den foreliggende metodegodkendelse alene strækker sig 
frem til 2020, som også afspejlet i både metodeanmeldelsen og metodegodkendelsen. 

I det omfang at strategiske reserver indgår som en del af løsningen efter 2020, er det nød-
vendigt at finde en ny model, der i modsætning til det foreliggende, kan håndtere, at kraft-
værkernes evne til varmeproduktion kan fastholdes samtidig med, at (eventuelt dele af) elsi-
den indgår som strategisk reserve. Det skyldes, at kraftvarmeværkernes rolle som varme-
producent til fjernvarmenettet er et samfundsøkonomisk aktiv, som risikerer at gå tabt, hvis 
reglerne for deltagelse i den strategiske reserve udelukker varmeproduktion. I dette tilfælde 
vil der skulle investeres i ny varmeproduktionskapacitet, og dermed en samfundsøkonomisk 
omkostning. 

Dok. ansvarlig: CDW 
Sekretær: ILA 
Sagsnr:  s2013-110 
Doknr: d2014-17413-8.0 
15. december 2014
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Under disse forudsætninger støtter Dansk Energi Energitilsynets metodegodkendelse af den 
strategiske reserve. 

Dansk Energi har ved to tidligere lejligheder kommenteret på modellen for strategisk reserve, 
og vi vil derfor nøjes med at kommentere på fire områder af principiel karakter. 

Ugennemsigtig vurdering af behov for niveau af indkøbt reservekapacitet: Energinet.dk’s

konceptpapir skitserer et behov for indkøb af strategisk reserve på 200 MW frem til og med 
2018, baseret på Energinet.dk’s analyser. Dansk Energi ønsker yderligere gennemsigtighed i 
den bagvedliggende vurdering af situationen i DK2, herunder følsomhedsvurderinger på for-
syningssikkerheden i forhold til ændringer i central kraftværkskapacitet, decentral kraft-
værkskapacitet, VE-udbygning og kapacitet på udlandsforbindelser. 

Baseret på den foreliggende metodeansøgning, er det meget svært at eftervise, hvordan 
Energinet.dk kommer frem til konklusionen om, at behovet er på 200 MW til en strategisk 
reserve, fordi det er en sammenblanding af alle de enkelte elementer. I forbindelse med 
Dansk Energis tidligere høringssvar (Energitilsynets første høring på metodegodkendelsen) 
har Energinet.dk forklaret, at behovet er fastsat ud fra FSI-modellen, som er den nye sand-
synlighedsbaserede model, som Energinet.dk har valgt at benytte i stedet for den mere tradi-
tionelle sammentælling i effekttilstrækkelighedsopgørelsen. Uanset hvilken model som bru-
ges, så er der et behov for mere gennemsigtighed omkring vurderinger, metodevalg og anta-
gelser, som ligger til grund for det konkrete slutresultat. 

Aktiveringspris ved prisloft er hensigtsmæssigt: Det er positivt, at Energinet.dk vælger at 
sætte aktiveringsprisen til € 3.000/MWh svarende til prisloftet i spotmarkedet. Dette står i 
kontrast til praksis i Sverige og Finland, hvor de strategiske reserver aktiveres til € 0,1/MWh 

over sidste kommercielle bud (ofte langt under prisloftet). Dansk Energi er af den klare over-
bevisning, at Energinet.dk’s valg af aktiveringspris er en bedre løsning end de modeller som 
kendes fra Sverige og Finland. 

I konsekvensvurderingen forpligter Energinet.dk sig til at tage en drøftelse med Sverige og 
Finland om at samordne aktiveringsprincipperne. Det er vigtigt, at en eventuel samordning 
ikke fører til samordning efter svensk/finsk model, da det kan betyde skævvridning af forret-
ningsgrundlaget for danske kraftværker, og dermed lægge yderligere pres på forsyningssik-
kerheden i Danmark.  

