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PUNKT 5 | RETSGRUNDLAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 18. MARTS 2017 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL EVALUE-
RING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I 
SK4 

 

INDLEDNING 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 
m.m., der har betydning og relevans for bedømmelsen af evalueringen af 
reservationen i SK4. Endvidere gennemgås den praksis, der har relevans 
for denne sag. 

 

LOV OM ENERGINET.DK1 

Det følger af § 2, stk. 1, at  
 

Energinet.dk´s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af 

den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre 

åben og lige adgang for alle brugere af nettene. 

 
2. § 4 vedrører krav for etablering af nye transmissionsnet: 

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i 
bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for ud-
bygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsy-
ningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfunge-
rende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, 
eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af 
stk. 6.  

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse 
være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov 
for transmissionskapacitet. Planen skal indsendes til klima- og 
energiministeren, inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyn-
des. Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter planens ind-
sendelse.  

 
1 Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk, LBK nr. 1097 af 08/11/2011.  
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Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at udbygningen i 
henhold til stk. 1 kræver godkendelse af klima- og energiministeren.  
……………………………… 

 

3. Det fremgår af § 12, at  

§ 12. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal 

i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskels-

behandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning  

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede 

og naturgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig 

virksomhed, transmissions- distributions- og lager- og gasop-

strømsrørledningsvirksomhed.  

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributi-

onsnet samt lagerfaciliteter og gasopstrømsledningsnet. 

 

BEK OM ØKONOMISK REGULERING AF ENERGINET.DK2 

§ 12. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i 

medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk. indregne nødven-

dige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af ka-

pital , jf. stk. 2.  

 

ELFORSYNINGSLOVEN3 

4. Formålet med elforsyningsloven (EFL) defineres i § 1: 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges 

og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsynings-

sikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven 

skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig 

elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af 

elsektorens værdier.  

 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte for-

mål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved 

energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og mil-

jøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økono-

miske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion 

og handel med elektricitet. 
 

 
2 Bekendtgørelse nr. 816 af 27/06/2016 

3 Bekendtgørelse af lov om elforsyning,, jf. LBK nr. 418 af 25/04/2016. 
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5. I § 6d fremgår det, at de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser 
skal stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår:  

Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rå-

dighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og 

ikke-diskriminerende vilkår. 

 
6. § 6d gælder også for Energinet.dk, da Energinet.dk hører ind under de-
finitionen af kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 12:   

Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsy-

ningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirksomhed, der 

varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datter-

selskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på 

offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som 

net-, transmissions-, eller systemansvarlig virksomhed. 

 
7. Kravet om objektivitet, gennemsigtighed, rimelighed og ikke-
diskrimination er i øvrigt et grundlæggende princip, der går igen i en lang 
række af lovens bestemmelser. 

8. Det fremgår af § 24, at  

§ 24: Enhver har ret til at anvende det kollektive elforsyningsnet til 
transport af elektricitet imod betaling.  

Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskelsbe-
handle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begun-
stige tilknyttede eller associerede virksomheder eller virksomheder, 
der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.  

Stk. 3. Med henblik på at sikre den fulde udnyttelse af kapaciteten i 
det kollektive elforsyningsnet kan energi-, forsynings-og klimamini-
steren fastsætte regler om adgangen til at indgå aftaler om reserva-
tion af netkapacitet. Energi-, forsynings-og klimaministeren kan 
endvidere fastsætte regler om, at eksisterende aftaler om reservati-
on af netkapacitet skal administreres på en måde, som sikrer den 
fulde udnyttelse af kapaciteten i det kollektive elforsyningsnet. 

9. § 24, stk. 3, blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr.448 af 31. maj 2000. 
10. Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til bestemmelsen (de specielle be-

mærkninger i L275 1999/1): 
 

”[…] 

Til nr. 2 

En forudsætning for at det frie elmarked kan fungere er, at kapaci-

teten 

i elforsyningsnettet udnyttes fuldt ud, således at udbuddet af elek-

tricitet og dermed konkurrencen på markedet er størst mulig. Dette 
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er særligt vigtigt på elnettets udlandsforbindelser, som skal sikre, at 

der kan handles med elektricitet på tværs af landegrænserne. Hvis 

adgangen til transport af elektricitet begrænses af aftaler om reser-

vation af netkapacitet eller særlige rettigheder for nogle aktører, 

forstyrres den frie konkurrence. Dette kan medføre prisstigninger på 

elektricitet. 

… 

[…]”. 

 

11. § 5, stk. 1, nr. 18 definerer systemansvarlig virksomhed som: 

 ”Systemansvarlig virksomhed: Virksomhed, der har det overordne-

de ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv ud-

nyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem” 

 
12. Det følger af § 31, stk. 1 og 2, at Energinet.dk bl.a. skal bidrage til at 
sikre de bedst mulige betingelser for konkurrence:  

”§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til 
at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence 
på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2.  

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at be-
nytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikke-
diskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre ………….. 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for pro-
duktion og handel med elektricitet.”  

13. Det følger af § 27 a, at Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikker-
heden. 

”§ 27 a.  Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden og 
skal for at opfylde denne forpligtelse  

1) opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sam-
menhængende elforsyningssystem og  

2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i 
det sammenhængende elforsyningssystem.  

Stk. 2. Energinet.dk kan til varetagelsen af sine forpligtelser i stk. 1 
indhente nødvendige oplysninger hos brugerne af nettet.”  

14. Det fremgår af EFLs § 73, at:  

”§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af 
deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ik-
ke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kø-
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berkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af 
en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.  

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre ta-
riffer og betingelser for brug af elnettet”.  

15. Det ses endvidere af EFL om Energitilsynets godkendelse af metoder:   

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

distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomhe-

der efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.  

 
16. Af bemærkningerne til § 73 a følger det, at  

”Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med el-

forsyningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres 

for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af 

forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.” og videre 

…..”Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at be-

regne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissi-

onsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betin-

gelser og vilkår for tilvejebringelse af balanceringsydelser, jf. direk-

tivets artikel 11. Når der, i modsætning til direktivet, ikke fastsættes 

en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balance-

ringsydelser er en integreret del af den systemansvarlige virksom-

heds opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.”  

17. Det fremgår af § 77, at  

”Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må an-

ses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet 

give pålæg om ændring af priser og betingelser.” 

 

BEKENDTGØRELSEN OM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED OG 
ANVENDELSE AF TRANSMISSIONSNETTET4 (2011) 

18. Det følger af § 3: 

”§ 3. Energinet.dk skal offentliggøre informationer indenfor virk-
somhedens ansvarsområde, der kan have betydning for prisdan-
nelsen på elmarkedet.”  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for 
alle brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet.  

19. § 4 fastsætter, at: 

 
4 BEK nr. 891 af 17/08/2011. Bekendtgørelsen er bl.a. udstedt med hjemmel i elforsyningslovens § 24, stk. 3. 
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”§ 4. Energinet.dk er teknisk og økonomisk ansvarlig for dækning 

af nettab i den del af transmissionsnettet, der er stillet til rådighed 

for Energinet.dk.”  

20. § 5 fastsætter, at: 

”§ 5. Indgåelse af aftaler om brug af transmissionsnettet, der inde-
bærer reservation af netkapaciteten, er ikke tilladt.  

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende aftaler: 
1) Aftaler, der indgås i forbindelse med brugen af transmissionsfor-
bindelser, der forbinder andre sammenhængende elforsyningssy-
stemer, hvor der ikke er mindst samme adgang til benyttelse af det 
kollektive elforsyningssystem, eller hvor forskelle i reglerne for el-
markedets tilrettelæggelse mellem systemområder nødvendiggør 
en særlig håndtering af brugen af transmissionsnettet. 
2) Aftaler som den systemansvarlige virksomhed indgår med hen-
blik på varetagelse af systemtjenester. 

 

21. Det følger af § 5, stk. 2, nr. 2, at stk. 1 ikke gælder ” Aftaler som den 
systemansvarlige virksomhed indgår med henblik på varetagelse af sy-
stemtjenester.” 

22. § 6 fastsætter, at: 

”§ 6. Parter som, i medfør af § 5, stk. 2, har reserveret netkapacitet, 
skal medvirke til, at netkapaciteten udnyttes fuldt ud.  

Stk. 2. Parter i aftaler som nævnt i stk.1, samt brugere af det kollek-
tive elforsyningsnet, skal efter regler fastsat af Energinet.dk, jf. el-
forsyningslovens § 27c, stk. 2, anmelde planer for udnyttelse af 
netkapaciteten til Energinet.dk, således at Energinet.dk efterfølgen-
de har mulighed for at tilbyde uudnyttet og ledig kapacitet til anden 
side, eksempelvis via elbørs-, elspot- og regulerkraftmarkeder.  

Stk. 3. De regler, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 2, 
skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kol-
lektive elforsyningsnet. Reglerne skal anmeldes til Energitilsynet.  

Stk. 4. Klager over regler, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 2, 
kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om 
ændring af reglerne.”  

 

FORORDNING 714/2009 OM BETINGELSERNE FOR NETADGANG I 
FORBINDELSE MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE ELETRICITETSUD-
VEKSLING M.M.  

23. Det følger af præamblen (nr. 25), at de nationale myndigheder (bl.a. 
Energitilsynet) skal sørge for, at denne forordnings bestemmelser og de 
retningslinjer, som vedtages på grundlag af den, overholdes. 
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24. Artikel 15, stk. 3 omhandler offentliggørelse af ledig kapacitet: 

Transmissionssystemoperatørerne offentliggør overslag over den 

ledige overførselskapacitet for hver enkelt dag, herunder ledig over-

førselskapacitet, der allerede er reserveret. 

 

Disse overslag offentliggøres på bestemte tidspunkter forud for 

transportdatoen og skal under alle omstændigheder indehold 

ugentlige og månedlige forudberegninger såvel som en kvantitativ 

beskrivelse af den ledige kapacitets forventede pålidelighed. 

 

25. Artikel 16 omhandler de almindelige principper for håndtering af ka-
pacitetsbegrænsninger: 

1. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal behandles 

med markedsbaserede løsninger, der udelukker forskelsbehandling 

og giver de berørte markedsdeltagere og transmissionssystemope-

ratører effektive økonomiske signaler. Problemer med kapacitets 

begrænsninger i nettet skal fortrinsvis løses ved hjælp af ikke-tran-

saktionsbaserede metoder, dvs. metoder, der ikke indebærer et 

valg mellem de enkelte markedsdeltageres kontrakter. 

 

2. Transaktionsindskrænkende procedurer må kun benyttes i nøds-

tilfælde, hvor transmissionssystemoperatøren skal handle hurtigt, 

og hvor belastningsomfordeling eller modkøb ikke er mulige. Så-

danne procedurer skal anvendes uden forskelsbehandling. 

 

Bortset fra force majeure-tilfælde skal markedsdeltagere, der har 

fået tildelt kapacitet, have kompensation for enhver indskrænkning 

heraf. 

 
3. Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller 
de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende 
strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hen-
syntagen til standarderne for sikker netdrift. 

 

4. Markedsdeltagerne meddeler i god tid forud for det relevante 

tidsrum de pågældende transmissionssystemoperatører, om de har 

til hensigt at anvende den tildelte kapacitet. Tildelt 

kapacitet, der ikke udnyttes, skal tilbageføres til markedet på 

en åben, gennemsigtig måde uden forskelsbehandling. 

 

5. Transmissionssystemoperatørerne skal, så vidt det er teknisk 

muligt, dirigere modsatrettede elektricitetsstrømmes kapacitetsbe-

hov gennem den samkøringslinje, hvor der er kapacitetsproblemer, 

for at udnytte denne linjes kapacitet mest muligt. Transaktioner, der 

afhjælper kapacitetsbegrænsningerne, må aldrig afvises; der tages 

dog fuldt hensyn til netsikkerheden. 
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6. Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål:  
 
a) sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed og/eller  
 
b) bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gen-
nem netinvesteringer, især i nye samkøringslinjer.  
 
Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første af-
snit, litra a) og/eller b), må de, med forbehold af de pågældende 
medlemsstaters regulerende myndigheders godkendelse, benyttes 
med et maksimumsbeløb, der fastsættes af disse regulerende 
myndigheder som en indtægt, der skal tages i betragtning af de re-
gulerende myndigheder, når de skal godkende metoden for bereg-
ning af nettariffer og/eller for fastsættelsen af nettariffer.  
 
Resten af indtægterne indsættes på en separat intern konto, indtil 
de kan benyttes til formålene i første afsnit, litra a) og/eller b). Den 
regulerende myndighed underretter agenturet om den godkendelse, 
der er omtalt i andet afsnit. 

 

 

ENERGITILSYNETS AFGØRELSE I STOREBÆLT 

26. Energitilsynet godkendte 2. juli 2010 Energinet.dk’s overordnede me-
tode ”REservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsfor-

bindelse”5, selve omfanget af Energinet.dk’s reservation af kapacitet blev 
kun midlertidigt godkendt. Et krav for godkendelse af metoden var, at 
Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af 

forbindelsen skulle indsende en redegørelse der skulle synliggøre hvilken 
betydning reservationen havde haft for Energinet.dk og markedets øvrige 
aktører.  

 
27. Energitilsynet lægger i sit vurderingsafsnit i Storebæltsagen vægt på at 
udgangspunktet i elforsyningsloven og systemansvarsbekendtgørelsen er 

lige adgang til nettet:  
 

28. ”157. For det første er udgangspunktet i EFL § 24, stk. , at alle har li-

ge adgang til nettet og de kollektive elforsyningsvirksomheder – herunder 

Energinet.dk – må ikke forskelsbehandle brugere af systemet… … Det er 

sekretariatets vurdering, at der implicit i denne bestemmelse ligger, at 

Energinet.dk er afskåret fra at give sig selv en fortrinsstilling i forhold til 

andre brugere” 
 

29.  ”158. Bestemmelserne i systemansvarsbekendtgørelsens § 5, indike-

rer, at reservationer i transmissionsnettet ikke bør forekomme, idet det ik-

 
5 Journalnr.: 4/0820-0304-0018 
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ke er tilladt at indgå aftaler om brug af transmissionsnettet, der indebærer 

en reservation af netkapaciteten...” 
 
30. ”159. Det er sekretariatets vurdering, at udgangspunktet i EFL er, at 

ingen – heller ikke Energinet.dk – kan foretage reserationer…” 
 
31. I vurderingsafsnittet foretager Energitilsynet tillige en skarp afvejning 

af hensynet til den frie konkurrence, overfor Energinet.dk’s forventede og 
realiserede økonomiske gevinst, sammenholdt med øvrige markedsaktø-
rers tab: 

 
32. ”170. Med udgangspunkt i de antagelser, som Energinet.dk har frem-

lagt, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet ummiddelbart, at Energi-

net.dk’s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebælts-

forbindelse ikke kan opretholdes, idet de fremlagte beregninger og vurde-

ringer viser, at en eventuel effektivitetsgevinst (18 mio. kr./år) ved reser-

vationerne efter sekretariatets vurdering er beskeden i forhold til det ind-

greb, der bliver foretaget i markedet for handel med el over Storebælt. 

Dette uanset at den negative virkning af forbindelsen maksimalt udgør 3,7 

mio. kr./år for markedsaktørerne. Samtidig er besparelsen væsentligt lave-

re end de 90 mio. kr. som blev lagt til grund i Energitilsynets afgørelse fra 

juni 2010, ligesom beløbet også er beskedent i forhold til Energinet.dks 

samlede indkøb af reserver og regulerkraft. Størrelsen af den beregnede 

effektivitetsgevinst skal ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold 

til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 922 mio.kr. i 

2011.    
 
33. Det kan af ovenstående udledes, at Energitilsynet i sin vurdering af 

den elektriske storebæltsforbindelse, stillede krav om en betydelig sam-
fundsøkonomisk gevinst ved en reservation, før end den kan opretholdes.   
 

34.  Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets synspunkt, og skriver i 
sin begrundelse for stadfæstelsen blandt andet følgende: 

 

”Det er Energiklagenævnets opfattelse, at udgangspunktet efter elforsyningsloven 

er, at der ikke kan foretages reservation i elforsyningsnettet. Energiklagenævnet 

skal herved henvise til elforsyningslovens § 24, stk. 3, samt denne bestemmelses 

forarbejder. Det er samtidigt Energiklagenævnets opfattelse, at klager, som også 

forudsat i Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010, kan foretage reservation i eget 

forsyningsnet, hvis en række hensyn, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, 

effektiv drift og samfundsøkonomi, konkret måtte veje tungere end hensynet til den 

konkurrencemæssige situation og markedets øvrige aktører…” 

 

” Hensynet til nødvendigheden af et korrekt datagrundlag skal afvejes mod hensy-

net til klager, herunder konsekvenserne for klager ved, at reservationen ikke for-

længes. Efter en konkret afvejning er det Energiklagenævnets opfattelse, at hensy-

nene til klager ikke er så tungtvejende, at Energitilsynets godkendelse af 2. juni 

2010 af den grund bør forlænges. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at 

ophævelse af reservationen i henhold til klagers egne skønsmæssige vurderinger 
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alene medfører meromkostninger for klager på 18 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til 

ca. 2 pct. Af klagers samlede årlige indkøb af reserver på elområdet. Energiklage-

nævnet har endvidere lagt vægt på, at reservationen efter sagens oplysninger ikke 

er nødvendig for, at klager kan opretholde den påkrævede mængde reserver, og at 

en ophævelse ikke har betydning for forsyningssikkerheden. Energiklagenævnet 

bemærker endeligt, at ophævelsen af reservationen indtil videre alene har virkning 

i 2 år, hvorefter spørgsmålet i henhold til Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 

2012 skal undergives en ny vurdering på baggrund af de indhentede erfaringer og 

datamateriale.” 

 

Det skal bemærkes at Energinet.dk ikke siden har anmeldt en reservation på Store-
bælt.       
 

 

Fra Revised ERGEG Guidelines of Good Practice for Electricity Balancing 

Markets Integration (GGP-EBMI) 

 

Part I, pkt. 4.5 

The maximum capacity of the interconnections and/or the transmission networks 

affecting cross-border flows shall be made available to market players, complying 
with safety standards of secure network operation. Due to interconnection scarcity, 
usage of interconnection capacity shall be optimized. Cross-border balancing shall 

not lead to withdrawal of interconnection capacity from market players and neither 
shall it limit opportunities for cross-border trades.   

 

Part II, pkt. 2.1: Reservation of Interconnection Capacity  

 

Guideline 5:  

No Interconnection capacity shall be reserved for Cross-border balancing. 
 
In the special case of DC interconnectors, interconnection capacity reservation 

might be possible when such reservation can be demonstrated to increase socio-
economic welfare in integrated markets. Such reservation shall be subject to public 
consultation and relevant regulators’ approval.  

 

Explanatory remarks: 

 

… 
 
Reservation of interconnection capacity could enhance competition in balancing 

markets by increasing the amount of balancing providers able to operate in any 
one market. However, ERGEG considers it is not pertinent in general. Indeed, if 
interconnection capacity were reserved for cross-border balancing, it could limit 

competition on wholesale markets and might result in increased price differences 
across the interconnections. Furthermore, it could prevent the full utilization of 
scarce interconnection capacity as balancing energy needs are highly unpredictable 

and unused capacity would be lost given that balancing is the closest trade to real 
time. ERGEG considers that the reservation of interconnection capacity for bal-
ancing purposes is not compatible with the principles laid down in the Regulation 
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(EC) 1228/2003 [forgængeren for Forordning 714/2009] in particular with the 

provisions of Articles 6.3 and 4.  
 
However, interconnection capacity reservation might be possible in special cases 

of DC interconnectors due to their specifities. 
 
… 

 
Demonstration shall be made by TSOs that reservation of interconnection capacity 
would increase socio-economic welfare taking into account impacts on neighbour-

ing countries and other timeframes (i.e. day-ahead and intraday market)…  
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Sammenfatning 
Statnett og Energinet.dk indgik i 2009 en aftale om at etablere en fjerde trans-

missionsforbindelse over Skagerrak. Dermed blev kapaciteten øget fra 1.000 

MW til 1.700 MW. For at sikre den samfundsmæssige gevinst for både Norge og 

Danmark er det aftalt, at 100 MW af kapaciteten over Skagerrak reserveres til 

FRR-A1 reserver til balancering af Vestdanmark. Reservationen er en forudsæt-

ning for at kunne indkøbe 100 MW FRR-A reserver i Norge, hvor prisniveauet er 

lavere end i Vestdanmark. De resterende 1.600 MW over Skagerrak-forbindelsen 

anvendes i spotmarkedet. Reservationen var en vigtig forudsætning for både 

Norges og Danmarks beslutning om at investere i udbygningen med Skagerrak 

4.    

 

Reservationen til FRR-A reserver for Vestdanmark blev metodegodkendt af 

Energitilsynet i 2010 med det forbehold, at reservationen skulle evalueres efter 

ét års drift. Metoden til evalueringen har været i høring i oktober 2015, og de 

foreløbige resultater er sendt i høring i december 2015. Dette dokument inde-

holder den endelige evaluering for hele det første års drift og er afleveret til 

Energitilsynet 1. februar 2016.  

 

Det centrale spørgsmål i evalueringen er, om anvendelsen af de 100 MW giver 

højest samfundsøkonomisk nytte ved at muliggøre FRR-A leveret fra Norge eller 

ved anvendelse af kapaciteten i spotmarkedet.  

 

Baseret på data for 2015 ser estimatet for Norge og Danmark således ud: 

 
Handelsgevinst ved 100 MW reservation til FRR-A 

 
92-96 mio. DKK 

Værdi af 100 MW i spotmarkedet                    18-28 mio. DKK 

Samfundsmæssig værdi ved reservationen 64-78 mio. DKK 
 

Samlet set vurderes det, at der er en dansk-norsk samfundsnytte på 64-78 mio. 

DKK ved at anvende 100 MW til reservation frem for at anvende dem i spotmar-

kedet. 

 

For Danmark isoleret er estimatet for 2015 en samfundsnytte på 8-14 mio. DKK: 

 
Handelsgevinst ved 100 MW reservation til FRR-A           

 
28-30 mio. DKK 

Værdi af 100 MW i spotmarkedet                    15-20 mio. DKK 

Samfundsmæssig værdi ved reservationen 8-14 mio. DKK 
 

Hertil kommer, at handelsgevinsten ved levering af 10 MW FCR er estimeret til 

at være ca. 3 mio. DKK for Danmark. Dette giver en samlet handelsgevinst ved 

levering af systemydelser på 31-33 mio. DKK i 2015 for Danmark. Til sam-

menligning med ansøgningen til metodegodkendelsen var den danske handels-

gevinst ved reservation til systemydelser (FRR-A og FCR2 samlet) på 47 mio. 

DKK pr. år, mens værdien af 100 MW i spotmarkedet i ansøgningen er estime-

ret til 20 mio. DKK pr. år.  

 

Aftalen mellem Statnett og Energinet.dk varer i fem år fra 2015-2019.   

 

1  FRR-A = Automatic Frequency Restoration Reserve og går også under betegnelsen sekundære 

systemydelser eller LFC = Load Frequency Control. 
2  FCR = Frequency Containment Reserve eller primære systemydelser. 
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1. Indledning  

I forbindelse med Energitilsynets metodegodkendelse af en femårig reservation 

af 100 MW til udveksling af systemydelser i form af sekundære LFC-reserver 

(herefter FRR-A3) af den samlede overføringskapacitet på 700 MW på Skagerrak 

4-forbindelsen, fremgår følgende betingelse, at Energinet.dk: 

 

"Senest 1 år efter den kommercielle idriftsættelse af Skagerrak 4 kvantificerer 

den samfundsmæssige nytte af reservationen, herunder at nytten lever op til de 

af Energinet.dk skitserede forventninger. Rapporten herom skal i offentlig hø-

ring, og høringssvarene skal stilles til rådighed for Energitilsynet. Energitilsynet 

vil behandle rapporten med henblik på at afgøre eventuelle konsekvenser for 

reservationen af evalueringen4." 

 

Energinet.dk skal i forlængelse heraf kunne "dokumentere reservationens om-

fang og anvendelse overfor Energitilsynet, herunder at reservationen kun fore-

tages med henblik på udveksling af sekundære reserver." 

 

Skagerrak 4-forbindelsen blev sat i kommerciel drift den 29. december 2014. 