Regler for aktivering af forbrug sikrer ikke nødvendigvis forsyningssikkerhed: Dansk Energi 
er positiv overfor, at forbrugssiden kan deltage i den strategiske reserve. De lempeligere reg-
ler for forbrugssidens aktivering af forbrugsreduktion – konkret at der mindst skal lægges 
prisfleksible bud i 5 timer dagligt, hvoraf mindst 3 timer skal ligge i perioden 8-20 – kan være 
fornuftige i forhold til at sikre deltagelse for forbrugssiden i den strategiske reserve. Dog er 
det fortsat uklart, i hvilken grad der kan være tale om et reelt bidrag til forsyningssikkerhe-
den, da forbrugssiden ikke er pålagt at melde ind i præcis de timer, hvor der er behov for 
dem. 
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Energinet.dk’s egen definition af additionalitet stiller krav til, at det skal være ny forbrugsflek-
sibilitet, som skal tiltrækkes reserven. At netop disse forbrugere ikke melder prisfleksibelt ind 
i dag er imidlertid tegn på, at forbrugeren har en højere betalingsvillighed for elektriciteten 
end prisloftet i elspotmarkedet. Derfor er det muligt, at en forbruger, som indgår i den strate-
giske reserve, har incitament til at undgå at melde prisfleksibelt ind i de timer, hvor det er 
mest sandsynligt, at systemet har behov. I dette tilfælde, vil forbrugsreduktionsressourcerne 
ikke bidrage til at sikre forsyningssikkerheden.  

Den foreliggende ansøgning om metodegodkendelse beskriver, at op til 20 MW forbrug kan 
deltage på de særligt favorable vilkår, svarende til 10 % af den strategiske reserve. I lyset af 
de beskrevne usikkerheder, foreslår Dansk Energi, at indkøb af 20 MW forbrugsfleksible bud 
lægges oven i indkøb af 200 MW produktionskapacitet, i stedet for at fratrækkes de 200 MW 
produktionskapacitet. Derved er der sikkerhed for, at Energinet.dk’s vurdering af den nød-
vendige mængde kapacitet faktisk er til rådighed, når der er behov.  

Krav om additionalitet: Metodeanmeldelsen forsøger at håndtere den problemstilling, som 
Dansk Energi tidligere har gjort opmærksom på, at værker i tidligere versioner af metoden 
både kunne deltage i den strategiske reserve og oppebære grundbeløb. 

Den fremlagte løsning involverer økonomiske overvejelser omkring værkernes forventede 
omkostninger i forhold til deres støtte. Dansk Energi er enig i Energitilsynets vurdering af, at 
den foreslåede model ikke tager højde for de enkelte værkers individuelle forhold, og derfor 
ikke nødvendigvis stiller det enkelte værk konkurrencemæssigt lige. Reviderede regler for 
værker som oppebærer grundbeløb forventes indeholdt i udbudsmaterialet. 

Høringssvaret uddybes gerne. 

Med venlig hilsen 
Dansk Energi 

Christian Dahl Winther 
cdw@danskenergi.dk, tlf: 3530 0437 
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Energitilsynet 

Att. Mia Drechsler Lund 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

St. Kongensgade 45 

1264 København K 

Tlf. 33 92 84 00 

Fax 33 11 04 15 

rr@rigsrevisionen.dk 

www.rigsrevisionen.dk 

Høring af udkast til afgørelse om Energinet.dk´s anmeldelse af metode 

for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioden 2016-2018 

og 2019-2020  

16. december 2014

Energitilsynet har med brev af 9. december 2014 sendt ovennævnte udkast til 

afgørelse om Energinet.dk´s metode for indkøb af strategiske reserver i Øst-

danmark i høring med svarfrist den 19. december 2014. 

Rigsrevisionen har gennemgået udkastet alene med fokus på bestemmelser 

vedrørende statslige revisions- og/eller regnskabsforhold. 

Udkast til afgørelse om Energinet.dk´s metode for indkøb af strategiske reser-

ver i Østdanmark indeholder så vidt ses ikke bestemmelser herom, og Rigsre-

visionen har derfor ingen bemærkninger hertil. 

Med venlig hilsen 

Casper Ussing 

Fuldmægtig 

Kontor: 6. kt. 

J.nr.: 2014-8500-32 
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Fra: Kaj Ramsløv
Til: 1 - SET Energitilsynet
Cc: Mia Drechsler Lund; Peter Christian Olsen (SET); Bente Danielsen (SET)
Emne: Høring metode for indkøb af strategiske reserver
Dato: 16. december 2014 14:28:28
Vedhæftede filer: image002.png

Skatteministeriet har modtaget Energitilsynets høringsmateriale vedrørende høring af udkast til
 afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i
 Østdanmark for perioden 2016-2018 og 2019-2020.

Skatteministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen/
Best regards,

Kaj Ramsløv
Specialkonsulent
Miljø, Energi og Motor

Tel.        +45 72 37 32 71
Mail        KR@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail          skm@skm.dk
Web         www.skm.dk
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DONG Energy Thermal Power A/S 
Nesa Allé 1 
2820 Gentofte 
Danmark 

Tlf. +45 99 55 11 11 
Fax +45 99 55 00 11 

www.dongenergy.dk 
CVR-nr. 27 44 64 69 

19. december 2014

Vores ref. JESSM 
Dok. nr. 2087544  
(ver. nr. 2087544A) 
Sagsnr. 300-14-0082 

jessm@dongenergy.dk 
Tlf.  +45 99 55 24 50 

Hovedkontor 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 

 Til Sekretariatet for Energitilsynet 
  Ved Mia Drechsler Lund, Peter Christian Olsen og Bente Danielsen 

Høring af udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse 
af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for 
perioden 2016-2018 og 2019-2020. 

DONG Energy vil gerne takke Energitilsynets Sekretariatet for muligheden for, 
at kommentere på udkastet til tilsynsnotat vedr. Energinet.dk’s metode for 

indkøb af strategisk reserve i DK2. Det er positivt, at markedsaktører får 
mulighed for at give deres mening til kende både vedrørende Energinet.dk's 
metodebeskrivelse og Energitilsynets behandling heraf. DONG Energy er 
ligeledes positiv over for, at de endelige udbudsbetingelser kommer i høring. 

DONG Energy er enig, i at tiltag som en strategisk reserve kan være 
nødvendigt for at sikre forsyningssikkerheden fremadrettet. Dog er der en 
række punkter i den nærmere beskrivelse af metoden for indkøbet, hvor DONG 
Energy ikke vurderer, at den rigtige løsning er fundet endnu. Disse punkter er 
beskrevet i det følgende. 

Der bør ikke gives en generel metodegodkendelse 
DONG Energy mener ikke, at der bør træffes afgørelse om en generel 
metodegodkendelse for indkøb af strategisk reserve. Metodegodkendelse bør 
kun gælde de to perioder (2016-2018 og 2019-2020) og i DK2. Det skyldes, at 
der kan ske væsentlige ændringer frem mod et eventuelt yderligere indkøb på 
længere sigt. Derfor kan en fornyet vurdering fra Energitilsynet på det tidspunkt 
være væsentlig for, at der findes en så god løsning som muligt. En generel 
metodegodkendelse på nuværende tidspunkt, vil ikke sikre dette.  

Opdeling af perioden øger risikoen for deltagerne og kan fordyrer 
udbuddet 
DONG Energy ser en øget risiko for deltagerne i udbuddet ved opdelingen i to 
perioder. Problemet opstår bl.a. for producenter, som har nødvendige initiale 
investeringer. Disse investeringer skal nu hentes hjem på en kortere tid, hvilket 
forventeligt vil give højere priser i udbuddet. 

Behovet for strategisk reserve er styrende for indkøbet, men vi anbefaler, at 
Energinet.dk vurderer, hvordan usikkerheden omkring behovet i periode 2 
(afhænger bl.a. af Kriegers Flak forbindelsen til Tyskland) bedst muligt 
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Dok. nr. 2087544 håndteres i udbuddet. Dette for at undgå en dyrere løsning for samfundet end 
nødvendigt.  