Priserne for FRR-A på Skagerrak 4 i en femårig aftale med Statnett blev offent-

liggjort den 1. december 2014, og levering af FRR-A blev indledt 1. januar 2015. 

De første ni dage af januar anses i evalueringen som prøvedrift, hvor der er 

indkøbt FRR-A på ekstraordinære auktioner i Vestdanmark som backup for Ska-

gerrak-forbindelsen.  

 

Udbygningen af Skagerrak 4 har betydet, at overføringskapaciteten er blevet 

øget med 700 MW til i alt 1.700 MW, hvoraf de 1.600 MW5
 anvendes i det fælles 

nordiske engrosmarked (spotmarkedet), og de resterende 100 MW anvendes i 

markedet for reserver. Ydermere er indkøbet af manuelle reserver i Vestdan-

mark steget med 80 MW som følge af en forøgelse af den dimensionerende en-

hed ved etableringen af Skagerrak 4. 

 

Ved metodegodkendelsen fra 2010 lagde Energitilsynet blandt andet vægt på, at 

reservationen af 100 MW er en væsentlig forudsætning for beslutningen om 

udvidelse af kapaciteten på Skagerrak-forbindelsen, herunder at reservationen 

vil omfatte en begrænset andel af den samlede kapacitet som følge af investe-

ringen i ny kapacitet. Reservationen af 100 MW til udveksling af FRR-A skal der-

for ses som en forudsætning for, at handelskapaciteten på forbindelsen blev 

udvidet med 600 MW til spotmarkedet.     

 

Denne evaluering kvantificerer kun ét års drift, hvor aftalen om levering af FRR-

A over Skagerrak er gældende i fem år, og kablets levetid er ca. 30 år. Hoved-

vægten i denne evaluering er lagt på samfundsøkonomisk nytte af reservationen 

ud fra metodik og forudsætninger anvendt i 2008, samt ud fra metodik udarbej-

det i dialog med markedsaktørerne, som afspejler seneste erfaringer med reser-

vation på udlandsforbindelser. Derudover har fremskaffelsen af systemydelser 

ændret sig siden metodegodkendelsen og gået fra i høj grad at være et TSO-

 

3  FRR-A = Automatic Frequency Restoration Reserve og går også under betegnelsen 

      LFC = Load Frequency Control.  
4  Metodegodkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a – vilkår for adgang til Skagerrak-

forbindelsen, dato: 02.12.2010, Journalnr.: 4/0820-0304-0020. 
5  Disse tal er uden nettab. 
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indkøb til i højere grad at være baseret på regulære internationale markeder. Til 

sidst i evalueringen vurderes konsekvenserne af udviklingen siden metodegod-

kendelsen, som er fremkommet i dialog med Energinet.dk's interessenter.    

 

2. Baggrund for evalueringen 
Skagerrak-forbindelsen består af polerne 1, 2, 3 og fra slutningen af 2014, pol 4 

med en samlet kapacitet på 1.700 MW. Polerne 1 og 2 har været i drift i omkring 

30 år. Beslutningen om at bygge Skagerrak 4 var en del af de fem prioriterede 

snit, der blev prioriteret i en samlet pakke af Nordel i 2004 som en opfølgning 

på Nordisk Systemudviklingsplan 2002. Formålet med forstærkningen af disse 

snit er at sikre en forbedret nordisk markedsfunktion, herunder at fjerne flaske-

halse samt at sikre optimal systemdrift af det samlede nordiske elsystem. For-

stærkninger af udenlandsforbindelser er derudover en vigtig forudsætning for 

integrationen af vedvarende energi i Danmark.     

 

I ansøgningen til metodegodkendelsen var gevinsten ved handel med system-

ydelser estimeret til 42 mio. DKK pr. år, svarende til 450 mio. DKK i 2008-priser 

for hele forbindelsens levetid på 30 år. Denne gevinst inkluderer både handel 

med FRR-A og FCR6 over Skagerrak-forbindelsen, og den er opgjort som forskel-

len mellem den forventede pris på indkøb af systemydelser leveret i Danmark og 

prisen for indkøb af systemydelser leveret via Skagerrak 4 fra Norge. Omregnet 

til 2015-priser svarer dette til en årlig gevinst på ca. 47 mio. DKK og en samlet 

gevinst på 500 mio. DKK over 30 år7. 

 

Udbygningen af Skagerrak 4 indgår også i et af Europa-Kommissionens priorite-

rede TEN-projekter (Trans European Network) for områderne Danmark, Tysk-

land og den baltiske ring8. Endvidere skal udbygningen ses i sammenhæng med 

styrkelsen af det indre jyske net, etableringen af Storebæltsforbindelsen i 2010, 

opgradering af handelskapaciteten mod Tyskland samt COBRA-forbindelsen til 

Holland. Derudover medvirker forbindelsen til realiseringen af det indre marked 

for energi i Europa.  

 

For Danmark forventes en relativt større nytte i spotmarkedet ved udvidelse af 

kapaciteten, og reservationen skal ses i forhold til Statnett's alternative sam-

fundsmæssige attraktive investeringsmuligheder i udlandsforbindelser mod 

Tyskland og England. Reservationen af kapacitet til reserver på Skagerrak-

forbindelsen var derfor en vigtig forudsætning for investeringsbeslutningen for 

Energinet.dk’s og Statnett's fælles beslutning om at etablere Skagerrak 4.  

 

Den reserverede kapacitet på 100 MW anvendes til levering af FRR-A reserver til 

Vestdanmark. Reservationen medfører en fordeling af forbindelsens kapacitet til 

flere markeder. Valget om fordeling af kapacitet mellem markederne er dimensi-

oneret ud fra Energinet.dk's behov for FRR-A i Vestdanmark. Behovet var ved 

aftalens indgåelse på 140 MW for Vestdanmark og faldt i juli 2008 til 90 MW, 

efter vurdering af behov for reserver i det kontinentale europæiske TSO-
 

6  FCR: Frequency containment reserve eller primære systemydelser. 
7  Omregnet med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks 
8  Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions on the Implementation of the Trans-European 

Energy Networks in the Period 2007-2008, Pursuant to Article 17 of Regulation (EC) 680/2007 and 

Article 9(2) and 15 of Decision 1364/2006/EC, Brussels, 4.5.2010. 
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samarbejde. Dertil kommer 10 MW, som bliver levereret via Storebæltsforbin-

delsen til Østdanmark.  

 

Den fordelagtige pris for systemydelser, som blev opnået i aftalen med Statnett, 

kunne kun lade sig gøre, fordi der blev indgået en femårig aftale, der dækkede 

både 100 MW FRR-A og 10 MW FCR.  

 

2.1 Samfundsøkonomiske analyser 

Metodegodkendelsen af reservationen er foretaget ud fra en samfundsøkono-

misk analyse af værdien af forbindelsen, hvis denne anvendes delvist til reserver 

og alternativt udelukkede til spotmarkedet. Kapaciteten på transmissionsforbin-

delserne er en begrænset ressource og kan give nytte i både spotmarkedet samt 

ved allokering af kapacitet til levering af FRR-A. Evalueringen opstiller derfor to 

muligheder for anvendelse af kapaciteten: 

 

1. 1.600 MW anvendes i spotmarkedet, og der reserveres 100 MW til FRR-

A, som leveres over Skagerrak. 

2. 1.700 MW anvendes i spotmarkedet, og der indkøbes 100 MW FRR-A i 

Vestdanmark. 

 

I "Network Code (NC) on Electricity Balancing"9 er det angivet, at hver TSO har 

mulighed for at reservere kapacitet til FRR-A på forbindelser over landegrænser, 

hvis det kan påvises, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt ud fra en øko-

nomisk effektivitetsanalyse10, og forudsat at denne kapacitetshåndtering kan 

godkendes af de nationale regulatorer. Som følge af Artikel 48, stk. 1b11, vil de 

systemansvarlige i fællesskab have mulighed for at optimere allokeringen af 

kapaciteten på overførselsforbindelserne til spotmarkedet og balanceringsreser-

ver, hvilket igen er forudsat en godkendelse fra de nationale regulatorer. 

 

Den samfundsøkonomiske analyse, som der lægges op til i NC Electricity Balan-

cing, er baseret på den grænseoverskridende værdi af kapaciteten på en forbin-

delse, som udarbejdes ved en prognose for markedspriserne for systemydelser 

(eller for balancemarkedet) i de to berørte områder. Denne prognose for pris-

sætningen for systemydelser skal derefter sammenlignes med den samfunds-

økonomiske værdi ved anvendelsen af kapaciteten i spotmarkedet.  

 

Tilgangen i NC Electricity Balancing er grænseoverskridende, da effekterne af 

reservation af handelskapacitet i det indre marked skal opgøres på begge sider 

af en forbindelse.       

 

Denne model for evalueringen af reservation af kapacitet i NC Electricity Balan-

cing er konsistent med både den metode, som lå til grund for ansøgningen om 

metodegodkendelse, og Energinet.dk's business case for Skagerrak 4-

forbindelsen, og den er i overensstemmelse med metoden, som anvendes i den-

ne evaluering.  

 

Den ovenfor skitserede metode opgør både de regionale (norsk/danske) sam-

fundsøkonomiske effekter af reservationen og de særskilte danske effekter, hvil-

 

9  Version 3, 6. august 2014. 
10  Network Code on Electric Balancing, Version 3, 6. august 2014, Chapter 4, Article 46, stk. 1. 
11  Network Code on Electric Balancing, Version 3, 6. august 2014, Chapter 4. 
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ket fx kan ses i Afsnit 8. Evalueringen indeholder derfor også en redegørelse 

over de danske samfundsøkonomiske effekter ved reservationen, og metoden er 

derfor i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning om samfundsøko-

nomiske analyser12.       

 

Det er Energinet.dk’s vurdering, at den valgte metode opfylder kravene i den 

europæiske regulering af det indre marked for el, og at denne regulering er den 

relevante ved evaluering af reservationer af kapacitet på en grænseoverskriden-

de forbindelse. NC Electricity Balancing er endnu ikke endeligt vedtaget, men 

forventes at komme i komitologi-proces i første halvår af 2016 og dermed stå 

overfor vedtagelse i starten af andet halvår 2016, hvilket medfører, at NC Elec-

tricity Balancing vil være relevant for evalueringsprocessen for reservationen på 

Skagerrak 4.   

 

Den teoretiske tilgang til kapacitetsallokering mellem forskellige markeder er 

vist i Figur 1. Reservationen er samfundsøkonomisk fordelagtig, hvis den totale 

samfundsmæssige værdi af kapacitet reserveret til systemydelser er større end 

den totale samfundsmæssige værdi af kapacitet tildelt spotmarkedet. Denne 

evaluering skal således estimere, om de 100 MW giver størst værdi i spotmar-

kedet eller som reservation til FRR-A. 

 

 

Figur 1 Teoretisk fordeling af kapacitet på en udlandsforbindelse mellem for-

skellige markeder i et samfundsøkonomisk perspektiv. 

Den historiske prisforskel i Vestdanmark og Norge har været så betydelig, at der 

med en stor sandsynlighed kunne forventes en samfundsøkonomisk gevinst ved 

udveksling af FRR-A. Prisforskellen mellem de to markeder skyldes grundlæg-

gende de forskellige produktionsteknologier, som anvendes, hvor vandkraft i 

Norge kan levere FRR-A til en lav omkostning på grund af en høj grad af fleksibi-

litet sammenlignet med leverandører i Vestdanmark. 

 

Frem til aftalen om etablering af Skagerrak 4 har reservation og anvendelsen af 

kapacitet på udlandsforbindelser til markederne for FRR-A kun været anvendt i 

begrænset omfang i det indre europæiske elmarked. Kapacitetsallokeringen til 

markederne for FRR-A har åbnet for muligheden for at udnytte et betydeligt 

samfundsøkonomisk potentiale fra handel med reserver. Uden realisering af 

 

12  Skatteforvridning og velfærdsøkonomiske priser, herunder nettoafgiftsfaktoren, er ikke medtaget i 

evalueringen. 

Total tilgængelig kapacitet  
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denne samfundsøkonomiske gevinst er der risiko for, at udbygningen af trans-

missionsforbindelser i Europa bliver begrænset i en uhensigtsmæssig grad.  

 

I Energinet.dk's ansøgning om metodegodkendelse er metoden til beregning af 

den samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen af Skagerrak 4 illustreret 

ved13: 

 

 

De tre elementer i evalueringen er derfor: 

 

 FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark. 

 FRR-A reserveomkostninger i Norge. 

 Alternativ samfundsnytte i spotmarkedet. 

 

Tilsammen beskriver de to første elementer (Afsnit 5 og Afsnit 6) den sam-

fundsmæssige værdi af at reservere 100 MW til FRR-A. Dette sammenlignes 

(Afsnit 8) med den samfundsmæssige værdi af at have de 100 MW til rådighed i 

spotmarkedet i stedet (Afsnit 7). Afsnit 9 er en gennemgang af de i metodegod-

kendelsen skitserede forventninger, mens Afsnit 10 gennemgår øvrige forhold 

identificeret i samarbejde med aktørerne.  

 

Energinet.dk's metode til evaluering af reservationen på Skagerrak-forbindelsen 

i det første års drift er i høj grad baseret på den europæiske regulering af det 

indre marked for el, herunder en økonomisk effektivitetsanalyse, selv om fx NC 

Electricity Balancing ved udarbejdelsen af evalueringen endnu ikke er endeligt 

vedtaget. Metodikken for evalueringen og den foreløbige evaluering for de første 

ni måneder af 2015 har været i offentlig høring i henholdsvis oktober 2015 og 

december 201514, og kommentarer og forslag til ændringer fra aktørerne er 

inddraget i den endelige evaluering. Evalueringen bygger på hele 2015 og sen-

des til Energitilsynet den 1. februar 2016.  

 

Evalueringen omfatter således første års drift, og resultatet vil blive perspektive-

ret til de resterende fire år af aftalen om udveksling af FRR-A.   

 

3. Forudsætninger 

Evalueringen kvantificerer den samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen 

for perioden 1. januar til 31. december 2015. De første ni dage af januar anses 

for prøvedrift, hvor der samtidig blev indkøbt FRR-A i Vestdanmark som backup-

reserve.   

  

 

13  Metodegodkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a – vilkår for adgang til Skagerrak-

forbindelsen. 
14  Metodenotat, høringssvar samt høringsnotat kan findes her: http://energinet.dk/DA/El/Saadan-

driver-vi-elsystemet/Dialog/Sider/Skagerrak-4-evaluering.aspx  

 

Nytten ved reservationen beregnes som:  

Besparelsen ved indkøb af reserver i Norge – Tabt gevinst ved ikke at stille 

kapacitet til rådighed for spotmarkedet =  

(Reserveomkostninger i Vestdanmark – Reserveomkostninger i Norge) – 

(Tabte flaskehalsindtægter + Omfordelingsmæssige konsekvenser i spotmar-

kedet)  

= Gevinst ved at indkøbe reserver i Norge Systemtjenesteaftalen 
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Det antages i evalueringen, at markedspriser, som er fremkommet i konkurren-

ceudsatte markeder eller udbud, er et udtryk for de bagvedliggende omkostnin-

ger og tilknyttede rimelige dækningsbidrag til fremskaffelse af de berørte ydel-

ser.  

 

Det forudsættes, at ved indkøb af FRR-A reserven til lavere omkostninger i Nor-

ge, tilfalder gevinsten de danske elforbrugere i form af lavere tarifbetalinger. 

Der er ikke inkluderet afledte effekter, som dog vil blive behandlet i Afsnit 9 om 

øvrige forhold identificeret i samarbejde med aktørerne. Den samfundsøkonomi-

ske effekt af aktivering af reserverne vil også indgå i vurderingen.  

 

Reservationen har i alle perioder været 100 MW, som anvendes udelukkende til 

FRR-A balancering. Evalueringen omfatter også de situationer i 2015, hvor Ska-

gerrak-forbindelsen har været begrænset af forskellige årsager, og hvor der ikke 

har været fuld kapacitet til rådighed for forbindelsen. Udgangspunktet for be-

regningen er fuld rådighed hele året for at kunne sammenligne med forventnin-

ger i business casen.  

 

Anvendelsen af de 100 MW kapacitet til enten reservation eller spotmarkedet 

vurderes ud fra, hvor de giver størst samfundsmæssig gevinst.  

 

4. Prisudviklingen for elspotprisen og sammenhæng 

med prisdannelsen for FRR-A 

Elspotprisen i Vestdanmark har i 2015 været væsentligt lavere end i 2014. Dette 

skyldes flere faktorer, såsom den meget positive vandbalance i Norden og øget 

transmissionskapacitet med idriftsættelsen af Skagerrak 4. Den begrænsede 

rådighed på kapaciteten mod Tyskland har gjort, at spotpriserne i Vestdanmark 

har været mindre påvirket af de tyske spotpriser, som generelt i 2015 var højere 

end de vestdanske spotpriser.  

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vestdanmark, DKK/MWh 268 346 357 270 291 229 171 

Norge (NO2), DKK/MWh 251 378 343 217 278 203 148 

Tyskland, DKK/MWh 289 331 381 317 282 244 236 

Tabel 1 Udvikling i elspotprisen i Vestdanmark, Norge (NO2) og Tyskland, 1. 

januar 2009 til 31. december 2015.  

 

Teoretisk set kan der argumenters for, at der er en direkte sammenhæng mel-

lem spotprisen og rådighedsbetalingen for FRR-A reserver. Hvis spotprisen er 

høj, kan der, ved at anlægge en alternativ betragtning, opnås en høj indtjening 

ved at frigive kapacitet til spotmarkedet, og derved stiger alternativomkostnin-

gerne ved at reservere kapacitet til reserver og FRR-A. Omvendt kan prisen til 

reserver forventes at være lav, når spotprisen er lav, medmindre anlæggene 

ikke kører på grund af de lave priser, hvor der her skal inkluderes omkostninger 

til minimumsproduktion. 

 

Figur 2 viser de historiske spotpriser og priser for FRR-A i Vestdanmark, men der 

ses dog ingen umiddelbar sammenhæng mellem spotprisen og rådighedsbetalin-
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gen for FRR-A. Den manglende sammenhæng ses både på årsniveau og må-

nedsniveau, jf. Figur 2 og Figur 3. 

 

 

Figur 2 Udvikling i FRR-A rådighedsbetalingen (mørk) og elspotprisen (lys), 

årsgennemsnit, 2009-2014. 

 

 

Figur 3 Udvikling i FRR-A rådighedsbetalingen (kurve) og elspotprisen (søjler), 

månedsværdier, 1. januar 2011 til 31. december 2015. 

I diskussioner med aktører og høring af metodenotatet er der ikke påvist andre 

bagvedliggende faktorer, som kan give en beskrivelse af de historiske rådig-

hedsbetalinger og dermed en dækkende prognosemodel. 

 

Estimater for, hvad rådighedsbetalingen for FFR-A ville have været i 2015 ved 

indkøb i Danmark, vil derfor blive beregnet ud fra en omkostningsbaseret vurde-

ring og historisk gennemsnit. Dette er konsistent med beregningen fra ansøg-

ningen til metodegodkendelsen fra 2010.  

 

4.1 Rådighed og anvendelse af reservationen  

Spotprisen er oftest lavere i Norge end i Danmark i år med meget eller normal 

nedbør, mens den i tørår ligger væsentligt højere i Norge end i Danmark. Det 

skyldes, at produktionen i Norge er afhængig af vandkraftværker, hvor produk-
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tionsomkostningen afhænger af vandværdien af det opsparede vand i vandma-

gasinerne. Vandværdien er et udtryk for, om der er størst nytte ved at bruge 

vandet nu, eller gemme det i magasinerne til et senere tidspunkt.  

 

 

Figur 4 Vandsituationen i Norge, 1. januar til 31. december 201515. 

Reservoir-indholdet i 2015 ligger i størstedelen af foråret under middelværdien 

for perioden 1990-2012, jf. Figur 4. Vandstanden er dog steget til et rekordhøjt 

niveau hen over sommeren.  

 

Det ses, at der har været et nordgående flow til Norge i starten af året og efter-

følgende sydgående flow hen over sommeren og efteråret, da priserne i Dan-

mark er højere, end de er i Norge, jf. Figur 5. Der har i perioden været flere 

begrænsninger af kapaciteten over Skagerrak på grund af interne netbegræns-

ninger i Norge og planlagt vedligehold på Skagerrak. Konsekvenserne af be-

grænsningerne vil blive belyst i Afsnit 6.2.1. 

 

 

Figur 5 Kapacitet og flow på Skagerrak, 1. januar til 31. december 201516. 

 

15  Reservoir-indholdet for hele Norge. Kilde: 

http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/norway/rescontent.cgi 
16  Figuren inkluderer nettab på forbindelsen. 
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Reservationen på 100 MW FRR-A har været opretholdt i 8.397 timer ud af 8.760 

timer i perioden 1. januar til 31. december 2015. I de resterende 363 timer har 

der været indkøbt reserver på ekstraordinære auktioner i Vestdanmark. Reser-

vationen har derved været opretholdt i 96 pct. af tiden i 2015.  

 

 

Figur 6 FRR-A balancering, MWh/h, 1. januar til 31. december 2015. 

Reservationen har i 2015 haft en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 21 pct. for 

både op- og nedregulering, jf. Figur 6. I 355 timer har behovet for regulering 

været større end +/- 90 MWh/h. Reguleringen bliver foretaget på kvartersni-

veau, og det kan derfor indenfor samme time være nødvendigt at foretage for-

skellige mængder op- eller nedregulering. En gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 

ca. 20 pct. anses for at være et normalt aktiveringsniveau for FRR-A i Vestdan-

mark. For FRR-A leverancen er rådigheden i selve driftsøjeblikket afgørende, og 

den samlede energileverance i løbet af en time er derfor ikke en relevant evalu-

eringsparameter.  

 

Reservationen af de 100 MW er bestemt ud fra Energinet.dk's behov for FRR-A 

reserver, som er begrundet i internationale driftsforpligtigelser og aftaler med 

andre systemansvarlige virksomheder i Kontinentaleuropa, og anvendes udeluk-

kende til FRR-A balancering.  

 

5. FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark 

Formålet med dette afsnit er at evaluere, hvad omkostningerne ville have været, 

hvis FRR-A reserven var blevet indkøbt i Vestdanmark i 2015. Udfordringen med 

FRR-A prisberegningen er, at denne ikke er realiseret, og skal derfor estimeres.  

Det er for Energinet.dk udelukkende muligt at basere sine udregninger på kend-

te data, såsom historiske omkostninger og kulpriser. Det er muligt, at kraftvær-

kerne har mulighed for at levere reserven billigere end de historiske priser, hvis 

der eksempelvis havde været et anderledes markedsdesign.  

 

Der er benyttet to metoder til vurdering af FRR-A reserveomkostninger: 

 Omkostningsbaseret vurdering. 

 Beregnede priser ud fra et historisk gennemsnit. 
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Dette afsnit vil gennemgå begge metoder og til sidst opsummere, hvilke om-

kostninger og udfaldsrum der vil blive anvendt i evalueringen.  

 

5.1 Omkostningsbaseret 

Denne metode er en omkostningsbaseret vurdering ud fra et produktionsanlægs 

variable omkostninger. Metoden bruges for 2015 og kvalitetssikres ved en sam-

menligning med historiske priser (2009-2014). Omkostningsmetoden baserer sig 

på et kulfyret kondensanlæg med en virkningsgrad på 40 pct., CO2–betaling, 

variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 17 DKK/MWh og et dæk-

ningsbidrag på 10 DKK/MWh17. 

 

Den omkostningsbaserede metode benytter tre forskellige typer omkostninger til 

at udregne en samlet omkostning for indkøb af FRR-A. Omkostningerne, der 

bliver benyttet, er de variable produktionsomkostninger, omkostninger til nedre-

gulering, samt omkostninger til opregulering. 

 

Variable produktionsomkostninger: 
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Figur 7 viser resultater fra den omkostningsbaserede metode sammenlignet med 

de faktiske omkostninger for perioden 2009-2014. Figuren svarer til tallene i 

Tabel 2. 

 

 

Figur 7 Sammenligning af FRR-A betaling (sort linje) og omkostningsbaserede 

estimater, 1. januar 2015 til 31. december 2015.   