Dokumentation af additionalitet  
DONG Energy finder Energinet.dk’s krav om additionalitet helt centralt. Det skal

sikre, at initiativet frembringer ressourcer, der ikke ellers ville være tilgængelige 
for markedet, og dermed god samfundsøkonomi i den valgte løsning. Uden et 
krav om additionalitet vil forsyningssikkerheden ikke blive forbedret. Kapaciteten 
ville blot være flyttet fra spotmarkedet til den strategiske reserve. 

Derfor er det essentielt, at metoden for at dokumentere additionalitet for værker 
på grundbeløb, beskrives grundigt og klart. 

DONG Energy er grundlæggende enig i metoden, hvor det et værk modtager 
gennem Grundbeløb 1 og 2 holdes op imod de nødvendige omkostninger for 
værket. Vi er også enige i vurderingen af, at såfremt et anlæg modtager 
grundbeløb 1 og 2 svarende til 60 % eller mere af værkets nødvendige 
omkostninger, kan værket ikke betegnes som additionelt. 

Eftersom vurderingen af nødvendige omkostninger er central i vurderingen af 
additionalitet foreslår DONG Energy, at det i udbudsbetingelserne specificeres 
at opgørelsen af nødvendige omkostninger for anlæg der modtager grundbeløb 
1 og 2 skal revisorpåtegnes. Da der vil være et incitament til afholdelse af 
”ekstra” omkostninger, bør der derudover sættes en maks. grænse på hvor 

mange nødvendige omkostninger, der kan indregnes. Som udgangspunk her 
kunne tages det angivne beløb fra punkt 268 i tilsynsnotatet. Her opgøres 
nødvendige omkostninger til 353.000 DKK, hvoraf varmeholdsomkostninger 
udgør 55.000 DKK, som med en start tid på 10 timer bør kunne spares. Det 
kunne give anledning til en øvre grænse for nødvendige omkostninger på 
298.000 DKK/MW/år. 

Ulige konkurrence på udbudstidspunkt kan nemt ændres 
Decentrale værker, som i forvejen modtager grundbeløb, har ubestridt en 
konkurrencefordel, som kan henføres til grundbeløbet. Disse værker vil stå 
særdeles godt i konkurrencen med værker, som ikke modtager grundbeløb, 
fordi førstnævnte i forvejen har modtaget en væsentlig kapacitetsbetaling, som i 
sig selv vurderes at kunne dække de faste omkostninger eller dele af de faste 
omkostninger (op til 60 % jf. ovenstående.) Dermed vil værker på grundbeløb 
alt andet lige kunne byde ind med en lavere pris, såfremt de kan deltage i 
udbuddet. Det betyder, at de potentielle tilbudsgivere ikke konkurrerer på lige 
fod. 
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Dok. nr. 2087544 

Vi er således ikke enige i argumentationen i tilsynsnotatets pkt. 288. At der er 
forskelsbehandling og ulige konkurrence på nogen markeder allerede i dag, ser 
vi ikke som argument for hverken, at det skal fortsætte eller udstrækkes til nye 
markeder. Vi er heller ikke overbeviste om, at det er en bevidst beslutning, som 
det skrives, at værker, som modtager betydelig tilskud i form af grundbeløb 
skulle udgøre en relativ betydelig del af det kommercielle marked for visse 
produkter, herunder særligt reserver af forskellig art. Eftersom grundbeløbet 
udfases inden for de næste år, vil en systematisk stillingtagen til ulige 
konkurrence på eksisterende markedspladser sandsynligvis ikke være 
formålstjenstlig. Men vi mener som minimum, at man bør forholde sig til 
spørgsmålet ved oprettelsen af nye markeder som fx markedet for strategisk 
reserve. Målet må være at skabe markedsrammer på det samlede elmarked, 
som samfundsøkonomisk bedst muligt understøtter forsyningssikkerheden og 
den grønne omstilling. 

Et konkret forslag til at håndtere dette er, at det støttebeløb, der modtages i 
Grundbeløb 1 og 2, medtages i de budte omkostninger (rådighedsbetaling) i 
udbuddet. Hermed opnår værket, som modtager grundbeløb ikke en 
konkurrencefordel, og de for samfundet billigste værker vil vinde udbuddet. 