 

17  Forudsætningerne er konsistente med metodehøringsnotatet fra 2015 og business casen fra 2008. 
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De grå/mørkegrå søjler er resultater henholdsvis uden/med ekstra betaling for 

minimumsproduktion. I alle årene giver omkostningsmetoden lavere værdier 

end de faktiske betalinger. Med justering af en ekstra betaling for minimums-

produktion i sommerperioden stiger værdierne beregnet med omkostningsmeto-

den, men de er stadig lavere end de faktiske betalinger18.  

 

Som det ses i figuren, udgør betalingen for minimumsproduktion (den mørkegrå 

søjle) en relativt større andel i 2015. Dette skyldes blandt andet de meget lave 

elspotpriser, som har medført, at mange kraftvarmeværker har lukket ned i 

sommerperioden. Hvis FRR-A reserven havde været indkøbt i Vestdanmark, 

skulle værkerne have haft dækket deres omkostning til at køre ved minimums-

produktion, hvorved prisen for FRR-A ville stige.  

 

De realiserede spotpriser og estimater med den omkostningsbaserede metode 

for 2015 kan ses i Tabel 2, hvor også beregninger og sammenligning med fakti-

ske rådighedsbetalinger i Vestdanmark for perioden 2009-2014 er vist. Som det 

ses i tabellen er omkostningerne til FRR-A, udregnet ved den omkostningsbase-

rede metode, lavere end de faktiske FRR-A rådighedsbetalingsomkostninger i 

samtlige år, undtagen i 2012. Den omkostningsbaserede udregning for 2015 kan 

derfor ses som et lavt estimat for rådighedsbetalinger for FRR-A indkøbt i Vest-

danmark.  

 

 

Spotpris 

Faktisk FRR-A 

rådighedsbeta-

ling 

Omkostningsmetode 

Uden betaling for mi-

nimumsproduktion 

Ekstra betaling for 

minimumsproduktion 

DKK/MWh DKK/MW/måned (1.000 DKK) 

2009 269 99 59 63 

2010 346 85 69 75 

2011 258 86 68 75 

2012 271 83 73 87 

2013 291 91 87 88 

2014 229 87 55 57 

2015 171 - 62 86 

Tabel 2 Realiserede spotpriser, FRR-A rådighedsbetaling og resultater fra den 

omkostningsbaserede metode for Vestdanmark, 1. januar 2009 til 31. 

december 2015. 

 

5.1.1 Omkostningsbaseret metode med andre typer af anlæg 

Den omkostningsbaserede metode baserer sig på et kulfyret kondensanlæg som 

prissættende, hvor antagelserne er konsistent med metodehøringsnotatet fra 

2015 og business casen fra 2008.  

 

Kraftværkskapaciteten har ændret sig siden 2008, og metoden kunne alternativt 

baseres på andre typer anlæg, som også kan levere FRR-A. Fordelen ved at le-

vere fra andre typer anlæg er, at de i perioder kan levere billigere end et kulfy-

ret kraftværk. Ulempen er dog, at de ikke er konkurrencedygtige hele året, da 

flere af metoderne er forbundet med sæsonvariation. Eksempelvis kan elkedler 

kun levere, når der også bliver produceret varme, hvilket kun bliver produceret i 

begrænset omfang om sommeren.  

 

18  Ekstra betaling for minimumsproduktion er sat lig med betalingen for nedreguleringsreservation i 

sommerperioden. Det giver et ekstra bidrag, når elspotprisen er mindre end de variable omkostnin-

ger. 
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FRR-A er på nuværende tidspunkt indkøbt symmetrisk, og både op- og nedregu-

lering foregår derfor på samme anlæg. Følsomhedsanalyserne er gennemgået i 

Bilag 3, og resultaterne vil blive belyst nedenfor. 

 

Benyttes eksempelvis et naturgasfyret anlæg, hvor der antages en virkningsgrad 

på 45 pct., variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 10 DKK/MWh og 

et dækningsbidrag på 10 DKK/MWh, er omkostningen inklusive betaling for mi-

nimumsproduktion 272.000 DKK/MW pr. måned. Uden betaling for minimums-

produktion er omkostningen 179.000/MW DKK pr. måned.  

 

Den høje omkostning ved et naturgasfyret anlæg stammer fra de høje nedregu-

leringspriser, da tabet ved at køre over teknisk minimum er stort på grund af 

lave spotpriser og høje marginalpriser for gasfyrede anlæg.  

 

FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark på andre typer anlæg  

(1. januar til 31. december 2015) 

  

Omkostning  

(DKK/MW/måned)  

(1.000 DKK) 

Omkostning  

(DKK/MW/år)  

(mio. DKK) 

Omkostning pr. år 

100 MW  

(mio. DKK) 

Kulfyret 86 1,0 103 

Naturgas (uden minimumsproduktion) 179 2,1 215 

Naturgas (med minimumsproduktion) 272 3,3 326 

Elkedel (50 DKK/GJ) 131 1,6 157 

Elkedel (80 DKK/GJ) 66 0,8 79 

Tabel 3 FRR-A rådighedsbetaling i Vestdanmark er beregnet for 2015 for na-

turgasfyrede anlæg og elkedler. 

Hvis elkedler derimod benyttes til at regulere med, så vil omkostningen afhænge 

af den varmeproduktion, de erstatter. Der er i denne omkostningsbaserede me-

tode anvendt to prisniveauer, hvor den høje pris svarer til naturgasfyret spids-

last. Omkostningen pr. måned for at benytte elkedler til FRR-A er altså mellem 

66.000-131.000 DKK/MW pr. måned, afhængigt af varmeproduktionen. 

 

Hvis der anvendes samme markedsdesign som i dag, det vil sige en symmetrisk 

model, vil omkostningerne til FRR-A være mellem 66.000-272.000 DKK/MW pr. 

måned. Ulempen ved at levere via elkedler er dog, at de er afhængige af var-

meproduktionen, og da der kun vil blive produceret varme i et begrænset om-

fang om sommeren, vil elkedler primært kunne levere om vinteren. Det vil der-

for ikke være muligt at levere FRR-A via elkedler til den lave omkostning om 

sommeren. Der er dog en betydelig usikkerhed forbundet med metoden. 

 

I tilfælde af at markedsdesignet blev ændret, så aktørerne kan byde ind asym-

metrisk, med forskellige bud på op- og nedregulering, ville der kunne nedregule-

res på én type anlæg, og opreguleres på en anden type anlæg, og dermed give 

differentierede priser. Den billigste form for nedregulering ville i dette tilfælde 

være på elkedler, hvor omkostningerne ville være i størrelsesordenen 10.000 

DKK/MW pr. måned, afhængigt af varmepriserne og størrelsen på de tilknyttede 

varmeakkumulatorer.  

 

Benyttes et asymmetrisk marked, som en muligt markedsudvikling, og det an-

tages, at der er et varmegrundlag for at benytte naturgas til opregulering, og 

elkedler til nedregulering i månederne december til og med februar, vil dette 
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have en samlet omkostning til FRR-A regulering på 75.000 DKK per måned, dvs. 

90 mio. DKK pr. år for 100 MW FRR-A. Det er her antaget at de decentrale vær-

ker har kørt kontinuerligt i varmeperioden (december til februar), hvilket ikke er 

typisk driftsmønster for værkerne, og det vurderes at være usandsynligt at de 

kan levere FRR-A kontinuerligt i perioden. Denne følsomhedsberegning er med-

taget efter dialog med aktørerne. 

 

FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark med differentieret portefølje  

(1. januar til 31. december 2015) 

  

Omkostning  

(DKK/MW/måned)  

(1.000 DKK) 

Omkostning  

(DKK/MW/år)  

(mio. DKK) 

Omkostning pr. år 

100 MW  

(mio. DKK) 

Differentieret portefølje  75 0,9 90 

Tabel 4 FRR-A rådighedsbetaling i Vestdanmark, beregnet for 2015 for en diffe-

rentieret portefølje. 

Det er Energinet.dk's vurdering, at elkedler i afgrænsede perioder vil kunne le-

vere FRR-A nedregulering til konkurrencedygtige priser, men dette er dog forud-

sat, at der er et varmebehov til aftag af varmeproduktionen. Det kan yderligere 

forventes, at der i perioder med varmebehov også vil være andre typer varme-

producerende anlæg, der kan levere nedregulering til konkurrencedygtige priser. 

Dette medfører, at priseffekten af introduktionen af elkedler i markedet for FRR-

A forventes at være begrænset.   

 

Alternative leverandører af opregulering kunne være naturgasfyrede decentrale 

kraftvarmeværker, som på samme måde som kulfyrede centrale kraftværker vil 

skulle inkludere en startomkostning i leverancen af FRR-A. Denne startomkost-

ning vil afhænge af de tekniske specifikationer ved hvert enkelt værk og vil fx 

afhænge af, hvilket dynamisk produktionsinterval det enkelte værk teknisk er i 

stand til at levere FRR-A på. Det er derfor ikke muligt for Energinet.dk at esti-

mere de generelle omkostninger til levering af opregulering for FRR-A fra decen-

trale kraftvarmeværker.  

 

Generelt er elproduktion på decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker ikke 

konkurrencedygtig uden en tilknyttet varmeproduktion, hvilket medfører, at det 

kan forventes, at de decentrale kraftvarmeværker hovedsagelig vil være konkur-

rencedygtige til levering af FRR-A indenfor varmesæsonen. Som ovenfor beskre-

vet vil andre anlæg indenfor varmesæsonen også være konkurrencedygtige til 

levering af FRR-A opregulering, og det kan derfor også forventes, at priseffekten 

i markedet for FRR-A ved introduktionen af decentrale naturgasfyrede kraftvar-

meværker derfor vil være begrænset. 

 

5.2 Historiske priser for FRR-A 

En anden mulig måde at estimere FRR-A prisen i 2015 er ved at studere de hi-

storiske priser for FRR-A. Fordelen ved denne metode er, at det er en simpel og 

transparent måde at beregne en fremtidig pris. Ulempen ved metoden er dog, at 

prisen ikke tager højde for udviklingen i de bagvedliggende faktorer som fx 

markedsændringer.  

 

De historiske priser for indkøb af FRR-A i perioden 2009-2014 ligger jævnt igen-

nem alle årene, og der ses ikke en stor udvikling i priserne. Det antages derfor, 

at den manglende udvikling i priserne ville fortsætte i 2015, og at det historiske 

estimat giver et billede, der er i overensstemmelse med, hvad prisen ville have 
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været i 2015, hvis reserven var indkøbt i Vestdanmark. Der er i denne analyse 

ikke taget hensyn til, at aktørernes incitament til produktudvikling kunne have 

været anderledes, hvis markedet ville have været opretholdt. Modsat er der 

stadig mulighed for levering ved manglende kapacitet over Skagerrak-

forbindelsen, og incitamentet opretholdes også gennem udbud af såkaldte leve-

ringsevnekontrakter fra september 2015. Markedsaktørernes incitament i et 

marked, der markant reduceres, vil blive perspektiveret i Afsnit 10. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

Gennemsnit 

6-årig 

(2009-
2014) 

4-årig 

(2011-
2014) 

2-årig 

(2013-
2014) 

Gennemsnit 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

99 86 86 83 91 87 89 87 89 

Ændring ift. året før 
 

-13 % 0 % -3 % 9 % -4 % 2 % 0 % 2 % 

Tabel 5 Historiske FRR-A priser i Vestdanmark og estimater for 2015 er baseret 

på et gennemsnit over henholdsvis perioderne 2009-2014, 2011-2014 

og 2013-2014. 

Hvis perioden 2009-2014 benyttes til at estimere prisen i 2015, vil prisen stige 

med 2 pct. i forhold til prisen i 2014. Dette estimat på 89.000 DKK/MW pr. må-

ned antages for at være i overensstemmelse med den historiske udvikling af 

priserne. Sammenlignes dette estimat med estimatet fra den omkostningsbase-

rede udregning, som var på 86.000 DKK/MW pr. måned, synes dette at være i 

overensstemmelse med de faktiske, historiske priser.   

 

Der er i enkelte måneder i 2015 indkøbt reserver i Vestdanmark i perioder, hvor 

det ikke har været muligt at levere reserven over Skagerrak. Det forventes ikke, 

at prisen på disse indkøb er i overensstemmelse med den vestdanske reserve-

omkostning i hele 2015. Priserne er vist i Tabel 7 i Afsnit 6.2.  

 

 

Figur 8 Historisk rådighedsbetaling FRR-A, 1. januar 2011 til 31. december 

2015. 

Det er her estimeret, hvad prisen ville have været i 2015 ud fra et historisk gen-

nemsnit baseret på perioderne 2009-2014, 2011-2014 og 2013-2014. Som det 
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ses i figuren, er udviklingen i prisen relativt ens, uanset hvilken historisk tidspe-

riode der anvendes til estimeringen. Priserne for de enkelte måneder fra 2009 til 

2014 samt estimat for 2015 kan findes i Bilag 1.  

 

Til perspektivering af historisk pris gennemgås i Afsnit 10.1 udviklingen i andre 

reservemarkeder i Danmark, Norge og Tyskland.  

 

5.3 Opsummering af FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark 

Reserveomkostningsprisen for Vestdanmark estimeres til at være et gennemsnit 

af prisen gennem de sidste seks år, hvilket giver en pris for FRR-A i Vestdan-

mark på 89.000 DKK/MW pr. måned. Et skøn udregnet via den omkostningsba-

serede metode giver en estimeret reserveomkostningspris inklusive minimums-

produktion på 86.000 DKK/MW pr. måned, og er dermed en anelse lavere end 

gennemsnitsprisen. Hvis andre værker end et kulfyret kraftværk anvendes, skul-

le markedsdesignet ændres til eksempelvis at være asymmetrisk, før et eventu-

elt udsving i prisen ville vise sig.  

 

FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark  

(1. januar til 31. december 2015) 

 Omkostning 

(DKK/MW/måned) 

(1.000 DKK) 

Omkostning 

(DKK/MW/år) 

(mio. DKK) 

100 MW 

(mio. DKK) 

Omkostningsbaseret  86 1,0 103 

Historisk gennemsnitspris  89 1,1 106 

Tabel 6 Opsummering af FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark, 2015. 

Spotprisen har dog været på et rekordlavt niveau i 2015, hvilket betyder, at der 

har været få driftstimer på de centrale kraftværker, og at mange værker i som-

merperioden har været lukkede. Dette har medført høje priser på reserverne i 

sommermånederne, hvilket også ville have givet et udsving i FRR-A prisen, hvis 

den var indkøbt i Vestdanmark.  

 

Antages det, at der ved en differentierede portefølje, havde været mulighed for 

at levere op- og nedregulering på naturgasfyrede anlæg og ved elkedler i måne-

derne december til og med februar, kunne omkostningen falde med 10 pct. til 

omkring 90 mio. DKK pr. år, forudsat at værkerne kan levere kontinuert inden-

for varmeperioden, hvilket ikke vurderes at være sandsynligt.  

 

For 2015 giver de estimerede omkostninger for FRR-A en værdi på mellem 103-

106 mio. DKK, beregnet ved henholdsvis den omkostningsbaserede metode og 

den historiske gennemsnitspris. 

 

6. FRR-A reserveomkostninger fra Norge 

Formålet med dette afsnit er at evaluere, hvad omkostningerne har været ved at 

indkøbe FRR-A reserven i Norge i 2015. Omkostningerne består sammenlagt af: 

 

 Indkøb af FRR-A kapacitet og aktivering hos norske leverandører. 

 Indkøb på ekstraordinære auktioner i Vestdanmark. 

 Omkostninger til leveringsevnekontrakter.  

 

De følgende afsnit vil gennemgå de tre omkostninger og deres indvirkning på 

samfundsnytten ved at indkøbe FRR-A i Norge.  
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6.1 Priser på FRR-A kapacitet fra Norge 

Hovedomkostningen udgøres af omkostninger til indkøb af FRR-A hos de norske 

leverandører. Priserne, som er bestemt ved aftale mellem Statnett og Energi-

net.dk, er fastsat i et EU-udbud i Norge i 2007 og er gældende i fem år fra op-

start, hvilket svarer til længden af aftalerne om levering af FRR-A til Skagerrak 4 

mellem Statnett og en række norske markedsaktører. 

 

FRR-A reserven har en gennemsnitlig pris på DKK 54/MW/time (svarende til EUR 

7,2/MW/time)19. Aftalen indeholder en leverance af 100 MW FRR-A reserve. Det 

giver en samlet årlig omkostning på ca. 47 mio. DKK under antagelse af, at for-

bindelsen er til rådighed i hele året, hvilket var den samme antagelse, som var 

gældende i business casen.  

 

Prisen korrigeres ikke i aftaleperioden. 

 

6.2 Indkøbte reserver på ekstraordinære auktioner i Vestdan-

mark 

Igennem det første års drift har Skagerrak-forbindelsen været begrænset i en 

række situationer, hvor dele af den installerede kapacitet ikke har været tilgæn-

gelig for markedet. Dette har fx været i situationer med revisioner på selve Ska-

gerrak, som medfører en lavere kapacitet på forbindelsen. Hvorvidt reservatio-

nen skal opretholdes under situationer med begrænset kapacitet, er en vurde-

ring af den samfundsøkonomiske effekt af forskellige tiltag.  

 

Energinet.dk offentliggjorde den 18. maj 2015 et notat20, som beskrev procedu-

rerne for håndtering af situationer med begrænsede handelskapaciteter. Evalue-

ringen af det første års drift inddrager den markedsmæssige effekt af de be-

skrevne procedurer. 

 

I tilfælde af at der ikke kan leveres FRR-A over Skagerrak, udmelder Energi-

net.dk behovet for indkøb af FRR-A på Energinet.dk's hjemmeside og ved direk-

te besked til de godkendte vestdanske leverandører af FRR-A21. 

 

Energinet.dk vælger de billigste bud og afregner med de udvalgte leverandører 

efter pay-as-bid princippet. Alle leverandører kompenseres ens for aktiveringen 

af FRR-A reserven efter rammerne skitseret i udbudsbetingelserne for FRR-A. 

 

I aftalen mellem Energinet.dk og Statnett om levering af systemydelser via Ska-

gerrak-forbindelsen er det angivet, at leveringen af systemydelser normalt vil 

bortfalde med udfald af to eller flere poler samtidig med kapacitet på forbindel-

sen på under 1.000 MW. Den specifikke behandling af hver situation aftales mel-

lem TSO’erne.  

 

19 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Offentliggørelse%20af%2

0priser%20for%20systemydelser%20SK4.pdf  
20 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Håndtering%20af%20begr

ænsede%20handelskapaciteter%20og%20leverancen%20af%20systemydelser%20på%20SK.pdf  
21 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Håndtering%20af%20begr

ænsede%20handelskapaciteter%20og%20leverancen%20af%20systemydelser%20på%20SK.pdf  
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Om reservationen skal bortfalde eller opretholdes vurderes på baggrund af den 

forventede spotpris i de to områder, den forventede udveksling, omkostninger til 

modhandel og de forventede omkostninger ved indkøb af de berørte system-

ydelser i Vestdanmark. Ved begrænsninger er det kun leverancen af FRR-A, der 

falder bort, da FCR håndteres via overlast på forbindelsen og derfor ikke kræver 

reserveret kapacitet. 

 

Ved revisioner på selve Skagerrak-forbindelsen og deraf følgende reduktioner i 

handelskapaciteten på forbindelsen vil Energinet.dk og Statnett vurdere de sam-

fundsøkonomiske effekter af de forskellige metoder på samme måde som ved 

udfald af poler. Den specifikke behandling af hver situation aftales mellem par-

terne.  

 

Som vist i Figur 9 har der været 1.394 timer ud af 6.760 timer, hvor kapaciteten 

har været under 1.000 MW. Dette skyldes både interne begrænsninger, udfald 

af poler samt revisioner.  

 

 

Figur 9 Varighedskurve, kapacitet fra Norge til Vestdanmark, 1. januar til 31. 

december 2015. 

Der er af flere omgange indkøbt reserver i Vestdanmark, i alt i 251 timer i 2015. 

Der indregnes her kun indkøb foretaget efter den 10. januar, da de første ni 

dage anses for at være prøvedrift, hvor der blev indkøbt reserver i 112 timer på 

ekstraordinære auktioner som backup for FRR-A leverancen over Skagerrak.  

 

Indkøbet af reserver i Vestdanmark sker ved ekstraordinære auktioner i de situ-

ationer, hvor det vurderes, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at indkøbe 

i Vestdanmark frem for at få reserven leveret over Skagerrak. Indkøbet sker, 

når det er muligt at forudse, at der vil være begrænset kapacitet over en længe-

re tidsperiode, eller ved tekniske problemer22.  

 

 

22 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Håndtering%20af%20begr

ænsede%20handelskapaciteter%20og%20leverancen%20af%20systemydelser%20på%20SK.pdf  
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De ekstraordinære auktioner giver anledning til en omkostning i forhold til ind-

købet fra Norge. Denne omkostning er i høj grad en samfundsøkonomisk omfor-

deling mellem forbrugere og producenter. Der vil dog i den samfundsøkonomi-

ske evaluering blive inkluderet den fulde omkostning til de ekstraordinære auk-

tioner, da Energinet.dk ikke har mulighed for at vurdere graden af omforde-

ling23. At der er tale om en omfordeling skyldes, at de direkte marginale om-

kostninger ved rådigheden ofte er begrænset. Priserne er kommercielt fortrolige 

og er kun opgjort med en gennemsnitspris i de enkelte perioder, jf. Tabel 7.  

 

Periode Mængde Rådighedsbetaling 

18. til 24. marts 2015 +/- 100 MW 383 DKK/MW/h 

17. til 30. april 2015 +/- 100 MW 264 DKK/MW/h 

Maj til juni 2015 +/- 100 MW 781 DKK/MW/h 

Tabel 7 Rådighedsbetaling til danske aktører, 10. januar til 31. december 2015. 

Der er desuden indkøbt reserver på ekstraordinære auktioner i perioden 1. til 9. 

januar som en del af indkøringsfasen for Skagerrak 4. Omkostningerne i denne 

periode anses for at være prøvedrift, hvor der blev indkøbt reserver som back-

up. De vil dog blive inkluderet i den samfundsøkonomiske evaluering24.  

 

Periode Mængde Rådighedsbetaling 

1. til 5. januar 2015 +/- 60 MW 199 DKK/MW/h 

6. til 9. januar 2015 +/- 80-100 MW 126 DKK/MW/h 

Tabel 8 Rådighedsbetaling til danske aktører, 1. januar til 9. februar 2015. 

 

6.2.1 Påvirkning af elspotsprisen i perioder med kapacitetsbegrænsninger  

For at undersøge hvilken indvirkning begrænsninger af kapaciteten har på 

elspotprisen, undersøges visse perioder med begrænsninger nærmere. Formålet 

er at illustrere påvirkningen af elspotprisen i perioder med kapacitetsbegræns-

ninger. Der er i denne undersøgelse ikke taget hensyn til, hvad den bagvedlig-

gende årsag til begrænsningen er.  

 

For at være i stand til at undersøge perioderne med begrænsningerne nærmere 

er det nødvendigt at foretage en række antagelser om, hvornår der indkøbes 

FRR-A på ekstraordinære auktioner. Ifølge aftalen med Statnett udarbejdes der 

en vurdering af de enkelte situationer ved havari og udfald, og ved tilfælde af 

interne begrænsninger i Norge vil reservationen, så vidt muligt, stadig oprethol-

des.  

 

Følgende er derfor en illustration af omfanget af timer med begrænsning, som 

ikke afspejler, hvornår der nødvendigvis indkøbes reserver ekstraordinært i 

Vestdanmark. For at illustrere omfanget af begrænsningerne på forbindelsen er 

der her udvalgt timer med følgende karakteristika: 

  

 

23  Disse omkostninger vil kun blive forelagt Energitilsynet, da de indeholder kommercielt fortrolige 

informationer.  
24  Disse omkostninger vil kun blive forelagt Energitilsynet, da de indeholder kommercielt fortrolige 

informationer. 
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 Under 1.000 MW kapacitet på forbindelsen25. 

 Varighed af begrænsninger over 2 timer.  

 Prisforskellen mellem Vestdanmark og Sydnorge er over +/- 100 DKK26. 

 

Ovenstående kriterier har været opfyldt i 349 timer i perioden 1. januar til 31. 

december 2015. Der er her ikke taget højde for årsagen til begrænsningen, og 

om denne skyldes udfald af poler, revisioner eller interne begrænsninger. Oven-

stående er derfor ikke en illustration af, hvornår der købes ind i Vestdanmark, 

men en oversigt over, hvilken indvirkning en begrænsning har på elspotprisen i 

Vestdanmark og Norge.  

 

  

Under 1.000 MW. 

Over +/- 100 DKK. 

Over 2 timer. 

Indkøbte reserver i Vestdanmark i 

timer med begrænsninger 

Timer 349 33 

Tabel 9 Timer med kapacitetsbegrænsning fra 1. januar 2015 til 31. december 

2015. 

Der er indkøbt reserver på ekstraordinære auktioner i 33 timer i den undersøgte 

periode med begrænsninger. Det skyldes, at der i visse tidspunkter har været 

udfald af poler, hvor det ikke har været muligt at forudse behovet, samt at peri-

oder med interne begrænsninger også er inkluderet, hvor mulighederne for at 

opretholde leverancen er anderledes end ved udfald af poler.  

 

De tilfælde, hvor der har været en kapacitetsbegrænsning på Skagerrak-

forbindelsen på under 1.000 MW over 2 timer og en prisforskel på over +/- 100 

DKK, men hvor reservationen på 100 MW har været opretholdt, er i evaluerin-

gen blevet undersøgt nærmere.  

 

Dette drejer sig blandt andet om timer én dag i januar og forskellige tidsperioder 

over fem dage i juni, syv dage i august, fire dage i september samt seks dage i 

oktober. Det undersøges i disse tilfælde, om prisen på spotmarkedet ville have 

været betydelig anderledes, hvis reservationen havde været frigivet til marke-

det. Til dette benyttes en simuleret pris uden reservationen fra Nord Pool Spot. 

 

Den simulerede pris er udregnet af Nord Pool Spot på baggrund af en genbereg-

ning af spotpriserne i Vestdanmark og Norge med en kapacitet på Skagerrak-

forbindelsen uden reservationen. Det vil sige, at genberegningen er baseret på 

de faktiske bud på forbrug og produktion, som Nord Pool Spot har modtaget i 

2015. 

 

 

25  I dette tilfælde er det desuagtet, om der er tale om interne begrænsninger eller udfald af po-

ler/revisioner. 
26  Prisforskellen på +/- 100 DKK er benyttet i business casen for Skagerrak 4-forbindelsen. 
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Figur 10 Simuleret og faktisk elspotpris i Vestdanmark i perioder i udvalgte ti-

mer i januar, juni, august, september og oktober 2015. 

Det bemærkes, at kapacitetsbegrænsningerne kun er aktuelle i enkelte timer for 

perioderne i januar, juni, august, september og oktober, og det er derfor ikke 

alle de inkluderede timer, der har oplevet både kapacitetsbegrænsninger samt 

en prisforskel på +/- 100 DKK/MWh. Detaljeret information om kapacitetsbe-

grænsningerne, prisforskellen og figurer fra de enkelte dage kan findes i Bilag 2.  

 

Som Figur 10 og Tabel 10 viser, er der ikke betydelige forskelle mellem den 

historiske spotpris med reservationen og den simulerede pris uden reservationen 

for priserne i Vestdanmark og Norge. Det har derfor ikke nogen betydelig effekt 

for markedsprisen i perioder med begrænsninger, om der er foretaget en reser-

vation eller ej. Dette skyldes blandt andet, at reservationen udgør en mindre del 

af den samlede kapacitet.  

 

Vestdanmark 2015 

  

Hele året 12. januar 22.-27. juni 
22-28. 

august 

23. + 28.-

30. septem-

ber 

5.-10. 

oktober 

Gns. elspotpris i 

Vestdanmark 171 83 173 182 256 167 

Gns. simuleret 

elspotpris i 
Vestdanmark 169, 98 169 178 256 166 

Forskel 1,3 -14,2 3,7 4,3 0,2 0,9 

Norge 2015 

  

Hele året 12. januar 22.-27. juni 
22-28. 

august 

23. + 28.-

30. septem-

ber 

5.-10. 

oktober 

Gns. elspotpris i 

Norge 148 197 98 96 104 128 

Gns. simuleret 

elspotpris i 
Norge 148 197 98 96 104 128 

Forskel -0,5 -0,0 -0,9 -0,5 -0,7 -0,0 

Tabel 10 Forskellen mellem den faktiske elspotpris og den simulerede spotpris. 

Det er derfor illustreret ovenfor, at leveringen af FRR-A kun har medført en me-

get begrænset påvirkning af markedet, selv i perioder med begrænsede han-

delskapaciteter tilgængelige på Skagerrak-forbindelsen.  
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6.3 Leveringsevnekontrakter 

I situationer hvor reserver ikke kan leveres fra Norge, vil FRR-A reserven i ste-

det blive indkøbt på ekstraordinære auktioner i Vestdanmark.  

 

For at sikre at kompetencen, processer og systemer er sat op, så der kan leve-

res FRR-A i Vestdanmark, samt sikre at aktørerne forpligter sig til at afgive bud, 

har Energinet.dk i tæt dialog med markedsaktørerne introduceret et marked for 

leveringsevnekontrakter for FRR-A. Uden en aktiv FRR-A i Vestdanmark vil uba-

lancer, som er opstået i Vestdanmark, flyde til Tyskland over den jysk-tyske 

forbindelse. Dette er som udgangspunkt uacceptabelt, og det er derfor vigtigt, at 

kompetencerne til, at der kan leveres FRR-A i Vestdanmark, opretholdes.  

 

Leveringsevnekontrakterne bliver udbudt på månedlige auktioner på 90 MW, 

hvor bud vælges ud fra pris og afregnes efter pay-as-bid. Valgte bud og priser 

offentliggøres i anonymiseret form. 

 

Omkostningerne til leveringsevnekontrakter består dels af en omfordelingsom-

kostning og dels en bagvedliggende omkostning. I evalueringen vil den totale 

omkostning blive inkluderet i den samfundsøkonomiske nytte, og der vil ikke 

blive taget højde for graden af omfordeling, da Energinet.dk ikke er i stand til at 

kvantificere de bagvedliggende omkostninger.  

 

Indkøbet af leveringsevnekontrakter blev foretaget første gang i september 

2015.  

 

 September Oktober November December 

Budnr. 
Mængde 

(MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

Mængde 

(MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

Mængde 

(MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

Mængde 

(MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

1 6 12.960 20 9.959 10 3.400 25 2.895 

2 10 20.000 20 9.959 10 5.400 25 3.395 

3 10 20.000 10 9.959 10 7.400 10 3.400 

4 10 20.000 10 12.000 20 7.900 30 3.450 

5 10 20.000 13 12.500 20 7.900   

6 10 20.000 10 13.333 20 7.900   

7 10 20.000 7 14.700     

8 10 20.000       

9 6 25.200       

Pris 

(DKK/

måned) 

1.628.960 1.016.680 636.000 294.750 

Tabel 11 FRR-A leveringsevnekontrakter Vestdanmark, september til december, 

2015. 

Det ses i Tabel 11, at der er sket et væsentligt fald i prisen på leveringsevne-

kontrakterne, siden de blev introduceret i september til indkøbet i december. 

Prisen pr. MW er blevet ca. halveret for hver udbudsrunde, og den samlede pris 

pr. måned er faldet fra 1,6 mio. DKK i september til 294.750 DKK i december. 

Den samlede omkostning til leveringsevnekontrakter var i 2015 3,6 mio. DKK.  

 

Ved udarbejdelsen af evalueringen er der ydermere foretaget indkøb af leve-

ringsevnekontrakter i januar og februar 2016, hvor prisen igen er faldet betyde-

ligt, jf. Tabel 12.  
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 Januar Februar 

Budnr. Mængde (MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

Mængde (MW) 

Pris 

(DKK/ 

MW) 

1 45 1.344 45 978 

2 45 1.559 45 1.356 

Pris (DKK/måned) 130.635 105.030 

Tabel 12 FRR-A leveringsevnekontrakter Vestdanmark, januar til februar, 2016 

Det er Energinet.dk's vurdering, at denne prisudvikling skal ses som en grund-

læggende markedsbevægelse, hvor markedet tilpasser sig et nyt produkt. Det er 

ikke Energinet.dk's forventning, at disse priser vil stige, men derimod en for-

ventning om at de vil tilpasse sig et stabilt niveau i løbet af 2016.  

 

Hvis det antages, at priserne fortsætter på niveau med januar 2016, vil omkost-

ningen til leveringsevnekontrakterne i 2016 være ca. 1,6 mio. DKK27. Den ende-

lige pris for 2016 vil dog afhænge af markedsbevægelsen fremadrettet.  

 

6.4 Aktivering af FRR-A reserven i Norge 

Aktiveringen af FRR-A reserven i Norge medfører en energileverance, som af-

regnes til den vestdanske model for FRR-A afregning. I Vestdanmark afregnes 

FRR-A aktiveringen for opregulering som maksimum af spotprisen plus 100 DKK 

eller regulerkraftprisen afhængigt af, hvad der er højest. For nedregulering af-

regnes FRR-A aktivering som minimum af spotprisen minus 100 eller reguler-

kraftprisen afhængigt af, hvad der er lavest.  

 

Alternativet for afregning af energileverancer for de norske leverandører af FRR-

A er afregning til den norske spotpris eller regulerkraftpris, og dermed vil afreg-

ning til den vestdanske FRR-A energipris medføre en handelsgevinst. Hvis det 

antages, at der er en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 21 pct.28, giver dette en 

gennemsnitlig levering af 21 MW opregulering og 21 MW nedregulering i hver 

driftstime.  

 

Den gennemsnitlige spotprisforskel mellem Norge (NO2) og Vestdanmark var 23 

DKK/MWh29 i perioden 1. januar til og med 31. december 2015. Hvis FRR-A akti-

veringstillægget på 100 DKK anvendes, medfører det en gennemsnitlig gevinst 

for de norske leverandører i forhold til aktivering i spotmarkedet i Norge (NO2) 

på 37 mio. DKK for hele 2015.30 

 

I dette regnestykke antages det, at de norske vandkraftproducenter ikke har 

betydelige omkostninger ved levering af FRR-A aktivering i forhold til energi til 

spotmarkedet på grund af den høje grad af fleksibilitet på vandkraftværkerne. 

Derudover antages det også, at de vestdanske termiske producenters omkost-

ninger til levering af FRR-A svarer til afregningsmodellen for FRR-A aktivering, 

hvor indtægten fra aktiveringen af FRR-A stort set svarer til omkostningen. Det 
 

27  130.635∙12 = 1.567.620 DKK. 
28  Baseret på aktiveringsdata fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Kilde: Udtræk af markedsdata 

fra www.energinet.dk. 
29  Gennemsnit fra 1. januar til 31. december 2015. Der er taget højde for, at spotprisen i januar 

måned var højere i DK1 end i NO2. 
30  Udregnet som for opregulering 8.760 timer gange den samlede prisforskel på 122,8 DKK/MWh 

gange 21 MWh/time FRR-A aktivering og for nedregulering 8.760 timer gange den samlede prisfor-

skel på 100-22,8 DKK/MWh gange 21 MWh/time, hvilket samlet giver 37 mio. DKK i perioden. 
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antages derfor, at de danske producenter ikke har nogen indtægt ved aktiverin-

gen af FRR-A. Dette medfører at en betaling til norske producenter er sidestillet 

med en betaling til vestdanske producenter for den danske samfundsøkonomi. 

 

Ovenstående skal ses som et nedre skøn, da der her kun er anvendt afregningen 

med spotprisen plus tillægget på 100 DKK. Havde man alternativt anvendt regu-

lerkraftprisen i de timer, hvor den er højere eller lavere, ville gevinsten for de 

norske leverandører være større. Der kan argumenteres for, at de norske vand-

kraftproducenter har omkostninger til levering af FRR-A aktiveringer, men det er 

ikke direkte muligt at estimere dem.  

 

Der er fra aktørernes side givet udtryk for, at +/- 100 DKK dækker både en om-

kostning og en indtjening for de vestdanske aktører. Det er ikke muligt for Ener-

ginet.dk at estimere den faktiske omkostning. Det antages derfor, som en føl-

somhedsberegning, at aktørerne har en indtjening på 15 pct. ved aktiveringen af 

FRR-A i Vestdanmark. Dette ville give en ekstra samfundsøkonomisk omkostning 

på 5,5 mio. DKK for Danmark. Dette skal dog ses som et meget groft estimat, 

da Energinet.dk ikke kender til indtjeningen ved aktiveringen af FRR-A hos Vest-

danmark aktører.  

 

6.5 Opsummering af FRR-A reserveomkostninger i Norge 

De samlede omkostninger til indkøb af reserver i Norge forventes i hele 2015 at 

være ca. 46 mio. DKK for det faktiske antal timer, hvor kapaciteten var til rådig-

hed og 47 mio. DKK for levering i samtlige timer i 2015. Handelsgevinsten ved 

aktivering af FRR-A i Norge estimeres til at være ca. 37 mio. DKK/år, jf. Tabel 

13. 

  

Samfundsøkonomisk effekt ved indkøbt af FRR-A i Norge  
(1. januar til 31. december 2015) 

  
Timer 

Pris 
(DKK/MW/h) 

Mængde (MW) 
Omkostning 
(mio. DKK) 

Omkostning til indkøb af 

FRR-A i Norge 
8509/8760 54 100 46/47 

Handelsgevinst ved aktive-

ring af FRR-A i Norge 
   37 

Tabel 13 Omkostninger ved køb af FRR-A i Norge, 1. januar til 31. december 

2015. 

Det antages i evalueringen, at handelsgevinsten ved aktiveringen af FRR-A ude-

lukkende er en gevinst i Norge, da de vestdanske termiske producenters om-

kostninger til levering af FRR-A svarer til afregningsmodellen for FRR-A aktive-

ring, hvor indtægten fra aktiveringen af FRR-A stort set svarer til omkostningen. 

Som følsomhedsberegning er det antaget, at de vestdanske producenter har en 

indtjening på 15 pct. ved aktiveringen af FRR-A i Vestdanmark. Dette ville give 

en ekstra samfundsøkonomisk omkostning på 5,5 mio. DKK for Danmark. 

 

Dertil kommer omkostningerne til leveringsevnekontrakterne og indkøb af FRR-A 

ved ekstraordinære auktioner, som begge indeholder et element af samfunds-

økonomisk omfordeling. De indgår dog begge med deres fulde betaling i den 

samfundsøkonomiske evaluering, da de reelle omkostninger ikke er kendte for 

Energinet.dk.  

 

Omkostningerne til de ekstraordinære auktioner kan ikke offentliggøres, da der 

er tale om kommercielt fortrolige oplysninger.  
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Andre omkostninger ved indkøb af FRR-A i Norge 

1. januar til 31. december 2015 

  Mængde (MW) Omkostning (mio. DKK) 

Leveringsevnekontrakter (september-december) 90 3,6 

Ekstraordinære auktioner31  NA 

Tabel 14 Andre omkostninger ved indkøb af FRR-A i Norge, 1. januar til 31. de-

cember 2015. 

Leveringsevnekontrakterne har i 2015 haft en samlet pris på 3,6 mio. DKK for 

de fire måneder, der er blevet indkøbt i 2015. Dette billede antages ikke at være 

i overensstemmelse med, hvad omkostningen til leveringsevnekontrakter kom-

mer til at være i 2016. Fra leveringsevnekontrakterne blev indkøbt første gang i 

oktober, til der blev indkøbt i januar 2016, er prisen faldet med over 1,5 mio. 

DKK pr. måned.  

 

Prognosen for FRR-A reserveomkostninger i Norge i 2016 er ca. 47 mio. DKK og 

1,6 mio. DKK i omkostninger til leveringsevnekontrakter. Dertil kommer om-

kostningerne til de ekstraordinære auktioner, som dog forventes at være lavere 

end i 2015, fx på grund af færre IT-problemer som ved opstart af leverancen. 

 

FRR-A reserven, som leveres fra Norge, har desuden en hurtigere aktiverings-

gradient, end FRR-A reserven, som leveres fra vestdanske kraftværker. Værdien 

af dette er dog ikke kvantificeret i denne evaluering.   

 

6.6 Handelsgevinst ved udveksling af FCR  

Som led i aftalen med Statnett om udveksling af systemydelser udveksles 10 

MW FCR via overlastevnen på Skagerrak-forbindelsen. De 10 MW FCR er indkøbt 

hos de norske leverandører via et EU-udbud. Prisen på de 10 MW FCR fra Norge 

er 90 DKK/MW/time. 

 

Udvekslingen af FCR kræver ikke reservation og er ikke inkluderet i Energitilsy-

nets metodegodkendelse af reservationen af kapacitet på Skagerrak-

forbindelsen. Udvekslingen af FCR er en del af den samlede aftale med Statnett 

om systemydelser og er en del af investeringsgrundlaget for forbindelsen, som 

sikrer rentabilitet ved etableringen af forbindelsen i begge lande. Leveringen af 

FCR vil derfor indgå som et delelement ved sammenligning med forudsætnin-

gerne fra metodegodkendelsen.  

 

I denne beregning anvendes marginalprisen fra 2014 som et estimat for FCR-

prisen i 2015, såfremt den fulde mængde, det vil sige 23 MW, ville være indkøbt 

i Vestdanmark. Dette medfører en estimeret omkostning på 14,4 mio. DKK/år til 

indkøb af 10 MW FCR i Vestdanmark.  

 

Denne mængde af FCR blev indkøbt i Norge til en omkostning på 7,8 mio. 

DKK/år, og besparelsen er derfor i størrelsesordenen 6,5 mio. DKK/år32. 

 

 

 

 

31  Omkostningerne til ekstraordinære auktioner er kommercielt fortrolige. 
32  Udregnet som 14,4 mio. DKK/år minus 7,8 mio. DKK/år. 
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Handelsgevinst ved 10 MW FCR 

(1. januar til 31. december 2015) 

 
Norge og Danmark 

(mio. DKK) 

Danmark 

(mio. DKK) 

Handelsgevinst ved udveksling af 

10 MW FCR 
6,5 3,3 

Tabel 15 Handelsgevinst ved udveksling af FCR, 1. januar til 31. december 

2015. 

Denne beregning anvender prisniveauet i 2014 som et estimat for prisniveauet i 

2015 ved indkøb af den fulde mængde FCR i Vestdanmark. Dette medfører, at 

eventuelle markedsbevægelser i 2015 ikke medregnes. Anvendelse af FCR pris-

niveauet for 2015 vil medføre, at effekten af den lavere indkøbsvolumen indgår i 

prisniveauet. Denne fremgangsmåde vil derfor undervurdere omkostninger til 

indkøb af den fulde mængde FCR i Vestdanmark. 

 

I modsætning til FRR-A kræver levering af FCR ikke reservation af kapacitet på 

Skagerrak-forbindelsen, og derfor er der ikke et tab i spotmarkedet forbundet 

med leveringen af FCR. 

 

7. Alternativ samfundsnytte i spotmarkedet 

Kapaciteten, som benyttes til FRR-A, kan alternativt benyttes i spotmarkedet, 

hvorved der opnås en alternativ samfundsnytte ved at have den fulde kapacitet 

til rådighed. Størrelsen af den alternative samfundsnytte ved at have 100 MW 

yderligere tilgængeligt i spotmarkedet estimeres ud fra følgende tre metoder: 

 

 Approksimation baseret på realiserede priser.  

 En ekstern vurdering foretaget af Nord Pool Spot. 

 Simulering med fundamental markedsmodel. 

 

Samfundsnytten i spotmarkedet vil blive regnet for Norge og Danmark samlet, 

og for Danmark separat. 

 

I handelskapaciteten er der taget højde for nettab, og kapaciteten er derfor 

1.532 MW og 1.632 MW ved fuld kapacitet henholdsvis med og uden reservati-

on.  

 

7.1 Approksimation baseret på realiserede priser 

De samlede flaskehalsindtægter (den marginale nytteværdi af en transmissions-

forbindelse) på en forbindelse er en god approksimation for den samlede regio-

nale samfundsnytte fra spotmarkedet. Den alternative samfundsnytte approksi-

meret på realiserede priser udregnes ved prisforskellen mellem Norge og Dan-

mark, gange med de reserverede 100 MW, det vil sige: 

 

                         |(                                   )     | 

 

Hvis alle tidspunkter i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 indregnes, 

er den alternative samfundsnytte i alt for begge lande 29 mio. DKK.  

 

Hvis der udelukkende regnes med de perioder, hvor der ikke har været kapaci-

tetsbegrænsninger, det vil sige, hvor kapaciteten er over eller lig 1.000 MW, har 
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den alternative samfundsnytte været 19 mio. DKK i perioden 1. januar 2015 til 

31. december 2015 for begge lande.  

 

I de perioder, hvor der har været indkøbt reserver i Vestdanmark i stedet for 

over Skagerrak, har der ikke været nogen alternativ samfundsnytte, og disse 

timer ekskluderes derfor fra udregningen. Der har i perioden 1. januar til 31. 

december været 251 timer, hvor der er indkøbt reserver i Vestdanmark, og dis-

se timer inkluderes derfor ikke i udregningen af samfundsnytten33. Den samlede 

alternative samfundsnytte ved reservationen, hvor de 100 MW er anvendt i 

spotmarkedet, er derfor i perioden 28 mio. DKK.  

 

Alternativ samfundsnytte – approksimation baseret på realiserede priser  

(1. januar til 31. december 2015) 

 

Absolut pris 

Norge-Danmark 

(1.000 DKK/MW) 

Mængde (MW) 
Tabt samfundsnytte 

(mio. DKK) 

Alle tidspunkter 290 100 29 

Timer med kapacitetsbegrænsning 194 100 19 

Timer, hvor der er indkøbt  
FRR-A i Norge 216 100 28 

Tabel 16 Alternativ samfundsnytte – approksimation baseret på realiserede pri-

ser, 1. januar til 31. december 2015. 

Der vil i evalueringen blive benyttet de timer, hvor der er blevet indkøbt FRR-A i 

Norge til udregningen af den samfundsøkonomiske nytte. Dette giver en alterna-

tiv samfundsnytte på 28 mio. DKK sammenlagt for Norge og Danmark i 2015, jf. 

Tabel 16.  

 

7.2 Ekstern vurdering foretaget af Nord Pool Spot 

Den anden metode benytter Nord Pool Spot til udregning af den alternative sam-

fundsnytte, hvor spotmarkedsløsningen genberegnes med ændrede forudsæt-

ninger. Til denne evaluering har Nord Pool Spot udført en ekstra beregning uden 

reservation til FRR-A på Skagerrak-forbindelsen. Beregningen er udført med 

samme data (ud over reservationen) og med samme algoritme, som anvendes i 

de daglige spotmarkedsprisberegninger. I denne metode indgår ikke effekter af, 

hvor de 100 MW kapacitet geografisk er tilbageholdt til reserver. Samtidig har 

Energinet.dk fået nogle ekstra nøgletal for referenceberegningen (producent- og 

konsumentoverskud). 

 
Værdisætningen er beregnet for Danmark (DK1 og DK2), de nærliggende spot-

markedsområder i Sydnorge (NO1 og NO2) samt de nærliggende spotmarkeds-

områder i Sydsverige (SE3 og SE4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Der ses her bort fra dagene 1. til 9. januar, da disse dage anses som prøvedrift, hvor indkøbet i 

Vestdanmark blev foretaget som backup for Skagerrak.  
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Alternativ samfundsnytte som følge af reservation på Skagerrak 4 

(1. januar til 31. december 2015) 

 
Producent-overskud 

(mio. DKK) 

Konsument-

overskud 

(mio. DKK) 

Flaskehalsindtægter 

(mio. DKK) 

Samlet samfunds-

økonomi 

(mio. DKK) 

Norge 41 35 -4 2 

Sverige -39 59 -9 10 

Danmark -19 35 0 15 

Regionen -17 58 -13 28 

Tabel 17 Alternativ samfundsøkonomisk nytte som følge af reservation på Ska-

gerrak 4, 1. januar til 31. december 2015. 

For 2015 er den alternative nytte estimeret til 18 mio. DKK for Danmark og Nor-

ge, udregnet med Nord Pool Spot beregningsmetode. For Danmark alene er al-

ternativ nytten i 2015 estimeret til 15 mio. DKK. 

 

7.3 Simulering med fundamental markedsmodel for Danmark 

Til simulering med en fundamental markedsmodel for Danmark benyttes Energi-

net.dk's egen Sivael-model34, der simulerer det danske el- og kraftvarmesystem 

med udvekslinger med nabo-områderne. Denne metode udregner ikke for regio-

nen, men for Danmark alene.  