DONG Energy vil gerne understrege at den ulige konkurrence ikke blot kan 
håndteres ved at indføre en tilbagebetalingsklausul i forbindelse med 
overkompensation. I det tilfælde ”er skaden sket” og den overkompenserede 

aktør har allerede vundet udbuddet. 

Kommentarer vedrørende detaljer i udbudsbetingelserne 
DONG Energy ser det som positivt og nødvendigt, at de endelige 
udbudsbetingelser kommer i høring. I det følgende er en række punkter 
vedrørende detaljer i de kommende udbudsbetingelser kommenteret. DONG 
Energy vurder at disse ændringer ikke påvirker metoden og dermed 
metodegodkendelsen  

Intraday handel med forbrug: 

DONG Energy mener ikke Intraday handel med forbrug skal være tilladt. 
Intraday handel med forbrug giver mulighed for konstruktioner, hvor forbrug kan 
handle Intraday med værker på grundbeløb eller med andre aktører, som er 
”ligeglade” med at gå i ubalance, hvorved der reelt ikke er reserver bag 

betalingen, og aktøren kan stor set risikofrit få rådighedsbetaling. 
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Dok. nr. 2087544 

Aktiveringsvarsel:  

Et startvarsel på 16 timer i stedet for de forslået 10 timer giver mere tid og tid 
nok til at være i drift kl 6:00. Det er tilfældet for den strategiske reserve i 
Sverige. I Finland er startvarsel på 12 timer. 

Det bør præciseres at startvarslet skubbes, hvis spot er forsinket mere end til kl. 
14. Der er rent praktisk forskel på hvordan man bemandingsmæssigt skal
håndter at have 10 (16) timers startvarsel hvis man ikke ved hvor varslet bliver 
givet. Dette bør derfor også gælde ved test af anlæg  

Bindende tilladelse til udetid  

Det bør fremgå, at når der er aftalt udetid er det en bindende tilladelse, som 
ikke kan trækkes tilbage.  

Med venlig hilsen 
DONG Energy 

Jes Smed 
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Til Sunds d. 18.12.14 

Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Høringssvar fra BRD (Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg i Danmark), vedrørende Energinet.dk´s  

anmeldelse af metode til indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016 – 2018 og 2019 – 

2020 

Udregning af mængde: 

 Som brancheforening har vi ikke adgang til at se hvilke forudsætninger som ligger til grund for

simuleringsresultaterne i FIS-modellen.

 Vi antager dog, at der ikke er regnet på hvordan behovet for strategiske reserver vil se ud, hvis

Energinet.dk undlader at ”dele” rådighedsreserver mellem systemområderne DK1 og DK2 på

nuværende vis, - hvor DK2 faktisk dækker 300MW reserver, som undlades indkøbt i DK1.

 Det skal tilføjes, at DK1 ingen problemer har i forhold til at udbuddet dækker efterspørgsel,

hverken i spotmarkedet, eller i markedet for rådighedsreserver.

 Ud over reduktionen af bundne rådighedsreserver på 300MW vil der, uden problemer, kunne

indkøbes i omegnen af 200MW på daglig basis i det nuværende timemarked for rådighedsreserver i

DK2.

 Idet vi taler om 5 timer på årsbasis i en periode på 3 år, vil denne model alt andet lige være den

bedste samfundsøkonomiske løsning og samtidig være en model som ikke har indflydelse på

prisdannelsen i spotmarkedet.

Deling af aftaleperioder: 

 Delingen af aftaleperioden i to, hhv. 3 og 2 år begrundes indirekte i udelukkelsen af de decentrale

kraftvarmeværker i første aftaleperiode fra 2016 – 2018, men samtidig fjerner denne deling også

muligheden for at andre kommercielle værker end DONG reelt kan byde i den første

kontraktperiode.

 Denne manøvre er at sidestille med tildeling af statsstøtte til DONG.