 

For at estimere effekten af reservationen på 100 MW over Skagerrak i 2015 

kalibreres Sivael-modellen med de faktiske omstændigheder i 2015. Tabel 18 

viser detaljer for denne kalibrering.  

 
Kalibrering af Sivael 

Emne Kilde 

Elforbrug Timeværdier fra Markedsdata
35

 

Varmeforbrug Varmeforbruget er antaget 15 pct. lavere end et 

normalår. Der er ikke lavet en daglig tilpasning af 

varmeforbruget ved hjælp af graddage  

Termiske produktionsanlæg (> 100 MW) Ikke rådighed fra Nord Pools UMM'er36 

Termiske produktionsanlæg (< 100 MW) Standardværdier for rådighed (revision og havari-

er) 

Brændselspriser Historiske futurepriser (Month ahead) fra Syspow-

er 

CO2-priser Historiske futurepriser (Month ahead) fra Syspow-

er 

Vind Day-ahead-prognose fra kontrolrummet 

Sol Timeværdier fra Markedsdata 

Transmissionskapacitet på Storebælt og alle 

danske udlandsforbindelser 

Timeværdier for handelskapacitet fra Markedsdata 

Udlandspriser Timeværdier fra Markedsdata 

Tabel 18 Kalibrering af Sivael. 

Den samfundsmæssige nytte i spotmarkedet er beregnet ved at sammenligne to 

modelkørsler: Én med 100 MW reservation på Skagerrak og én uden reservatio-

nen og med et krav om 100 MW rullende reserver i Vestdanmark. Tabel 19 viser 

den samfundsøkonomiske spotmarkedseffekt fordelt på producenter, forbrugere 

og flaskehalsindtægter for Danmark. 

 

 

 

 

 

34  http://energinet.dk/DA/El/Udvikling-af-elsystemet/Analysemodeller/Sider/Sivael.aspx  
35  Link til Markedsdata: http://energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Udtraek-af-

markedsdata/Sider/default.aspx  
36  Link til Nord Pools UMM': https://umm.nordpoolspot.com/ 
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Alternativ samfundsnytte som følge af reservation på Skagerrak 4  

(1. januar til 31. december 2015) 

 

Producent-

overskud 

(mio. DKK) 

Konsument-

overskud 

(mio. DKK) 

Flaskehals-

indtægter 

(mio. DKK) 

Samlet samfunds-

økonomi 

(mio. DKK) 

Vestdanmark -7 21 0 14 

Østdanmark 4 1 1 5 

Samlet -3 22 1 20 

Tabel 19 Alternativ samfundsnytte af kapacitet på Skagerrak ved 

markedssimulering, 1. januar til 31. december 2015. 

For 2015 er den alternative nytte estimeret til 20 mio. DKK med den markeds-

modelbaserede metode. Den markedsmodelbaserede metode udregner som 

nævnt udelukkede for Danmark. Hvis der regnes for Norge og Danmark som 

helhed, vil der også være en samfundsøkonomisk alternativ nytte i Norge.  

 

7.4 Opsummering på alternativ samfundsnytte i spotmarkedet 

Resultaterne fra de tre metoder til beregning af den samfundsøkonomiske nytte 

i spotmarkedet ligger for Norge og Danmark på 18-28 mio. DKK og for Danmark 

alene på 15-20 mio. DKK, jf. Tabel 20. Disse udfaldsrum benyttes i den samlede 

vurdering for 2015.   

 

Alternativ samfundsnytte som følge af reservation på Skagerrak 4 (mio. DKK) 

(1. januar til 31. december 2015) 

 Norge og Danmark 

(mio. DKK) 

Danmark 

(mio. DKK) 

Approksimation baseret på 

realiserede priser 28 

 

Ekstern vurdering foretaget af 

Nord Pool Spot 18 15 

Simulering med fundamental 

markedsmodel  

(kun Danmark)  20 

Tabel 20 Alternativ samfundsnytte af kapacitet på Skagerrak 4, 1. januar til 31. 

december 2015. 

Det ses, at Danmark har en relativt større nytte af de 100 MW anvendt i spot-

markedet, hvor nytten i Danmark alene er mellem 15 og 20 mio. DKK, mens 

nytten sammenlagt for Norge og Danmark er mellem 18 og 28 mio. DKK. Dette 

illustrerer, at Danmark, med stor sandsynlighed, også opnår relativt større nytte 

af de øvrige 600 MW i spotmarkedet på Skagerrak-4-forbindelsen. 

 

7.4.1 FRR-A reservernes placering i Norge 

Statnett har oplyst, at placeringen af FRR-A reserverne i Norge tæt på ilandfø-

ringen af Skagerrak-forbindelsen har medført, at udvekslingen af reserver i peri-

oder med interne begrænsninger kun medfører en mindre begrænsning af spot-

markedskapaciteten på forbindelsen. Dette skyldes, at den begrænsende interne 

flaskehals kun delvist er påvirket af udvekslingen af reserver, da en større andel 

af reserverne er placeret syd for flaskehalsen, jf. Figur 11.  
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Figur 11 FRR-A reservernes placering i Norge. Kilde: Statnett. 

Den begrænsende flaskehals i det interne norske net findes i det såkaldte ”Sør-

landssnittet”, som er placeret nordvest for Kristiansand, hvor Skagerrak-

forbindelsen føres i land. Den interne flaskehals optræder hovedsagligt ved sam-

tidigt sydgående udveksling i det interne norske net og på Skagerrak-

forbindelsen. I disse situationer vil leveringen af systemydelserne fra anlæg pla-

ceret syd for flaskehalsen ikke forværre de interne begrænsninger i det norske 

net, og dermed heller ikke begrænse udvekslingen på Skagerrak-forbindelsen.         

 

Dette forhold reducerer den ovenstående alternative nytte i spotmarkedet, og 

giver incitament til at opretholde leverance af systemydelser ved reduceret ka-

pacitet på Skagerrak, da der alternativt ikke kan leveres ekstra kapacitet til 

spotmarkedet. Denne effekt er ikke kvantificeret i evalueringen.  

 

8. Opsummering og prognose 

Formålet med evalueringen er at kvantificere den samfundsmæssige nytte af 

reservationen på 100 MW. Det gøres ved at estimere, om de 100 MW giver mest 

nytte som reservation til balancering, eller om de giver mest nytte som en del af 

spotmarkedet. Nedenstående vil opsummere de to muligheder for anvendelse af 

kapaciteten.   

 

Samfundsmæssig værdi ved reservation af 100 MW til FRR-A 

Den regionale, samfundsmæssige værdi af reservationen ligger i, at det vest-

danske behov for FRR-A kan indkøbes billigere i Norge end i Vestdanmark. I 

evalueringen er det estimeret, at omkostningen til at indkøbe reserverne i Vest-

danmark ville have været ca. 103-106 mio. DKK i 2015. 

 

FRR-A reserve indkøbet i Norge har en omkostning på 47 mio. DKK for 2015. 

Den norsk-danske handelsgevinst ved at anvende de 100 MW til reservation af 

FRR-A er derfor 56-59 mio. DKK for 2015, jf. Tabel 21.  
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Samfundsøkonomisk værdi ved udveksling af systemydelser 

(1. januar til 31. december) 

 

Norge og Danmark 

(mio. DKK) 

Danmark 

(mio. DKK) 

FRR-A reserveomkostninger i 

Vestdanmark  
103 til 106  

FRR-A reserveomkostninger i 

Norge  
-47  

Handelsgevinst ved anven-

delse af 100 MW til FRR-A 
56 til 59 28 til 30 

Aktiveringsomkostninger af FRR-

A i Norge  
37  

Samfundsøkonomisk værdi 

ved anvendelse af 100 MW til 

FRR-A 

92 til 96 28 til 30 

Samfundsøkonomisk værdi ved 

10 MW FCR  
6,5 3,3 

Samfundsøkonomisk værdi 

ved udveksling af system-

ydelser 

99 til 102 31 til 33 

Tabel 21 Samfundsøkonomisk værdi ved udveksling af systemydelser for Norge 

og Danmark, 1. januar til 31. december 2015. 

Dertil kommer, at Norge får gevinsten ved aktivering af FRR-A, som i evaluerin-

gen er estimeret til 37. mio. DKK, jf. Tabel 21. Dette giver en samlet samfunds-

økonomisk værdi ved anvendelse af 100 MW til reservation af FRR-A på 92-96 

mio. DKK for Norge og Danmark.  

 

Ved en lige fordeling af handelsgevinsten for kapaciteten mellem Norge og 

Danmark giver det en handelsgevinst for FRR-A for hvert af landene på 28-30 

mio. DKK pr. år37. Gevinsten for FCR er i denne evaluering estimeret til at være 

omkring 6,5 mio. DKK for Norge og Danmark samlet.  

 

Som følsomhedsberegning er det antaget, at vestdanske producenter kan levere 

FRR-A fra naturgasfyrede anlæg og elkedler i månederne december til og med 

februar. Dette giver en ca. 10 pct. lavere omkostning ved levering af FRR-A i 

Vestdanmark. Derudover er der lavet en følsomhedsberegning på aktiverings-

omkostningerne, hvor det antages, at de vestdanske producenter har en 15 pct. 

indtjening ved leveringen, hvorved der er en ekstra samfundsøkonomisk om-

kostning på ca. 5,5 mio. DKK ved aktivering i Vestdanmark.  

 

Som skitseret i Tabel 21 blev den estimerede handelsgevinst ved reservationen 

for Danmark alene i størrelsesordenen 31-33 mio. DKK i 2015 for FRR-A og 

FCR sammenlagt. Sammenlignet med den forventede handelsgevinst i ansøg-

ningen til metodegodkendelse på 47 mio. DKK pr. år38 for FRR-A og FCR sam-

menlangt, er dette 30-34 pct. lavere. Årsagen til dette er et generelt fald i 

FRR-A priserne i Vestdanmark efter finanskrisen i 2008, hvor beslutningen om-

kring udvekslingen blev truffet af Energinet.dk og Statnett.  

 

Samfundsmæssig værdi ved anvendelse af 100 MW i spotmarked 

Hvis de 100 MW i stedet anvendes i spotmarkedet, så hele kapaciteten på 1.700 

MW benyttes i spotmarkedet, er den samfundsøkonomiske værdi opnået gen-

nem øget samhandel. Dette har en samfundsmæssig værdi for Norge og Dan-

mark på 18-28 mio. DKK. Ser man på Danmark alene, så er den danske værdi 

af at anvende de 100 MW i spotmarkedet vurderet til 15-20 mio. DKK. I ansøg-
 

37  Handelsgevinsten deles ligeligt mellem Norge og Danmark: (103-47)/2=28; (106-47)/2=30 
38  Omregnet fra 2008 til 2015 priser med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks 
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ningen til metodegodkendelsen blev dette estimeret til 20 mio. DKK pr. år39, jf. 

Tabel 22. 

 

Den samfundsmæssige værdi af anvendelsen i spotmarkedet er relativt større 

for Danmark. Dette afspejles også i de øvrige 600 MW kapacitet allokeret til 

spotmarkedet, hvor Danmark også opnår en relativt større nytte. 

 

Sammenligning af samfundsmæssig værdi  

Efter spotmarkedseffekt er der samlet set en norsk-dansk netto samfundsnytte 

på 64-78 mio. DKK ved at anvende de 100 MW til reservation. For Danmark 

alene er der en netto samfundsnytte på 8-14 mio. DKK. 

 

Antaget samfundsøkonomisk værdi i ved reservation af 100 MW FRR-A  

(1. januar til 31. december 2015) 

 

Norge og Danmark 

(mio. DKK) 

Danmark 

(mio. DKK) 

Samfundsøkonomisk værdi ved 

anvendelse af 100 MW til reservation 92 til 96 28 til 30 

Samfundsøkonomisk værdi ved 

anvendelse af 100 MW til spotmar-
kedet -28 til -18 -20 til -15 

Samfundsmæssig værdi 64 til 78 8 til 14 

Leveringsevnekontrakter -3,6 -3,6 

Ekstraordinære auktioner40 NA NA 

Total samfundsmæssig værdi 

ved reservation 
61 til 75 4 til 11 

Tabel 22 Antaget samfundsøkonomisk værdi i Danmark, 1. januar til 31. decem-

ber 2015. 

Leveringsevnekontrakterne og de ekstraordinære auktioner indeholder begge 

både en omfordeling og en reel omkostning, og det er ikke muligt at estimere 

fordelingen mellem den reelle samfundsøkonomiske omkostning og omfordelin-

gen for de to poster. De indgår ligeledes ikke i den forventede samfundsnytte i 

metodegodkendelsen. De er dog begge blevet inkluderet i udregningen af den 

samfundsøkonomiske nytte med deres fulde værdi, og der tages derfor ikke 

højde for graden af omfordelingen i denne evaluering. Den reelle samfundsøko-

nomiske omkostning til leveringsevnekontrakter og ekstraordinære auktioner vil 

derfor være lavere end antaget ovenfor.  

 

Omkostningerne til leveringsevnekontrakterne skal ses i lyset af, at disse er 

faldet betydeligt, siden de først blev udbudt i september 2015. Anvendes prisni-

veauet for januar 2016, vil den totale omkostning til leveringsevnekontrakter i 

2016 være 1,6 mio. DKK, mod 3,6 mio. DKK for fire måneder i 2015.  

 

Fordelingen af den samfundsøkonomiske værdi for de 100 MW anvendt til FRR-A 

skal ses i lyset af den samlede værdi ved etableringen af forbindelsen, herunder 

nytten af udveksling af de 600 MW i spotmarkedet. Det ses af Tabel 22, at den 

norsk-danske samfundsøkonomiske værdi er skævt fordelt mellem landene på 

udvekslingen af FRR-A, hvor Danmark har en større fordel af allokeringen af 

kapaciteten til spotmarkedet, og Norge har en større fordel ved leveringen af 

FRR-A.  

 
 

 
40   Omkostningerne til ekstraordinære auktioner er kommercielt fortrolige. 
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Den skæve fordeling var også baggrunden for at indgå aftalen om udveksling af 

FRR-A for at sikre en generel mere ligelig fordeling af den samlede samfunds-

økonomiske nytte ved etableringen af Skagerrak 4-forbindelsen. 

 

De alternative FRR-A omkostninger i Vestdanmark og den samfundsøkonomiske 

effekt af aktiveringsomkostningen er vurderet konservativt i evalueringen, da de 

er behæftet med stor usikkerhed.  Samtidig er der i evalueringen også foretaget 

flere følsomhedsberegninger. Under antagelse af, at elkedler og naturgasfyrede 

anlæg kan levere FRR-A kontinuert i månederne december til og med februar, 

viser følsomhedsberegninger en reduktion på ca. 10 pct. årligt, jf. Afsnit 5.1.1. 

Følsomhedsberegningen på aktiveringsomkostningen viser en tabt samfundsnyt-

te på ca. 5,5 mio. DKK i Danmark ud fra antagelsen om, at de danske leveran-

dører har en 15 pct. indtjening ved aktiveringen.  

 

8.1 Prognose for 2016 

 

FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark i 2016 

Vandsituationen i Norge ligger på nuværende tidspunkt stadig på et højt niveau i 

forhold til normalniveauet, hvilket gør, at det forventede prisniveau på elspot-

markedet for resten af 2016 fortsat er lavt. Derudover indikerer forwardpriser-

ne41 for Vestdanmark for 2016 også et lavt prisniveau i spotmarkedet. Det med-

fører, at omkostningerne til at holde værkerne i drift også i 2016 forventes at 

være høje, da disse blandt andet er drevet af høje omkostninger til at holde 

værkerne i drift i sommermånederne. 

 

FRR-A reserveomkostninger i Norge i 2016 

Omkostningerne til levering af 100 MW FRR-A ligger fast i aftaleperioden, og de 

vil ikke ændre sig. Omkostningerne til leveringsevnekontrakterne vil være 1,6 

mio. DKK for hele 2016, hvis priserne fortsat er på niveau med prisen i januar 

2016. Disse omkostninger vil dog afhænge af markedsudviklingen.  

 

Alternativ samfundsnytte i spotmarkedet i 2016 

Med den nuværende begrænsede rådighed på forbindelserne til Tyskland forven-

tes det ikke, at den generelle markedssituation vil ændre sig fra 2015 til 2016, 

og de danske spotprisniveauer vil derfor stadig være præget af prisniveauet i 

Norden. 

 

Dertil kommer, at det norske spotprisniveau i 2016 forventes at være på niveau 

med 2015 på grund af det stadig høje reservoir-niveau. Det forventes derfor, at 

den alternative samfundsnytte i spotmarkedet i 2016 vil være på niveau med 

2015. 

 

Omkostningerne til ekstraordinære auktioner kendes ikke for 2016, men de for-

ventes at være lavere end i 2015, da der blandt andet ikke vil blive indkøbt 

backup reserve, som det var tilfældet 1. januar til 9. januar 2015. 

 

 

 

 

 

41  Nasdaq den 20. januar 2016. 
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8.2 Prognose for 2017-2019 

 

FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark i 2017-2019 

Det er flere måder, hvorpå FRR-A reserveomkostningen i Vestdanmark vil kunne 

udvikle sig i perioden 2017-2019, hvis der blev foretaget indkøb af FRR-A reser-

ver i Vestdanmark. Hvis elspotprisen stiger i perioden, vil det forventes, at om-

kostningerne til FRR-A også vil stige, da FRR-A reserveomkostningen i teorien 

følger elspotprisen. Der ses dog ingen sammenhæng ved de historiske priser, jf. 

Afsnit 4. 

 

Hvis udbuddet af FRR-A reserve stiger, som følge af flere leverandører i marke-

det, kan det forventes, at omkostningerne til FRR-A vil falde. Det modsatte ville 

være tilfældet, hvis elspotprisen faldt yderligere i forhold til niveauet i 2015, da 

der vil være en omkostning ved minimumsproduktion, hvis elspotprisen er så 

lav, at værkerne ikke er aktive i markederne af andre årsager.  

 

Prisen på FRR-A reserveomkostninger i Vestdanmark ville derfor kunne udvikle 

sig i begge retninger i perioden 2017-2019 afhængigt af markedssituationen, fx 

med udviklingen af et fælles marked for FRR-A. Benytter man forwardpriserne 

for 2017, som burde udtrykke bevægelserne i de fundamentale faktorer bag 

prissætningen, er der dog ingen indikationer på, at elspotpriserne i Vestdanmark 

vil stige i perioden. Derimod er den aktuelle forwardpris for både 2016, 2017 og 

201842 lavere end prisniveauet i 2015.  

 

FRR-A reserveomkostninger i Norge i 2017-2019 

På samme vis som i 2016 ligger omkostningerne til levering af 100 MW FRR-A 

reserve fast i hele aftaleperioden, hvorfor denne ikke vil stige.  

 

Omkostningerne til leveringsevnekontrakter vil, ligesom i 2016, afhænge af 

markedsudviklingen. Energinet.dk forventer dog ikke, at denne omkostning vil 

stige i forhold til januar-niveaet i 2016. Tilsvarende gælder for omkostningerne 

til ekstraordinære auktioner, som forventes at være lavere end i 2015.  

 

Alternativ samfundsnytte i spotmarkedet i 2017-2019 

Den alternative samfundsnytte i spotmarkedet afhænger af prisudviklingen i 

markederne. I størstedelen af tiden er spotpriserne i Danmark afhængige af 

priserne i Norge og Tyskland, og derfor vil spotpriserne i Danmark være af-

hængige af markedsudviklingen samt handelskapaciteten til de to lande. 

 

Den alternative samfundsnytte i spotmarkedet kan derfor både stige og falde i 

perioden 2017-2019, og fordelingen mellem landene kan ændre sig, afhængigt 

af den generelle markedssituation i landene i regionen.  

 

Overordnet er det ikke Energinet.dk's forventning, at resultatet vil komme til at 

ændre sig markant i forhold til 2015, da der som ovenfor illustreret ved beskri-

velserne af de nuværende forwardpriser for 2016-2018 ikke forventes grund-

læggende ændringer i prisudviklingen i markedet.  

 

 

42  Nasdaq den 20. januar 2016. 
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9. Forudsætninger fra metodegodkendelsen  

I forbindelse med ansøgningen til metodegodkendelsen i 2010 skitserede Ener-

ginet.dk en række forudsætninger og forventninger til den fremtidige markeds-

udvikling.   

 

De faktorer, der var lagt vægt på fra Energitilsynet ved metodegodkendelsen, 

var, at det indre jyske net blev styrket, Storebæltsforbindelsen blev bygget, og 

der skete en opgradering af handelskapaciteten mod Tyskland til henholdsvis 

1.500/2.000 MW, samt forbindelsen til Holland.  

  

Det indre jyske net er blandt andet blevet styrket med Kassø-Tjele-forbindelsen. 

Storebæltsforbindelsen blev sat i kommerciel drift den 26. august 2010, og det 

tyske net er blevet udbygget til i dag at have en kapacitet på 1.800 MW. Udbyg-

ningen af forbindelsen til Tyskland er gennemført, men der opleves betydelige 

udfordringer ved rådigheden af forbindelsen, og rådigheden har været begræn-

set i store dele af 2015. Forberedelserne til at bygge COBRA-forbindelsen er i 

gang, og den forventes idriftsat omkring 2019.  

 

Koblingen til markedet for reserver i Tyskland var en målsætning, som Energi-

net.dk fremlagde i sin ansøgning til metodegodkendelse til Energitilsynet. I an-

søgningen skriver Energinet.dk, at det er målsætningen, at der i løbet af de 

kommende år vil opstå mulighed for, at de danske aktører kan afsætte system-

ydelser, og herunder FRR-A og FCR til udlandet, hvis de er konkurrencedygtige. 

 

Forventningen om et fælles marked for FRR-A og FCR mellem Vestdanmark og 

Tyskland er ikke blevet realiseret. Forhåbningen er, at et fælles indkøb af FCR 

med Tyskland og en række andre lande i Nordeuropa kan ske i løbet af 2016. 

For FRR-A forventes en gradvis integration i forbindelse med implementeringen 

af NC Electricity Balancing og introduktionen af FRR-A i det nordiske marked.  

 

NC Electricity Balancing er endnu ikke endeligt vedtaget, og derfor er det ikke 

muligt at skitsere en endelig køreplan for integration af FRR-A markederne i 

Europa. Et nordisk kapacitetsmarked for FRR-A med Østdanmark forventes etab-

leret i tidligst med udgangen af 2016 og et aktiveringsmarked i 2017. Energi-

net.dk's strategi for systemydelser fra 2015 indeholder derudover også klare 

målsætninger om integration af markederne for systemydelser, som er et fokus-

område for Energinet.dk i samarbejdet med de systemansvarlige virksomheder i 

nabolandene.  

 

9.1 Effekter i forbindelse med forventet kapacitetsudvidelse mod 

Tyskland 

Den øgede kapacitet mod Tyskland er forbundet med betydelige udfordringer 

ved rådigheden. Dette skyldes primært interne begrænsninger i Nordtyskland, 

hvor der bliver udbygget med vind og sol, men interne eltransmissionsforbindel-

ser mod syd er begrænset på grund af interne flaskehalse i det tyske net. Der er 

derfor begrænset mulighed for at udnytte rådigheden fra Vestdanmark mod 

Tyskland.  

  

Den tyske elspotpris ligger gennemsnitligt højere i alle måneder i 2015, jf. Tabel 

23. Det betyder, hvis rådigheden mod Tyskland havde været større, ville spot-
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priserne sandsynligvis også være blevet påvirket i opadgående retning i Vest-

danmark i 2015.  

 

 
Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Vest-

danmark, 

DKK/MWh 

192 218 198 191 164 143 102 164 158 196 188 141 

Tyskland, 

DKK/MWh 
214 274 234 222 189 224 261 236 238 294 242 207 

Tabel 23 Vestdansk og tysk elspotpris, 1. januar til 31. december 2015. 

En højere spotpris i Danmark og en større påvirkning fra Tyskland i 2015 kunne 

have skabt en større variation i den generelle prisdannelse i spotmarkedet i 

Vestdanmark, hvilket kunne medføre højere FRR-A priser.  

 

En højere pris kunne modsat også have medført, at kraftværkerne ville have 

haft flere driftstimer i sommerperioden, hvor de tyske priser ligger markant over 

de vestdanske. Dette kunne betyde, at omkostningen til FRR-A ville falde i 

sommerperioden, hvor kraftværkerne ellers skulle have været købt til at være i 

drift. Den manglende markedsåbning mod Tyskland giver derfor ikke et entydigt 

billede af, hvordan dette havde påvirket FRR-A priserne i Vestdanmark.  

 

10. Øvrige forhold identificeret i samarbejde med ak-

tørerne 
Markedets aktører har været løbende involveret i udarbejdelsen af evalueringen. 

Dette er sket ved høring af både metodenotat for evalueringen i oktober 2015 

samt af den foreløbige evaluering i december 201543. Der har derudover været 

afholdt to workshops, hvor metoden til udregning af den samfundsøkonomiske 

nytte samt de foreløbige resultater er blevet gennemgået.  

 

Figur 12 Tidsplan, Skagerrak 4-evaluering. 

Der er igennem denne løbende dialog blevet identificeret en række emner, som 

er indarbejdet direkte i evalueringen og metoden, og en række øvrige emner 

som indirekte påvirker samfundsøkonomien. Disse emner vil blive gennemgået i 

nedenstående. 

 

10.1 Prisudvikling i andre reservemarkeder 

Der er i høringssvarene fra den foreløbige evaluering givet udtryk for, at prisud-

viklingen for FRR-A havde været anderledes, hvis der havde været et andet 

markedsdesign. Der perspektiveres derfor i det følgende til andre markeder for 

reserver. Perspektiveringen skal også tjene det formål at undersøge prisudvik-

lingen i andre markeder for at danne sig et billede af, om den historiske FRR-A 
 

43  http://energinet.dk/DA/El/Saadan-driver-vi-elsystemet/Dialog/Sider/Skagerrak-4-evaluering.aspx  
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pris er i overensstemmelse med, hvad prisestimatet ville have været i Vestdan-

mark i 2015.  

 

I det følgende perspektiveres til den manuelle opreguleringsreserve (FRR-M), 

det tyske og norske FRR-A marked, rådighedsbetalingen for de primære reserver 

(FCR) samt rådighedsbetalingen for den frekvensstyrede normaldriftsreserve 

(FNR).  

 

10.1.1 Manuelle opreguleringsreserver 

De manuelle reserver (herefter FRR-M) anvendes til manuelt at opretholde ba-

lancen i det samlede elsystem og handles på det fællesnordiske regulerkraft-

marked (NOIS). Modsat de automatiske reserver (FRR-A), som indeholder både 

op- og nedregulering, så er det for FRR-M kun nødvendigt med opreguleringska-

pacitet.  

 

Prisudviklingen i de manuelle opreguleringsreserver for Vestdanmark har været 

faldende i årene 2010-2014, hvorimod prisen i 2015 er øget med 45 pct. i for-

hold til 2014, dog stadig kun til et meget beskedent prisniveau.  

 

Prisstigningen i 2015 skal ses i lyset af, at indkøbet af manuelle reserver er ste-

get med 80 MW i Vestdanmark i 2015 som følge af en forøgelse af den dimensi-

onerende enhed ved etableringen af Skagerrak 4, og det var derfor forventet, at 

prisen ville stige, og aktørerne derved fik en øget indtjeningsmulighed ved FRR-

M markedet. Prisfaldet i Vestdanmark i 2011 skyldes, at indkøbet faldt med 300 

MW ved idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen.  

 

Vestdanmark indkøber manuelle reserver på daglige auktioner og afregnes efter 

marginalprisen. Reserverne skal sammenlagt kunne dække kapaciteten på det 

dimensionerede største anlæg.  

  

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vest 

Gennemsnit, 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

10 11 5 4 2 1 1 

Øst 

Gennemsnit, 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

16 3 3 23 1 7 0,6 

Tabel 24 Rådighedsbetaling til manuelle opreguleringsreserver igennem den 

daglige auktion for Øst- og Vestdanmark, 1. januar 2009 til 31. de-

cember 2015. 

I Østdanmark har Energinet.dk og DONG Energy indgået en langsigtet aftale om 

indkøb af 600 MW for perioden 2011-2015, og i perioden 2016-2020 vil indkøbet 

blive foretaget fra fem forskellige leverandører. Priserne for Østdanmark er der-

for i de tidsperioder, hvor der er indkøbt manuelle reserver fra andre værker end 

Kyndbyværket.  

 

Da indkøbet sker på en langsigtet kontrakt og ikke i fx et dagsbaseret marked, 

kan priserne ikke bruges som perspektivering til prisudviklingen i FRR-A kapaci-

tetsmarkedet. 
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Figur 13 Manuelle opreguleringsreserver for Øst- og Vestdanmark, 1. januar 

2011 til 31. december 2015. 

 

10.1.2 Tysk FRR-A marked 

De tyske TSO'er køber FRR-A ind på ugebasis og byder ind med en rådighedsbe-

taling for både op- og nedregulering samt en aktiveringsbetaling. Afregningen 

sker som pay-as-bid. I Tyskland indkøbes der desuden både 'højhastigheds-' og 

'lavhastighedsreserver', som indkøbes på bestemte tidspunkter i både hverdage 

og weekender. Der benyttes derfor fire FRR-A produkter i Tyskland, mens der i 

Danmark kun benyttes ét. 

 

I juni 2011 overgik Tyskland fra månedsudbud til ugeudbud, samtidig med at 

budstørrelsen blev ændret fra 10 MW til 5 MW, hvilket åbnede markedet for de 

mindre aktører. Dette blev også afspejlet i et fald i priserne. 

 

Figur 14 Gennemsnitlig tysk FRR-A pris pr. time, 1. januar 2012 til 31. decem-

ber 2015. 

Da Tyskland indkøber fire forskellige FRR-A reserver og har et andet markeds-

setup end Danmark, er markedet ikke direkte sammenligneligt med det danske 

marked. Generelt ligger prisen dog på niveau med eller under det danske.  
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10.1.3 Norsk FRR-A marked 

Det norske marked for FRR-A er relativt nyt, og det blev først igangsat i slutnin-

gen af 2012. Der eksisterede derfor ikke et marked for FRR-A i Norge da aftalen 

om Skagerrak blev indgået.  

 

I Norge indkøbes FRR-A væsentligt anderledes end i Danmark, da der i Norge 

kun indkøbes FRR-A 5 til 7 timer pr. døgn og kun i hverdagene. Andre forskelle 

er, at indkøbet er adskilt som op- og nedregulering, bliver afregnet til marginal-

pris, og indkøbes på ugebasis. Derudover adskiller ydelserne sig ved produktets 

hastighed, betaling for aktivering og geografiske binding.   

 

Prisen for den norske FRR-A er, på grund af det færre antal af timer der bliver 

indkøbt, væsentligt højere end den danske FRR-A pris og er derfor ikke direkte 

sammenlignelig med det danske markedsdesign. Prisen er dog relativt stabil på 

årsbasis gennem årene 2012-2015. I 2015 var gennemsnitsprisen for FRR-A 

opregulering i Norge 92 DKK/MW, mens prisen i aftalen om levering af FRR-A 

over Skagerrak 4-forbindelsen er 54 DKK/MW.    

 

Figur 15 Gennemsnitlig FRR-A pris pr. uge, 1. januar 2012 til 31. december 

2015. 

 

10.1.4 Rådighedsbetaling for primære reserver i Vestdanmark og Tyskland 

Den primære reserve (herefter FCR44) består af produktions- eller forbrugsenhe-

der, der automatisk reagerer på frekvensændringer i nettet. Det sker ved hjælp 

af frekvensmålere på anlægget, så frekvensen stabiliseres omkring 50 Hz. 

 

Den nødvendige mængde af FCR i Vestdanmark er fastlagt af ENTSO-E ud fra 

det samlede behov i det kontinentale europæiske synkronområde. Vestdan-

marks andel udgør en mængde på +/- 23 MW45. FCR indkøbes i Vestdanmark på 

dagsbasis og afregnes til marginalprisen.  

 

I forbindelse med etableringen af Skagerrak 4-forbindelsen er 10 MW FCR blevet 

leveret via denne forbindelse, som bliver opkrævet med en fast pris til norske 

leverandører. Leveringen af denne reserve kræver ikke reservation af kapacitet 
 

44  FCR = Frequency Containment Reserves. 
45  Mængden er fastsat ud fra Vestdanmarks relative andel af synkronområdets elproduktion og kan 

derfor variere mellem årene.  
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på forbindelsen, da aktivering af FCR kan foretages på forbindelsens tekniske 

overlastevne. Indkøbet af FCR i Vestdanmark faldt derfor i januar 2015 til +/- 

13 MW.  

 

 

Figur 16 Rådighedsbetaling for primære reserver (FCR) i Vestdanmark og Tysk-

land, 1. januar 2011 til 31. december 2015. 

Da FCR-indkøbet i Vestdanmark faldt fra januar 2015, medførte det, at mar-

kedsprisen også faldt, da FCR bliver afregnet til marginalpris. Prisstigningen i 

sommerperioderne skyldes sæsonvariation, hvor prisen på reserver er højere i 

måneder med færre aktive kraftværker. Den høje pris i sommerperioden ville 

også være afspejlet i indkøbet af FRR-A, var dette indkøbt i Vestdanmark i 2015.  

 

Det er især den markante prisstigning på FCR i august 2015, der er medvirken-

de til en stigning i middelprisen for sommermånederne i 2015. Generelt har pri-

serne for opregulering været faldende i perioden siden 2010, jf. Tabel 25. 

  

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nedregulering  

Gennemsnit 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

291 119 58 16 8 8 8 

Opregulering 

Gennemsnit 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

186 241 192 166 173 112 75 

Tysk pris 

Gennemsnit 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 
 

105 111 89 96 115 115 

Tabel 25 Rådighedsbetaling for FCR samt den tyske symmetriske FCR-pris, 1. 

januar 2009 til 31. december 2015. 

Rådighedsbetalingen for FCR i Vestdanmark sammenlignes med den symmetri-

ske pris for primære reserver i Tyskland, som viser, at prisudviklingen for den 

tyske reserve i årene 2012-2015 har været let stigende. Markedet for den tyske 

primære reserve er dog anderledes end det danske. I Tyskland indkøbes den 

primære reserve på ugebasis, hvor den i Danmark indkøbes på dagsbasis. Af-

regningen sker i Tyskland med pay-as-bid, hvor denne i Danmark afregnes til 

marginalprisen. Overordnet set medfører dette, at prisudviklingen i de to mar-

keder ikke er direkte sammenlignelige.  
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Dertil kommer, at Tyskland fra 2012 har indgået et fælles marked for primærre-

serve med først Schweiz og senere Holland og Østrig, som planlægges udvidet 

til andre lande i nær fremtid.   

 

10.1.5 Rådighedsbetaling for frekvensstyret normaldriftsreserve 

I Østdanmark anvendes ikke primære og sekundære reserver, men i stedet en 

frekvensstyret normaldriftsreserve (herefter FNR46) til at sikre, at balancen mel-

lem produktion og forbrug løbende opretholdes. Indkøbet af FNR er fastsat af 

ENTSO-E til 600 MW for hele det nordiske synkronområde, hvoraf Østdanmark 

skal levere 22 MW i 2015. Den østdanske mængde er siden oktober 2012 blevet 

indkøbt på et fælles svensk-dansk marked med pay-as-bid betaling. Prisen for 

FNR er generelt faldet betydeligt, efter der blev oprettet et fælles svensk-dansk 

marked for indkøb af reserver.  

 

 

Figur 17 Rådighedsbetaling for FNR, 1. januar 2011 til 31. december 2015. 

Prisudviklingen på det svensk-danske marked har været faldende i 2015 i for-

hold til 2014.  

 

    2009
47

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FNR (øst) - 

ned 

Gennemsnit, 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

35 406 334 175 
   

FNR (øst) - 

op 

Gennemsnit, 

 DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 

126 498 318 262 
   

Svensk-

østdansk 

markeds-
pris 

Gennemsnit, 

DKK/MW/måned 

(1.000 DKK) 
   

66 112 125 75 

Tabel 26 Rådighedsbetaling for FNR for Østdanmark, 1. januar 2009 til 31. de-

cember 2015. 

10.1.6 Opsummering på prisudvikling i andre reservemarkeder 

Hvis der perspektiveres til priserne fra andre markeder, ses det, at der ikke er 

en generel trend i nedadgående retning for priserne. Priserne på de forskellige 

markeder er påvirket af elprisen, ændring i markedsdesign og prisniveau på 
 

46  FNR = Frekvensstyret normaldriftsreserve. 
47  Markedet for FNR i Østdanmark blev omdefineret i oktober 2009 til dagsauktioner, hvorfor data i 

2009 kun indeholder oktober til december 2009. Før oktober blev disse reserver købt sammen med 

LFC, tvangskørsel mv. i en pakkeløsning i form af månedsudbud med forhandling.  
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marked, som der kobles med. Det forventes derfor, at markedet for FRR-A i 

Vestdanmark vil være på niveau med de tidligere år, hvis dette marked var fort-

sat i 2015, dog er der lavet en række følsomheder og vurderinger af effekt af 

asymmetri i bud og alternative teknologier til kulkraft (se Afsnit 5.1.1). 

 

10.2 Langsigtede effekter 

Markedsaktørerne har påpeget, at aftalen med levering af FRR-A fra Norge fjer-

ner et indtjeningsgrundlag for de danske kraftværker og forværrer en i forvejen 

økonomisk trængt drift. Det kan i værste fald påvirke den forventede fremtidige 

forsyningssikkerhed. 

 

I Markedsmodel 2.0-projektet bliver den fremtidige forsyningssikkerhed og de 

generelle rammebetingelser for kraftværkernes fremtidige indtjening belyst48. I 

analyserne, som er foretaget i Markedsmodel 2.0-projektet, er det antaget, at 

kapaciteten på de centrale kraftværker vil kunne falde fra 3.800 MW i 2015 til 

mellem 1.900 og 2.350 MW i 2030.  

 

For de decentrale værker ser situationen tilsvarende ud. Den decentrale kraft-

værkskapacitet er antaget at falde fra 2.400 MW i 2015 til mellem 1.550 og 

1.700 MW i 2030. En særlig vigtig faktor i udviklingen er "grundbeløbet", som 

mange værker får, og som er planlagt til at falde bort i 2018. Andre begivenhe-

der kan også få betydning for udviklingen, herunder ophævelsen af kraftvarme-

krav i de decentrale kraftvarmeværker.  

 

I Markedsmodel 2.0-projektet bliver andre områder også belyst, hvor aktørerne 

enten kan forvente en ekstra indtjening eller opnå en reducering i omkostnin-

gerne. Dette sker blandt andet i arbejdet omkring klare prissignaler og identifi-

cering af nye systemydelser som er iværksat.  

 

Energinet.dk arbejder desuden på at øge fleksibiliteten i markedet og især på 

forbrugssiden. Energinet.dk arbejder for, at det sker gennem dialog med bran-

chen, ved blandt andet at reducere adgangsbarriererne og løbende omkostnin-

ger til aggregering af indmelding af forbrug til levering af fleksibilitet.  

 

Etableringen af Skagerrak 4 har også på anden vis øget indtjeningspotentialet 

for de danske aktører udover implementeringen af leveringsevnekontrakterne 

omtalt i Afsnit 6.3.  Indkøbet af manuelle reserver er blevet forøget med 80 MW 

ved etableringen af Skagerrak 4-forbindelsen. Aktørerne har derfor her fået en 

øget indtjeningsmulighed, hvilket også er afspejlet af den højere marginalpris i 

Afsnit 10.1.1, hvor der ses en prisstigning i 2015 på 45 pct. i forhold til 2014. 

 

10.3 Markedsdesign og incitament til levering af FRR-A  

Markedet for FRR-A i Vestdanmark har igennem de senere år været struktureret 

som et månedsudbud, hvor godkendte leverandører har kunnet deltage. Dette 

har typisk været centrale kraftværker.  

 

Introduktionen af fx et uge- eller dagsmarked kunne muligvis havde medført 

introduktionen af nye leverandører i markedet og ændringer i omkostningerne 

 

48  http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Slutrapport%20-

%20Markedsmodel%202.0.pdf  
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ved leveringen af FRR-A. Det er usikkert, hvilken effekt en ændring i markedets 

tidshorisont ville få på markedspriserne. 

 

Nye leverandører vil kunne ændre konkurrencevilkårene i markedet, men det er 

Energinet.dk's vurdering, at fx introduktionen af decentrale kraftvarmeværker 

kun i afgrænsede perioder vil være konkurrencedygtige i forhold til leverancen.  

 

Dette skyldes det generelle forhold, at levering af FRR-A kræver aktivt produce-

rende værker, og at naturgasfyrede kraftvarmeværker generelt oplever meget 

få driftstimer i disse år, da elproduktion baseret på naturgas ikke kan understøt-

tes med det nuværende prisniveau i spotmarkedet. Derudover vil leveringsevnen 

fra fx decentrale kraftvarmeværker i sommerperioden være begrænset af stør-

relsen på akkumuleringstanken tilknyttet værkerne. Det samme vil være tilfæl-

det for levering af FRR-A fra elpatroner udenfor varmesæsonen.     

 

Derfor er det Energinet.dk's forventning, at nye leverandører kun vil være kon-

kurrencedygtige, når de er aktive af andre årsager, fx varmproduktion i vinter-

perioden, hvor også de eksisterende leverandører af FRR-A også vil være kon-

kurrencedygtige på grund af varmeproduktion.  

 

Introduktionen af leveringsevnekontrakter har medført introduktion af nye leve-

randører på FRR-A markedet i Vestdanmark, herunder nye teknologier og nye 

aktører. Et kommende nordisk FRR-A marked vil desuden give mulighed for le-

vering af FRR-A i Østdanmark og efterfølgende også i Vestdanmark. De specifik-

ke rammer for det nordiske FRR-A marked er endnu ikke fastlagt, og det er der-

for ikke muligt at estimere mulighederne i dette marked.  

 

10.4 Porteføljeeffekter og asymmetri  

Rådighedsbetalingen for FRR-A er en aftale om at kunne levere op- og nedregu-

lering. Det er ikke aftalt, hvordan aktøren konkret aktiverer de anlæg, man har i 

sin portefølje for at dække det konkrete behov i driftssituationen. Aktører har 

derfor fleksibilitet til at levere ydelsen fra de anlæg, som er mest hensigtsmæs-

sige i en given situation. Et anlægs mulighed for at op- og nedregulere vil blandt 

andet afhænge af, om og hvordan anlægget allerede kører.  

 

Porteføljeeffekten vil være afhængig af den portefølje, som hver enkelt aktør har 

til rådighed. Forenklet kan man sige, at en større og mere varieret portefølje 

giver et større potentiale for at udnytte porteføljeeffekten.  

 

Resultatet fra den omkostningsbaserede metode (Afsnit 5.1) er beregnet ud fra 

et kulfyret anlæg, men dette kan måske gøres billigere ved at udnytte porteføl-

jeeffekten. Følsomhedsanalysen for den omkostningsbaserede metode er gen-

nemgået i Afsnit 5.1.1, hvor der er benyttet kun gasfyrede anlæg og kun elked-

ler. De bagvedliggende tal for op- og nedregulering findes i Bilag 3.  

 

Resultaterne i tabellerne i Bilag 3 illustrerer som forventet, at der er potentiale i 

at udnytte fleksibiliteten ved at kunne levere regulering fra forskellige anlæg på 

forskellige tidspunkter. På den ene side kan beregningen for kulfyrede anlæg ses 

som en øvre grænse (ingen fleksibilitet), og på den anden side ligger de faktiske 

rådighedsbetalinger frem til 2014 højere end for kulfyrede anlæg. Det er derfor 
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ikke umiddelbart muligt at vurdere konsekvenserne af porteføljeeffekten histo-

risk.  

 

Tallene i Bilag 3 viser, at der er et potentiale i at levere opregulering fra natur-

gas og nedregulering fra elkedler. Dette kan skabe en portefølje, der kan levere 

FRR-A til en potentielt lavere omkostning. Ulempen er dog, at elkedler ikke er 

aktive udenfor varmesæsonen, og det vil derfor som udgangspunkts kun være 

muligt at få leveret FRR-A i begrænset omfang om sommeren, som beskrevet i 

Afsnit 5.1.1.   

 

Desuden kan det nævnes, at porteføljeeffekten indirekte indgår i Sivael-

beregninger, hvor 100 MW kapacitet holdes tilbage til opreguleringsreserver (på 

de termiske anlæg49). Dette gøres automatisk på de dyreste anlæg i hver time.  

 

Muligheden for at udnytte porteføljeeffekten vil indgå i arbejdet med at designe 

fremtidens marked for FRR-A.  

 

10.5 Reciprocitet  

De nuværende rammer for udveksling af FRR-A på Skagerrak-forbindelsen blev 

fastlagt i 2008, hvor der blev gennemført et EU-udbud i Norge for leverancen af 

FRR-A til Vestdanmark. I Vestdanmark blev der ikke gennemført et udbud af 

reserven. De vestdanske FRR-A priser var på daværende tidspunkt på et betyde-

ligt højere niveau end de norske FRR-A priser, og det var derfor ikke forvente-

ligt, at danske producenter var konkurrencedygtige i forhold til de norske leve-

randører, jf. gennemgang af prissætningen på FRR-A i Afsnit 4. Derudover er 

systemydelser ikke pålagt udbudspligt, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet50, og 

fastsættelsen af rammerne for den grænseoverskridende udveksling af FRR-A på 

Skagerrak-forbindelsen er derfor sket inden for de regulatoriske rammer for 

indkøbet af FRR-A.  

 

I forhold til det fremtidige markedsdesign for FRR-A-reserver i det nordiske 

marked vil dette være kendetegnet ved dynamiske reservationer, som vil af-

hænge af udbudspriserne for FRR-A i de enkelte områder og dermed give de 

mest konkurrencedygtige leverandører mulighed for at levere FRR-A. Markeds-

designet for FRR-A i det nordiske marked er under udarbejdelse af de fire nordi-

ske TSO'er51. På nuværende tidspunkt dækker introduktionen af FRR-A det nor-

diske synkronområde, da formålet er at forbedre frekvensen.  

  

Reciprocitet er derfor indarbejdet som et grundprincip i det fremtidige markeds-

design for udveksling af FRR-A i det nordiske marked, og dette markedsdesign 

vil også skulle anvendes som model for udvekslingen på Skagerrak-forbindelsen 

ved aftalens udløb.  

 

10.6 Størrelsen på reservationen 

Størrelsen på reservationen er bestemt ud fra Energinet.dk's behov for FRR-A 

reserver, som er begrundet i internationale driftsforpligtigelser og aftaler med 

andre systemansvarlige virksomheder i Kontinentaleuropa. Da aftalen blev ind-

 

49  Sivael medregner kun termiske anlæg til at dække et eventuelt krav om opregulering. 
50  Direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004. 
51  http://www.statnett.no/Global/Hasle%20report%20StGr_150317%20(3).pdf  
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gået, var behovet i Vestdanmark 140 MW, hvilket blev sænket til 90 MW i juli 

2008, som beskrevet i Afsnit 2. 

 

En reduktion af reservationen på Skagerrak vil medføre, at en del af FRR-A re-

serven vil skulle indkøbes i Vestdanmark. Det forventes, at en reduktion af re-

servationen medfører et samfundsøkonomisk tab, da de samlede omkostninger 

til frembringelse af de nødvendige FRR-A reserver forventes at stige sammenlig-

net med en fastholdelse af reservationen på 100 MW.   

 

Størrelsen på reservationen er desuden en vigtig forudsætning for Norge i be-

slutningen om at investere i forbindelsen, og en ændring i denne skal også ses i 

forhold til, at det vil kræve en genforhandling af aftalen, og derfor også en æn-

dring i de norske priser. Leveringen af hele FRR-A mængden er derfor det ene-

ste alternativ indenfor den nuværende aftale.  

 

10.6.1 Analyse af 50 MW indkøbt i Vestdanmark og 50 MW indkøbt over 

Skagerrak 

I dialog med aktørerne har det været diskuteret om danske aktører kan levere 

en mindre mængde FRR-A til en lavere omkostning, og derfor er det relevant at 

vurdere en mindre størrelse på reservationen.  