 Energinet.dk er lovmæssigt bundet af at skulle agere i markedet på kommercielle vilkår og ikke på

grundlag af politiske-, eller halvpolitiske dagsordener, om at få mest mulig udbytte af tildelte

statsstøttemidler og tidligere statsstøttelignende markedstildelinger til det statsejede DONG.
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Tidsramme for udbudsforretning: 

 BRD/markedet har ikke fået oplyst hvornår Energinet.dk har konstateret et behov for at tilføre

markedet i DK2 strategiske reserver.

 BRD finder det dog betænkeligt, at der først kommer en udmelding om dette ekstra behov efter at

udbudsforretningen for indkøb af rådighedsreserver i DK2 for perioden 2016 – 2020 er gennemført, 

idet Energinet.dk´s simuleringsværktøj burde have udregnet dette behov på et meget tidligere

tidspunkt.

 Hvis dette er tilfældet, har Energinet.dk, uden at informere markedet, brugt ovenstående

udbudsforretning til at klarlægge hvilke og hvor mange produktionsanlæg i DK2, som reelt har ledig

kapacitet til at byde ind i et kommende marked for strategiske reserver.

 Med en sådan adfærd overholder Energinet.dk på ingen måde kravene i elforsyningsloven om at

agere gennemsigtig, objektiv, rimelig og ikke-diskriminerende

Statsstøtte?: 

 Hele afsnittet om hvorvidt decentrale kraftvarmeanlæg, som modtager grundbeløb (læs

statsstøtte), kan, eller ikke kan, deltage i markedet for strategiske reserver, hviler på den antagelse

at Energinet.dk har myndighed til at afgøre hvornår og under hvilke omstændigheder, der er tale

om lovlig/ulovlig brug af statsstøttemidler.

 Deri er BRD lodret uenig. Denne kompetence kan ikke udliciteres fra Ministeriet og

Statsstøttekontoret, alene af den grund, at en aftale om tilladelse til at anvende statsstøtte, er en

sag mellem den danske stat og EU-Kommissionen.

 Endvidere har Energinet.dk lavet beregninger, som angiveligt skal vise hvilke typer af decentrale

kraftvarmeværker, der kan ”godkendes” til at deltage i markedet for strategiske reserver og hvilke

som ikke kan.

 En noget kreativ indgangsvinkel for en konklusion om kollektiv udelukkelse fra et marked.

 EU-Kommissionens tilladelse til at de decentrale kraftvarmeværker kan modtage statsstøtte hviler

på reglen om, at statsstøtten maksimalt må udgøre 87% af de meromkostninger som er forbundet

med miljøvenlig samproduktion af el og varme.

 I tilfælde hvor statsstøtten udgør mere end 87% af de meromkostninger som er forbundet med

miljøvenlig samproduktion af el og varme, skal statsstøtten i princippet bortfalde.

 Energinet.dk er forpligtet til, på dokumenterbar vis, at overholde en statsstøttetilladelse som er

indgået mellem den danske stat og EU-Kommissionen.

 Derfor kan det udelukkende være det enkelte decentrale kraftvarmeværk, som på et oplyst

grundlag skal tage stilling til hvorvidt de kan/vil/må deltage i markedet for strategiske reserver. For

at muliggøre, at de decentrale kraftvarmeværker kan tage stilling til dette, behøves et

beregningsværktøj, baseret på gennemsigtige og objektive kriterier, som er godkendt af

statsstøttekontoret/EU-Kommissionen.
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Nyetablering af produktionsanlæg 

 Tidsrammen og opdelingen af udbudsperioden i to, som er beskrevet ovenfor, gør det umuligt at

opnå konkurrence fra nyetablerede produktionsanlæg.

 For at etablere et nybygget kommercielt produktionsanlæg, som er i stand til at konkurrere med

etablerede produktionsanlæg, skal kontraktperioden være på mindst 10 år.

 BRD må derfor konkludere, at Energinet.dk ikke har interesse i at udvide konkurrencen på

markederne for systemydelser i DK2, hverken på kort, eller på lang sigt.

Med venlig hilsen: 

Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg i Danmark 

Nordstjernevej 42 

7451 Sunds 

Formand: Bjarne V. Averhoff 

Sekretær: Finn Grønkjær 
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