 

Indkøbet af FRR-A i Vestdanmark er præget af betydelige faste omkostninger i 

form af omkostninger til at køre i dynamisk driftsrum og startomkostninger for 

termiske kraftværker i perioder, hvor værkerne ikke er aktive i elmarkedet af 

kommercielle årsager. Et indkøb af en mindre mængde FRR-A i Vestdanmark vil 

medføre, at den samme startomkostning vil skulle fordeles over en mindre 

mængde, hvilket bør medføre højere enhedsomkostninger end ved indkøb af 

den fulde mængde. Det må derfor forventes, at et mindre indkøb af FRR-A i 

Vestdanmark vil medføre, at de samlede omkostninger ikke reduceres væsent-

ligt i perioder, hvor værkerne ikke er aktive i markedet, sammenlignet med en 

situation, hvor hele mængden af FRR-A indkøbes i Vestdanmark. Der vil derfor 

være en mindre samfundsøkonomisk gevinst ved en mindre reservation til leve-

ring af FRR-A fra Norge.     

 

Den samfundsøkonomiske værdi ved anvendelse af 50 MW til spotmarkedet er 

udregnet ved simulering med fundamental markedsmodel. Den samfundsøko-

nomiske værdi i spotmarkedet af en 50 MW mindre reservation er estimeret til i 

størrelsesordenen 8 mio. DKK, mens de sidste 50 MW har en samfundsøkono-

misk værdi på 12 mio. DKK.  

 

En optimal reservation er ikke mulig at udregne på baggrund af data fra ét år, 

og den vil variere fra dag til dag og måned til måned.   

 

10.7 Mulighed for modhandel 

I day-ahead- og intraday-markedet er elforbrug og elproduktion balanceret, så 

der bliver dannet et priskryds. For at kunne foretage en korrekt optimering af 

ressourcer er det et krav, at den korrekte kapacitet på forbindelserne mellem 

landene er benyttet. Hvis der er udbudt mere kapacitet til markedet, end der er 

forventet fysisk tilgængelig, vil optimeringen i spotmarkedet ikke være baseret 

på korrekt information om, hvad kapacitetsbegrænsningen mellem landene fak-

tisk er.  

Bilagsside 68 af 381.



Dok. 15/09624-12 49/68 

 

En sådan ukorrekt information vil føre til en ubalance, som TSO'erne vil være 

nødt til at balancere i driftstimen. I denne situation kan der benyttes modhan-

del, som i visse tilfælde kan øge den samfundsøkonomiske nytte i markedet. 

Modhandel er defineret som et køb af opregulering og et salg af nedregulering, 

der foretages på hver side af en flaskehals for at opretholde eller øge handels-

kapaciteten mellem to prisområder. 

 

Modhandel er en handel, der er foretaget af TSO'erne, som handler mellem to 

prisområder og benytter handelen til at frigøre fysisk kapacitet. I dette tilfælde 

kan der foretages modhandel i Vestdanmark eller i Sydnorge, så kapaciteten i 

spotmarkedet bliver øget med 100 MW, som svarer til størrelsen på reserven på 

Skagerrak-forbindelsen. 

 

Modhandel foregår ved, at Energinet.dk fx køber 100 MW opregulering i Vest-

danmark, som aflaster en sydgående udveksling på Skagerrak-forbindelsen. 

 

Omkostningerne til denne modhandel vil således være prisen på 100 MW opre-

gulering indkøbt i Vestdanmark og køb af 100 MW nedregulering i Sydnorge.  

 

Handelsgevinsten ved udveksling af 100 MW FRR-A på Skagerrak er kendt, da 

den ligger fast i aftalen mellem Energinet.dk og Statnett. Indkøbet af op- og 

nedregulering vil foregå som specialregulering, og indkøbet påvirker derfor ikke 

prisen på regulerkraftmarkedet.  

 

Modhandel kan have en indflydelse på spotpriserne samt på velfærdsfordelingen 

mellem forbrugere og producenter. Den præcise omkostning, der vil være for-

bundet med modhandel, er kompleks og omfangsrig, da den afhænger af den 

enkelte driftssituation og buddene i regulerkraftmarkedet time for time igennem 

driftsåret.  

 

Det er Energinet.dk’s klare forventning, at anvendelsen af modhandel vil være 

forbundet med en samlet samfundsøkonomisk mindre gevinst end en reservati-

on. Ovenfor er det vist, at værdien af de sidste 100 MW i spotmarkedet kun har 

en værdi i størrelsesordenen 20 mio. DKK/år. Energinet.dk mener at omkostnin-

gerne til modhandel af 100 MW i løbet af hele året vil overstige dette. Derudover 

vil anvendelsen af modhandel også kræve en revideret aftale med Statnett med 

afklaring af fordeling af omkostningerne.    

 

10.8 Opsummering på øvrige forhold 

Diskussionen omkring de øvrige forhold har illustreret, at det ikke grundlæggen-

de vil være muligt at øge den samfundsøkonomiske nytte ved at fx ændre på 

størrelsen af reservationen på Skagerrak-forbindelsen.  
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Leveringsevnekontrakter er blevet introduceret, efter en dialog med markedsak-

tørerne for at sikre, at kompetencen, processer og systemer er sat op, så der 

kan leveres FRR-A i Vestdanmark, samt sikre at aktørerne forpligter sig til at 

afgive bud. Der er derfor introduceret et marked for leveringsevnekontrakter 

som bliver udbudt på månedlige auktioner på 90 MW, hvor bud vælges ud fra 

pris og afregnes efter pay-as-bid. 

 

Derudover er indkøbet af manuelle reserver steget med 80 MW ved etableringen 

af Skagerrak 4-forbindelsen. Dette har givet et øget indtjeningsgrundlag for 

aktørerne. 

 

I forhold til reciprocitet ville gennemførelsen af et udbud i Vestdanmark samti-

digt med udbuddet i Norge med meget stor sandsynlighed ikke have ført til et 

andet resultat end udfaldet fra udbuddet i Norge.   

 

Ydermere arbejdes der på at skabe et nordisk marked for FRR-A, som vil give 

mulighed for levering af FRR-A i Østdanmark og efterfølgende også i Vestdan-

mark. Markedsaktørerne har løbende givet udtryk for, at de ser gode muligheder 

i at indkøbe reserver på grænseoverskridende forbindelser, såfremt der er lige 

mulighed for køb og salg af ydelser.   

 

I tilfælde af at reservationen skal ændres, så der eksempelvis bliver ændret i 

størrelsen på reservationen, vil dette kræve en genforhandling med Statnett, 

hvilket med stor sandsynlighed vil føre til en ændring i de norske FRR-A og FCR 

priser. 
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Bilag 1 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

Gennemsnit 

2009-

2014 

gns 

2011-

2014 

gns 

2013-

2014 

gns 

Januar 111.605 83.328 92.256 81.096 89.568 102.672 93.421 91.398 96.120 

Februar 92.851 74.592 108.864 81.509 120.202 87.360 94.230 99.484 103.781 

Marts 91.227 80.765 77.952 79.608 69.192 88.536 81.213 78.822 78.864 

April 69.439 85.440 85.200 70.400 71.635 92.880 79.166 80.029 82.258 

Maj 79.740 87.048 80.640 64.563 74.827 79.369 77.698 74.850 77.098 

Juni 113.691 79.920 78.480 67.704 68.880 84.103 82.130 74.792 76.492 

Juli 105.168 85.395 78.864 77.760 89.120 83.280 86.598 82.256 86.200 

August 120.327 94.984 67.704 80.352 81.360 81.592 87.720 77.752 81.476 

September 119.117 98.240 74.880 131.760 117.840 77.040 103.146 100.380 97.440 

Oktober 94.405 102.424 97.920 95.728 105.375 85.560 96.902 96.146 95.468 

November 92.160 67.795 90.768 90.000 98.208 67.680 84.435 86.664 82.944 

December 93.082 82.080 97.712 78.120 106.560 117.742 95.883 100.034 112.151 

Tabel 27 Historiske månedlige FRR-A priser, DKK/MW pr. måned. 
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Bilag 2 

 

 

 

Figur 18 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 12. ja-

nuar 2015. 

 

 

Figur 19 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 22. til 

27. juni 2015. 
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Figur 20 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 1. til 28. 

august 2015. 

 

Figur 21 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 23. + 

28. til 30. september 2015. 
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Figur 22 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 5. til 10. 

oktober 2015 

 

Dato Time 

Elspot pris 

DKK/MWh 

Pris-

forskel 

Kapacitet på 

overførings-

forbindelserne, 

Mwh/h 

Priser uden 

reservation 

(simuleret), 

DKK/MWh 

Pris-

forskel 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK 

DK-

Vest til 

Norge 

Norge-

DK 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK 

12-01-2015 1 69,18 196,83 127,65 -932,0 800,0 72,83 196,91 124,08 

12-01-2015 2 21,35 196,98 175,63 -500,0 800,0 32,97 197,18 164,21 

12-01-2015 3 0,67 194,08 193,41 -500,0 800,0 0,92 194,01 193,09 

12-01-2015 4 0,74 191,70 190,96 -500,0 800,0 0,94 191,88 190,95 

12-01-2015 5 0,52 191,10 190,58 -500,0 800,0 0,81 191,16 190,35 

12-01-2015 6 0,82 194,45 193,63 -500,0 800,0 1,28 194,41 193,13 

12-01-2015 7 74,76 197,05 122,29 -500,0 800,0 110,46 197,05 86,59 

12-01-2015 8 126,68 198,39 71,71 -500,0 800,0 131,83 198,38 66,55 

12-01-2015 9 133,30 199,58 66,28 -500,0 800,0 137,09 199,73 62,65 

12-01-2015 10 131,37 199,43 68,06 -500,0 800,0 136,16 199,46 63,29 

12-01-2015 11 131,37 199,13 67,76 -500,0 800,0 136,23 199,13 62,90 

12-01-2015 12 129,51 198,61 69,10 -500,0 800,0 134,89 198,58 63,69 

12-01-2015 13 114,78 198,39 83,61 -500,0 800,0 127,89 198,39 70,50 

12-01-2015 14 108,53 198,32 89,79 -500,0 800,0 122,72 198,32 75,60 

12-01-2015 15 49,32 198,17 148,85 -500,0 800,0 116,77 198,24 81,47 

12-01-2015 16 1,12 198,32 197,20 -500,0 800,0 112,80 198,34 85,55 

12-01-2015 17 116,27 198,84 82,57 -500,0 800,0 129,99 198,79 68,80 

12-01-2015 18 136,43 198,99 62,56 -500,0 800,0 138,88 198,93 60,05 

12-01-2015 19 132,86 198,69 65,83 -500,0 800,0 137,09 198,69 61,60 

12-01-2015 20 124,82 198,54 73,72 -500,0 800,0 136,12 198,51 62,39 

12-01-2015 21 116,64 198,09 81,45 -500,0 800,0 130,23 198,16 67,93 

12-01-2015 22 103,47 197,57 94,10 -500,0 800,0 116,03 197,70 81,67 

12-01-2015 23 110,91 197,13 86,22 -500,0 800,0 111,29 197,26 85,97 

12-01-2015 24 67,69 196,38 128,69 -500,0 800,0 68,70 196,56 127,85 

Tabel 28 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 12. ja-

nuar 2015. 
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Dato Time 

Elspotpris 
DKK/MWh 

Pris-
forskel 

Kapacitet på 

overførings-
forbindelserne, 

Mwh/h 

Priser uden 

reservation 
(simuleret), 

DKK/MWh 

Pris-
forskel 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK 

DK-

Vest til 

Norge 

Norge 

til DK-

Vest 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK 

22-06-2015 9 324,39 111,04 -213,35 -900,0 900,0 323,92 118,13 -205,79 

22-06-2015 10 324,84 102,91 -221,93 -900,0 900,0 324,61 109,50 -215,10 

22-06-2015 11 326,26 126,34 -199,92 -900,0 900,0 324,83 126,83 -198,00 

22-06-2015 12 324,77 126,49 -198,28 -900,0 900,0 324,48 126,90 -197,58 

22-06-2015 13 285,37 118,43 -166,94 -900,0 900,0 284,23 120,06 -164,18 

22-06-2015 14 296,26 119,92 -176,34 -900,0 900,0 293,78 127,84 -165,94 

22-06-2015 15 263,50 128,36 -135,14 -900,0 900,0 260,98 127,02 -133,95 

22-06-2015 16 258,65 109,40 -149,25 -900,0 900,0 256,53 102,51 -154,01 

22-06-2015 17 246,56 102,68 -143,88 -900,0 900,0 243,96 101,33 -142,63 

22-06-2015 18 261,86 95,30 -166,56 -900,0 900,0 260,87 93,98 -166,89 

22-06-2015 19 265,59 93,28 -172,31 -900,0 900,0 265,14 92,58 -172,57 

22-06-2015 20 281,26 92,54 -188,72 -900,0 900,0 279,99 92,04 -187,95 

22-06-2015 21 290,96 112,31 -178,65 -1500,0 1500,0 290,62 127,19 -163,44 

22-06-2015 22 264,92 112,31 -152,61 -1532,0 1532,0 264,79 127,22 -137,57 

22-06-2015 23 231,64 112,91 -118,73 -1532,0 1532,0 231,53 125,64 -105,89 

22-06-2015 24 201,86 97,09 -104,77 -1532,0 1532,0 201,77 102,13 -99,64 

23-06-2015 1 95,66 95,66 0,00 -1532,0 1532,0 95,62 95,62 0,00 

23-06-2015 2 91,92 91,92 0,00 -1532,0 1532,0 91,89 91,89 0,00 

23-06-2015 3 90,06 90,06 0,00 -1532,0 1532,0 90,05 90,05 0,00 

23-06-2015 4 89,01 89,01 0,00 -1532,0 1532,0 88,94 88,94 0,00 

23-06-2015 5 88,64 88,64 0,00 -1532,0 1532,0 88,62 88,62 0,00 

23-06-2015 6 90,66 90,66 0,00 -1500,0 1500,0 90,65 90,65 0,00 

23-06-2015 7 227,27 94,69 -132,58 -900,0 900,0 227,53 95,20 -132,33 

23-06-2015 8 253,99 97,97 -156,02 -900,0 900,0 253,55 98,23 -155,32 

23-06-2015 9 315,47 103,27 -212,20 -900,0 900,0 311,58 104,50 -207,08 

23-06-2015 10 300,55 105,65 -194,90 -900,0 900,0 298,45 106,34 -192,11 

23-06-2015 11 301,59 105,73 -195,86 -900,0 900,0 298,92 106,36 -192,55 

23-06-2015 12 301,74 105,35 -196,39 -900,0 900,0 300,56 106,01 -194,55 

23-06-2015 13 245,03 100,80 -144,23 -900,0 900,0 240,52 101,11 -139,41 

23-06-2015 14 231,30 102,37 -128,93 -900,0 900,0 230,97 101,72 -129,24 

23-06-2015 15 226,45 103,34 -123,11 -900,0 900,0 224,36 108,66 -115,70 

23-06-2015 16 218,92 99,83 -119,09 -900,0 900,0 216,85 101,99 -114,86 

23-06-2015 17 205,26 98,12 -107,14 -900,0 900,0 185,45 100,18 -85,27 

23-06-2015 18 222,95 96,70 -126,25 -900,0 900,0 196,65 97,33 -99,32 

23-06-2015 19 218,84 95,88 -122,96 -900,0 900,0 165,52 96,37 -69,15 

23-06-2015 20 184,30 95,43 -88,87 -900,0 900,0 177,47 95,95 -81,52 

23-06-2015 21 98,79 98,79 0,00 -1532,0 1532,0 100,60 100,60 0,00 

23-06-2015 22 100,06 100,06 0,00 -1532,0 1532,0 100,02 100,02 0,00 

23-06-2015 23 96,70 96,70 0,00 -1532,0 1532,0 96,68 96,68 0,00 

23-06-2015 24 91,40 91,40 0,00 -1532,0 1532,0 91,33 91,33 0,00 

24-06-2015 1 73,95 73,95 0,00 -1532,0 1532,0 73,94 73,94 0,00 

24-06-2015 2 47,76 47,76 0,00 -1532,0 1532,0 47,70 47,70 0,00 

24-06-2015 3 39,10 39,10 0,00 -1532,0 1532,0 39,06 39,06 0,00 

24-06-2015 4 35,07 35,07 0,00 -1532,0 1532,0 35,02 35,02 0,00 

24-06-2015 5 31,71 31,71 0,00 -1532,0 1532,0 31,68 31,68 0,00 

24-06-2015 6 39,77 39,77 0,00 -1500,0 1500,0 39,74 39,74 0,00 

24-06-2015 7 83,12 83,12 0,00 -900,0 900,0 83,08 83,08 0,00 

24-06-2015 8 99,91 99,91 0,00 -900,0 900,0 99,83 99,83 0,00 

24-06-2015 9 102,00 102,00 0,00 -900,0 900,0 101,96 101,96 0,00 

24-06-2015 10 101,26 101,26 0,00 -900,0 900,0 101,23 101,23 0,00 

24-06-2015 11 100,96 100,96 0,00 -900,0 900,0 100,92 100,92 0,00 

24-06-2015 12 100,81 100,81 0,00 -900,0 900,0 100,74 100,74 0,00 

24-06-2015 13 100,73 100,73 0,00 -900,0 900,0 100,72 100,72 0,00 

24-06-2015 14 100,51 100,51 0,00 -900,0 900,0 100,44 100,44 0,00 

24-06-2015 15 100,36 100,36 0,00 -900,0 900,0 100,27 100,27 0,00 

24-06-2015 16 99,32 99,32 0,00 -900,0 900,0 99,28 99,28 0,00 

24-06-2015 17 97,45 97,45 0,00 -900,0 900,0 97,39 97,39 0,00 

24-06-2015 18 96,63 96,63 0,00 -900,0 900,0 96,56 96,56 0,00 

24-06-2015 19 97,00 97,00 0,00 -900,0 900,0 96,94 96,94 0,00 

24-06-2015 20 94,84 94,84 0,00 -900,0 900,0 94,81 94,81 0,00 

24-06-2015 21 93,50 93,50 0,00 -1532,0 1532,0 93,45 93,45 0,00 

24-06-2015 22 92,30 92,30 0,00 -1532,0 1532,0 92,23 92,23 0,00 

24-06-2015 23 86,63 86,63 0,00 -1532,0 1532,0 86,60 86,60 0,00 

24-06-2015 24 82,08 82,08 0,00 -1532,0 1532,0 82,02 82,02 0,00 

25-06-2015 1 61,64 61,64 0,00 -1532,0 1532,0 61,57 61,57 0,00 
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25-06-2015 2 49,32 49,32 0,00 -1532,0 1532,0 49,29 49,29 0,00 

25-06-2015 3 38,06 38,06 0,00 -1532,0 1532,0 38,06 38,06 0,00 

25-06-2015 4 36,27 36,27 0,00 -1532,0 1532,0 36,28 36,28 0,00 

25-06-2015 5 38,88 38,88 0,00 -1532,0 1532,0 38,86 38,86 0,00 

25-06-2015 6 51,34 51,34 0,00 -1500,0 1500,0 51,32 51,32 0,00 

25-06-2015 7 85,89 85,89 0,00 -900,0 900,0 85,81 85,81 0,00 

25-06-2015 8 122,00 98,20 -23,80 -900,0 900,0 121,00 98,97 -22,03 

25-06-2015 9 125,73 100,44 -25,29 -900,0 900,0 124,66 100,98 -23,68 

25-06-2015 10 163,12 103,65 -59,47 -900,0 900,0 126,60 103,94 -22,66 

25-06-2015 11 290,20 103,80 -186,40 -900,0 900,0 279,68 104,17 -175,50 

25-06-2015 12 226,55 103,42 -123,13 -900,0 900,0 185,75 103,63 -82,12 

25-06-2015 13 134,39 103,95 -30,44 -900,0 900,0 133,85 104,38 -29,46 

25-06-2015 14 148,49 103,72 -44,77 -900,0 900,0 137,41 104,78 -32,62 

25-06-2015 15 131,70 102,68 -29,02 -900,0 900,0 128,65 103,36 -25,29 

25-06-2015 16 124,69 102,60 -22,09 -900,0 900,0 123,48 103,30 -20,18 

25-06-2015 17 120,59 102,53 -18,06 -900,0 900,0 119,06 103,23 -15,83 

25-06-2015 18 178,04 100,74 -77,30 -900,0 900,0 120,55 102,38 -18,17 

25-06-2015 19 257,29 99,17 -158,12 -900,0 900,0 256,89 100,35 -156,54 

25-06-2015 20 239,53 96,93 -142,60 -900,0 900,0 236,83 98,87 -137,96 

25-06-2015 21 104,77 104,77 0,00 -1532,0 1532,0 104,88 104,88 0,00 

25-06-2015 22 102,08 102,08 0,00 -1532,0 1532,0 102,21 102,21 0,00 

25-06-2015 23 91,33 91,33 0,00 -1532,0 1532,0 91,65 91,65 0,00 

25-06-2015 24 83,87 83,87 0,00 -1532,0 1532,0 84,05 84,05 0,00 

26-06-2015 1 94,82 94,82 0,00 -1532,0 1532,0 94,78 94,78 0,00 

26-06-2015 2 92,50 92,50 0,00 -1532,0 1532,0 92,44 92,44 0,00 

26-06-2015 3 90,64 90,64 0,00 -1532,0 1532,0 90,61 90,61 0,00 

26-06-2015 4 89,67 89,67 0,00 -1532,0 1532,0 89,66 89,66 0,00 

26-06-2015 5 89,67 89,67 0,00 -1532,0 1532,0 89,62 89,62 0,00 

26-06-2015 6 92,35 92,35 0,00 -1500,0 1500,0 92,31 92,31 0,00 

26-06-2015 7 228,95 106,60 -122,35 -900,0 900,0 177,44 112,00 -65,45 

26-06-2015 8 332,04 108,17 -223,87 -900,0 900,0 328,58 109,56 -219,02 

26-06-2015 9 336,07 111,00 -225,07 -900,0 900,0 335,16 111,86 -223,30 

26-06-2015 10 308,32 111,23 -197,09 -900,0 900,0 306,33 112,08 -194,25 

26-06-2015 11 282,81 111,53 -171,28 -900,0 900,0 279,14 114,51 -164,62 

26-06-2015 12 275,80 109,44 -166,36 -900,0 900,0 275,53 111,35 -164,18 

26-06-2015 13 268,41 109,21 -159,20 -900,0 900,0 268,07 111,20 -156,87 

26-06-2015 14 264,38 111,15 -153,23 -900,0 900,0 260,98 111,56 -149,42 

26-06-2015 15 253,12 108,69 -144,43 -900,0 900,0 248,39 109,40 -139,00 

26-06-2015 16 254,91 104,37 -150,54 -900,0 900,0 254,57 106,54 -148,03 

26-06-2015 17 255,65 103,84 -151,81 -900,0 900,0 255,21 104,23 -150,98 

26-06-2015 18 288,03 106,53 -181,50 -900,0 900,0 255,54 106,99 -148,55 

26-06-2015 19 307,80 102,13 -205,67 -900,0 900,0 310,63 103,78 -206,85 

26-06-2015 20 306,08 101,31 -204,77 -900,0 900,0 307,05 101,88 -205,17 

26-06-2015 21 275,65 109,74 -165,91 -1500,0 1500,0 275,66 110,90 -164,76 

26-06-2015 22 237,38 108,84 -128,54 -1532,0 1532,0 237,32 109,94 -127,38 

26-06-2015 23 225,59 104,37 -121,22 -1532,0 1532,0 225,52 108,48 -117,04 

26-06-2015 24 96,91 96,91 0,00 -1532,0 1532,0 96,91 96,91 0,00 

27-06-2015 1 121,18 121,18 0,00 -1532,0 1532,0 119,90 119,90 0,00 

27-06-2015 2 112,90 112,90 0,00 -1532,0 1532,0 111,35 111,35 0,00 

27-06-2015 3 106,86 106,86 0,00 -1532,0 1532,0 105,56 105,56 0,00 

27-06-2015 4 103,35 103,35 0,00 -1532,0 1532,0 102,25 102,25 0,00 

27-06-2015 5 99,69 99,69 0,00 -1532,0 1532,0 97,88 97,88 0,00 

27-06-2015 6 100,59 100,59 0,00 -1500,0 1500,0 100,20 100,20 0,00 

27-06-2015 7 187,52 92,08 -95,44 -900,0 900,0 182,81 91,61 -91,20 

27-06-2015 8 194,61 99,39 -95,22 -900,0 900,0 194,18 99,02 -95,16 

27-06-2015 9 247,81 102,68 -145,13 -900,0 900,0 246,11 103,39 -142,72 

27-06-2015 10 264,75 114,54 -150,21 -900,0 900,0 264,27 116,50 -147,77 

27-06-2015 11 260,50 123,20 -137,30 -900,0 900,0 259,56 123,75 -135,81 

27-06-2015 12 254,68 123,79 -130,89 -900,0 900,0 247,82 124,35 -123,46 

27-06-2015 13 241,32 121,71 -119,61 -900,0 900,0 240,42 122,33 -118,09 

27-06-2015 14 209,98 116,85 -93,13 -900,0 900,0 208,54 117,94 -90,61 

27-06-2015 15 197,22 111,56 -85,66 -900,0 900,0 195,17 112,64 -82,53 

27-06-2015 16 186,92 111,41 -75,51 -900,0 900,0 186,59 112,12 -74,47 

27-06-2015 17 187,00 110,51 -76,49 -900,0 900,0 186,67 110,93 -75,74 

27-06-2015 18 201,55 122,23 -79,32 -900,0 900,0 201,19 122,74 -78,45 

27-06-2015 19 219,46 128,05 -91,41 -900,0 900,0 216,88 128,68 -88,20 

27-06-2015 20 180,58 126,78 -53,80 -900,0 900,0 126,71 126,71 0,00 

Tabel 29 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 22. til 

27. juni 2015. 
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Dato Time 

Elspotpris, 

DKK/MWh 

Pris-

forskel 

Kapacitet på 

overføringsfor-

bindelserne, 

MWh/h 

Priser uden 

reservation 

(simuleret), 

DKK/MWh 

Prisfor-

skel 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

DK-Vest 

til Norge 

Norge 

til DK-
Vest 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

10-08-2015 8 318,94 72,53 -246,41 -1532,0 850,0 317,93 73,91 -244,02 

10-08-2015 9 538,64 80,52 -458,12 -1532,0 850,0 461,35 81,14 -380,21 

10-08-2015 10 559,01 80,44 -478,57 -1532,0 850,0 537,87 80,77 -457,10 

10-08-2015 11 559,16 80,67 -478,49 -1532,0 850,0 538,02 81,07 -456,95 

10-08-2015 12 559,31 80,59 -478,72 -1532,0 850,0 538,17 80,99 -457,17 

10-08-2015 13 538,79 80,82 -457,97 -1532,0 850,0 537,65 81,22 -456,43 

10-08-2015 14 538,79 80,52 -458,27 -1532,0 850,0 537,72 80,92 -456,80 

10-08-2015 15 450,65 80 -370,65 -1532,0 850,0 317,63 80,32 -237,31 

10-08-2015 16 537,96 79,03 -458,93 -1532,0 850,0 449,72 79,43 -370,29 

10-08-2015 17 450,13 75,3 -374,83 -1532,0 850,0 297,57 78,16 -219,41 

10-08-2015 18 297,75 81,79 -215,96 -1532,0 850,0 294,22 83,38 -210,84 

10-08-2015 19 297,9 81,27 -216,63 -1532,0 850,0 297,42 82,56 -214,86 

10-08-2015 20 297,9 80,44 -217,46 -1532,0 850,0 297,65 82,04 -215,61 

10-08-2015 21 275,88 79,85 -196,03 -1532,0 850,0 275,50 80,99 -194,50 

10-08-2015 22 275,44 80 -195,44 -1532,0 850,0 274,68 80,02 -194,65 

10-08-2015 23 237,53 73,58 -163,95 -1532,0 850,0 235,60 73,61 -161,99 

10-08-2015 24 214,84 71,49 -143,35 -1532,0 850,0 190,85 71,52 -119,33 

11-08-2015 1 78,58 78,58 0 -1532,0 850,0 78,53 78,53 0,00 

11-08-2015 2 72,91 72,91 0 -1532,0 850,0 72,86 72,86 0,00 

11-08-2015 3 64,48 64,48 0 -1532,0 850,0 64,44 64,44 0,00 

11-08-2015 4 62,24 62,24 0 -1532,0 850,0 62,20 62,20 0,00 

11-08-2015 5 64,85 64,85 0 -1532,0 850,0 64,81 64,81 0,00 

11-08-2015 6 220,44 79,1 -141,34 -1532,0 850,0 220,01 79,80 -140,21 

11-08-2015 7 276,18 79,33 -196,85 -1532,0 850,0 276,32 79,65 -196,67 

11-08-2015 8 346,11 79,1 -267,01 -1532,0 850,0 342,10 79,50 -262,60 

11-08-2015 9 346,63 79,7 -266,93 -1532,0 850,0 340,83 80,02 -260,81 

11-08-2015 10 340,81 81,12 -259,69 -1532,0 850,0 339,41 81,29 -258,12 

11-08-2015 11 385,96 83,21 -302,75 -1532,0 850,0 385,35 84,87 -300,48 

11-08-2015 12 385,88 82,76 -303,12 -1532,0 850,0 385,28 84,35 -300,93 

11-08-2015 13 385,73 81,94 -303,79 -1532,0 850,0 385,13 82,56 -302,57 

11-08-2015 14 385,81 81,34 -304,47 -1532,0 850,0 385,20 81,59 -303,61 

11-08-2015 15 385,66 81,04 -304,62 -1532,0 850,0 385,06 81,14 -303,91 

11-08-2015 16 275,96 80,74 -195,22 -1532,0 850,0 275,57 80,92 -194,65 

11-08-2015 17 290,14 79,03 -211,11 -1532,0 850,0 287,50 79,58 -207,93 

11-08-2015 18 328,2 77,76 -250,44 -1532,0 850,0 327,70 78,91 -248,80 

11-08-2015 19 385,58 78,65 -306,93 -1532,0 850,0 384,98 79,28 -305,70 

11-08-2015 20 335,66 78,43 -257,23 -1532,0 850,0 335,24 79,13 -256,11 

11-08-2015 21 330,51 78,36 -252,15 -1532,0 850,0 331,88 79,05 -252,83 

11-08-2015 22 336,48 78,13 -258,35 -1532,0 850,0 338,44 78,98 -259,46 

11-08-2015 23 317 79,25 -237,75 -1532,0 850,0 317,49 79,87 -237,61 

11-08-2015 24 243,12 78,36 -164,76 -1532,0 850,0 242,31 79,05 -163,25 

12-08-2015 1 223,72 77,68 -146,04 -1532,0 850,0 216,28 77,64 -138,64 

12-08-2015 2 214,17 76,79 -137,38 -1532,0 850,0 214,49 76,82 -137,67 

12-08-2015 3 208,5 76,41 -132,09 -1532,0 850,0 208,30 76,44 -131,86 

12-08-2015 4 201,04 76,34 -124,7 -1532,0 850,0 200,54 76,37 -124,18 

12-08-2015 5 203,05 76,49 -126,56 -1532,0 850,0 199,43 76,52 -122,91 

12-08-2015 6 216,86 77,53 -139,33 -1532,0 850,0 212,70 77,56 -135,14 

12-08-2015 7 276,26 76,04 -200,22 -1532,0 850,0 275,72 76,97 -198,75 

12-08-2015 8 337,97 79,18 -258,79 -1532,0 850,0 327,78 79,58 -248,20 

12-08-2015 9 319,76 86,34 -233,42 -1532,0 850,0 316,59 87,41 -229,18 

12-08-2015 10 321,55 86,34 -235,21 -1532,0 850,0 320,69 87,63 -233,06 

12-08-2015 11 314,17 86,64 -227,53 -1532,0 850,0 313,91 87,85 -226,05 

12-08-2015 12 329,17 86,34 -242,83 -1532,0 850,0 328,75 87,63 -241,12 

12-08-2015 13 301,56 86,71 -214,85 -1532,0 850,0 298,99 87,93 -211,06 

12-08-2015 14 283,12 86,41 -196,71 -1532,0 850,0 278,18 87,71 -190,48 

12-08-2015 15 276,03 86,79 -189,24 -1532,0 850,0 275,65 87,85 -187,79 

12-08-2015 16 277,3 83,36 -193,94 -1532,0 850,0 275,80 84,95 -190,85 

12-08-2015 17 293,27 80,74 -212,53 -1532,0 850,0 291,23 81,37 -209,87 

12-08-2015 18 319,17 81,79 -237,38 -1532,0 850,0 320,92 82,34 -238,58 

12-08-2015 19 313,57 82,24 -231,33 -1532,0 850,0 312,79 82,93 -229,85 

12-08-2015 20 316,7 82,01 -234,69 -1532,0 850,0 288,92 82,56 -206,36 

12-08-2015 21 283,5 81,71 -201,79 -1532,0 850,0 248,65 82,11 -166,54 

12-08-2015 22 327,97 81,71 -246,26 -1532,0 850,0 326,29 81,66 -244,62 

12-08-2015 23 248,8 79,1 -169,7 -1532,0 850,0 248,20 79,13 -169,07 

12-08-2015 24 74,85 74,85 0 -1532,0 850,0 70,93 70,93 0,00 

13-08-2015 1 79,03 79,03 0 -1532,0 850,0 78,98 78,98 0,00 

13-08-2015 2 70,53 70,53 0 -1532,0 850,0 70,48 70,48 0,00 
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13-08-2015 3 67,32 67,32 0 -1532,0 850,0 67,27 67,27 0,00 

13-08-2015 4 67,69 67,69 0 -1532,0 850,0 68,76 68,76 0,00 

13-08-2015 5 79,18 79,18 0 -1532,0 850,0 79,35 79,35 0,00 

13-08-2015 6 186,72 82,39 -104,33 -1532,0 850,0 83,38 83,38 0,00 

13-08-2015 7 246,95 79,56 -167,39 -1532,0 850,0 246,41 80,55 -165,87 

13-08-2015 8 305,61 84,56 -221,05 -1532,0 850,0 305,18 85,54 -219,64 

13-08-2015 9 380,17 88,36 -291,81 -1532,0 850,0 379,24 89,79 -289,44 

13-08-2015 10 513,08 90,82 -422,26 -1532,0 850,0 448,82 92,40 -356,42 

13-08-2015 11 575,02 92,24 -482,78 -1532,0 850,0 549,58 93,90 -455,68 

13-08-2015 12 575,02 91,87 -483,15 -1532,0 850,0 561,59 93,52 -468,06 

13-08-2015 13 566,07 91,05 -475,02 -1532,0 850,0 522,13 92,70 -429,43 

13-08-2015 14 453,23 90 -363,23 -1532,0 850,0 439,50 91,88 -347,62 

13-08-2015 15 388,37 89,33 -299,04 -1532,0 850,0 380,28 91,14 -289,15 

13-08-2015 16 358,37 89,41 -268,96 -1532,0 850,0 337,62 91,21 -246,41 

13-08-2015 17 246,65 97,62 -149,03 -1532,0 1450,0 246,11 99,79 -146,33 

13-08-2015 18 299,49 97,84 -201,65 -1532,0 1532,0 299,44 99,86 -199,58 

13-08-2015 19 313,6 98,74 -214,86 -1532,0 1532,0 313,01 100,68 -212,33 

13-08-2015 20 313,3 97,02 -216,28 -1532,0 1532,0 313,09 99,34 -213,75 

13-08-2015 21 297,92 96,87 -201,05 -1532,0 1532,0 296,08 98,82 -197,26 

13-08-2015 22 167,69 99,11 -68,58 -1532,0 1532,0 148,56 100,83 -47,73 

13-08-2015 23 88,88 88,88 0 -1532,0 1532,0 88,82 88,82 0,00 

13-08-2015 24 84,93 84,93 0 -1532,0 1532,0 84,87 84,87 0,00 

14-08-2015 1 0,67 80,82 80,15 -1532,0 1532,0 0,67 80,77 80,10 

14-08-2015 2 65,75 65,75 0 -1532,0 1532,0 65,70 65,70 0,00 

14-08-2015 3 60,45 60,45 0 -1532,0 1532,0 60,41 60,41 0,00 

14-08-2015 4 57,24 57,24 0 -1532,0 1532,0 57,20 57,20 0,00 

14-08-2015 5 58,21 58,21 0 -1532,0 1532,0 58,17 58,17 0,00 

14-08-2015 6 63,88 63,88 0 -1532,0 1532,0 63,84 63,84 0,00 

14-08-2015 7 73,88 73,88 0 -1532,0 1432,0 73,83 73,83 0,00 

14-08-2015 8 89,33 89,33 0 -1132,0 832,0 89,27 89,27 0,00 

14-08-2015 9 95 95 0 -1132,0 832,0 94,94 94,94 0,00 

14-08-2015 10 96,42 96,42 0 -1132,0 832,0 96,36 96,36 0,00 

14-08-2015 11 95,6 95,6 0 -1132,0 832,0 95,54 95,54 0,00 

14-08-2015 12 94,48 94,48 0 -1132,0 832,0 94,42 94,42 0,00 

14-08-2015 13 92,46 92,46 0 -1132,0 832,0 92,40 92,40 0,00 

14-08-2015 14 88,06 88,06 0 -1132,0 832,0 88,00 88,00 0,00 

14-08-2015 15 79,48 79,48 0 -1132,0 832,0 79,43 79,43 0,00 

14-08-2015 16 75,07 75,07 0 -1132,0 832,0 75,03 75,03 0,00 

14-08-2015 17 72,54 72,54 0 -1132,0 832,0 72,49 72,49 0,00 

14-08-2015 18 71,04 71,04 0 -1132,0 832,0 71,00 71,00 0,00 

14-08-2015 19 70,97 70,97 0 -1532,0 1432,0 70,93 70,93 0,00 

14-08-2015 20 73,66 73,66 0 -1532,0 1532,0 73,61 73,61 0,00 

14-08-2015 21 70,67 70,67 0 -1532,0 1532,0 70,63 70,63 0,00 

14-08-2015 22 71,19 71,19 0 -1532,0 1532,0 71,15 71,15 0,00 

14-08-2015 23 68,43 68,43 0 -1532,0 1532,0 68,39 68,39 0,00 

14-08-2015 24 63,43 63,43 0 -1532,0 1532,0 63,39 63,39 0,00 

15-08-2015 1 71,13 71,13 0 -1532,0 1532,0 71,07 71,07 0,00 

15-08-2015 2 65,53 65,53 0 -1532,0 1532,0 65,48 65,48 0,00 

15-08-2015 3 63,37 63,37 0 -1532,0 1532,0 63,32 63,32 0,00 

15-08-2015 4 62,85 62,85 0 -1532,0 1532,0 62,80 62,80 0,00 

15-08-2015 5 64,12 64,12 0 -1532,0 1532,0 64,14 64,14 0,00 

15-08-2015 6 70,46 70,46 0 -1532,0 1532,0 70,48 70,48 0,00 

15-08-2015 7 73,37 73,37 0 -1532,0 1432,0 73,46 73,46 0,00 

15-08-2015 8 201,98 76,06 -125,92 -1132,0 832,0 163,63 79,87 -83,75 

15-08-2015 9 227,13 84,79 -142,34 -1132,0 832,0 227,24 85,62 -141,63 

15-08-2015 10 249,45 90,31 -159,14 -1132,0 832,0 268,71 90,54 -178,17 

15-08-2015 11 271,99 90,99 -181 -1132,0 832,0 275,42 91,36 -184,06 

15-08-2015 12 267,44 90,69 -176,75 -1132,0 832,0 267,14 90,84 -176,31 

15-08-2015 13 270,5 89,27 -181,23 -1132,0 832,0 268,64 90,54 -178,10 

15-08-2015 14 260,42 87,93 -172,49 -1132,0 832,0 258,57 90,09 -168,48 

15-08-2015 15 224,22 86,73 -137,49 -1132,0 832,0 223,74 88,97 -134,77 

15-08-2015 16 208,54 84,34 -124,2 -1132,0 832,0 208,38 87,41 -120,97 

15-08-2015 17 226,31 85,16 -141,15 -1132,0 832,0 226,87 87,78 -139,09 

15-08-2015 18 268,7 82,63 -186,07 -1132,0 832,0 261,18 86,51 -174,67 

15-08-2015 19 279,68 98,9 -180,78 -1532,0 1432,0 275,87 100,24 -175,64 

15-08-2015 20 291,02 100,17 -190,85 -1532,0 1532,0 290,79 100,09 -190,70 

15-08-2015 21 283,48 99,79 -183,69 -1532,0 1532,0 283,25 99,71 -183,54 

15-08-2015 22 97,48 97,48 0 -1532,0 1532,0 97,40 97,40 0,00 

15-08-2015 23 99,05 99,05 0 -1532,0 1532,0 98,97 98,97 0,00 

15-08-2015 24 86,51 86,51 0 -1532,0 1532,0 86,44 86,44 0,00 

16-08-2015 1 80,09 80,09 0 -1532,0 1532,0 80,02 80,02 0,00 

16-08-2015 2 77,63 77,63 0 -1532,0 1532,0 77,56 77,56 0,00 

16-08-2015 3 76,95 76,95 0 -1532,0 1532,0 76,89 76,89 0,00 

16-08-2015 4 76,73 76,73 0 -1532,0 1532,0 76,67 76,67 0,00 
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16-08-2015 5 76,95 76,95 0 -1532,0 1532,0 76,89 76,89 0,00 

16-08-2015 6 77,55 77,55 0 -1532,0 1532,0 77,49 77,49 0,00 

16-08-2015 7 81,43 81,43 0 -1532,0 1532,0 81,37 81,37 0,00 

16-08-2015 8 83,15 83,15 0 -1532,0 1532,0 83,08 83,08 0,00 

16-08-2015 9 83,52 83,52 0 -1532,0 1532,0 83,45 83,45 0,00 

16-08-2015 10 90,17 90,17 0 -1532,0 1532,0 90,09 90,09 0,00 

16-08-2015 11 244,07 92,4 -151,67 -1532,0 1532,0 243,88 92,33 -151,55 

16-08-2015 12 283,48 93,3 -190,18 -1532,0 1532,0 283,25 93,22 -190,03 

16-08-2015 13 196,83 90,84 -105,99 -1532,0 1532,0 196,67 90,76 -105,90 

16-08-2015 14 111,59 89,87 -21,72 -1532,0 1532,0 111,50 89,79 -21,70 

16-08-2015 15 85,69 85,69 0 -1532,0 1532,0 85,62 85,62 0,00 

16-08-2015 16 82,93 82,93 0 -1532,0 1532,0 82,86 82,86 0,00 

16-08-2015 17 83,9 83,9 0 -1532,0 1532,0 83,83 83,83 0,00 

16-08-2015 18 85,61 85,61 0 -1532,0 1532,0 85,54 85,54 0,00 

16-08-2015 19 86,73 86,73 0 -1532,0 1532,0 86,66 86,66 0,00 

16-08-2015 20 90,69 90,69 0 -1532,0 1532,0 90,61 90,61 0,00 

16-08-2015 21 90,69 90,69 0 -1532,0 1532,0 90,61 90,61 0,00 

16-08-2015 22 91,51 91,51 0 -1532,0 1532,0 91,43 91,43 0,00 

16-08-2015 23 88,75 88,75 0 -1532,0 1532,0 88,68 88,68 0,00 

16-08-2015 24 80,91 80,91 0 -1532,0 1532,0 80,84 80,84 0,00 

17-08-2015 1 71,73 71,73 0 -1532,0 1532,0 71,67 71,67 0,00 

17-08-2015 2 62,55 62,55 0 -1532,0 1532,0 62,50 62,50 0,00 

17-08-2015 3 59,79 59,79 0 -1532,0 1532,0 59,74 59,74 0,00 

17-08-2015 4 59,11 59,11 0 -1532,0 1532,0 59,07 59,07 0,00 

17-08-2015 5 60,61 60,61 0 -1532,0 1532,0 60,56 60,56 0,00 

17-08-2015 6 70,61 70,61 0 -1532,0 1532,0 70,55 70,55 0,00 

17-08-2015 7 77,1 77,1 0 -1532,0 1532,0 77,04 77,04 0,00 

17-08-2015 8 96,73 96,73 0 -1532,0 1532,0 96,66 96,66 0,00 

17-08-2015 9 104,27 104,27 0 -1532,0 1532,0 104,19 104,19 0,00 

17-08-2015 10 103,97 103,97 0 -1532,0 1532,0 103,89 103,89 0,00 

17-08-2015 11 103,82 103,82 0 -1532,0 1532,0 103,74 103,74 0,00 

17-08-2015 12 102,26 102,26 0 -1532,0 1532,0 102,17 102,17 0,00 

17-08-2015 13 98,67 98,67 0 -1532,0 1532,0 98,59 98,59 0,00 

17-08-2015 14 96,36 96,36 0 -1532,0 1532,0 96,28 96,28 0,00 

17-08-2015 15 94,27 94,27 0 -1532,0 1532,0 94,19 94,19 0,00 

17-08-2015 16 91,06 91,06 0 -1532,0 1532,0 90,99 90,99 0,00 

17-08-2015 17 88,37 88,37 0 -1532,0 1532,0 88,30 88,30 0,00 

17-08-2015 18 94,05 94,05 0 -1532,0 1532,0 93,97 93,97 0,00 

17-08-2015 19 92,78 92,78 0 -1532,0 1532,0 92,70 92,70 0,00 

17-08-2015 20 90,91 90,91 0 -1532,0 1532,0 90,84 90,84 0,00 

17-08-2015 21 89,12 89,12 0 -1532,0 1532,0 89,05 89,05 0,00 

17-08-2015 22 89,12 89,12 0 -1532,0 1532,0 89,05 89,05 0,00 

17-08-2015 23 82,1 82,1 0 -1532,0 1532,0 82,04 82,04 0,00 

17-08-2015 24 68,97 68,97 0 -1532,0 1532,0 68,91 68,91 0,00 

18-08-2015 1 70,01 70,01 0 -1532,0 1532,0 69,96 69,96 0,00 

18-08-2015 2 66,88 66,88 0 -1532,0 1532,0 66,82 66,82 0,00 

18-08-2015 3 63,15 63,15 0 -1532,0 1532,0 63,09 63,09 0,00 

18-08-2015 4 62,7 62,7 0 -1532,0 1532,0 62,65 62,65 0,00 

18-08-2015 5 66,65 66,65 0 -1532,0 1532,0 66,60 66,60 0,00 

18-08-2015 6 69,34 69,34 0 -1532,0 1532,0 69,28 69,28 0,00 

18-08-2015 7 84,27 84,27 0 -1532,0 1532,0 84,20 84,20 0,00 

18-08-2015 8 103,45 103,45 0 -1532,0 1532,0 103,37 103,37 0,00 

18-08-2015 9 103,67 103,67 0 -1532,0 1532,0 103,59 103,59 0,00 

18-08-2015 10 103,67 103,67 0 -1532,0 1532,0 103,59 103,59 0,00 

18-08-2015 11 105,54 105,54 0 -1532,0 1532,0 105,46 105,46 0,00 

18-08-2015 12 103,9 103,9 0 -1532,0 1532,0 103,81 103,81 0,00 

18-08-2015 13 101,29 101,29 0 -1532,0 1532,0 101,20 101,20 0,00 

18-08-2015 14 99,72 99,72 0 -1532,0 1532,0 99,64 99,64 0,00 

18-08-2015 15 97,93 97,93 0 -1532,0 1532,0 97,85 97,85 0,00 

18-08-2015 16 92,18 92,18 0 -1532,0 1532,0 92,11 92,11 0,00 

18-08-2015 17 94,05 94,05 0 -1532,0 1532,0 93,97 93,97 0,00 

18-08-2015 18 98,08 98,08 0 -1532,0 1532,0 98,00 98,00 0,00 

18-08-2015 19 98,08 98,08 0 -1532,0 1532,0 98,00 98,00 0,00 

18-08-2015 20 97,55 97,55 0 -1532,0 1532,0 97,48 97,48 0,00 

18-08-2015 21 97,41 97,41 0 -1532,0 1532,0 97,33 97,33 0,00 

18-08-2015 22 100,76 100,76 0 -1532,0 1532,0 100,68 100,68 0,00 

18-08-2015 23 97,93 97,93 0 -1532,0 1532,0 97,85 97,85 0,00 

18-08-2015 24 85,76 85,76 0 -1532,0 1532,0 85,69 85,69 0,00 

19-08-2015 1 96,43 96,43 0 -1532,0 1532,0 96,36 96,36 0,00 

19-08-2015 2 93,6 93,6 0 -1532,0 1532,0 93,52 93,52 0,00 

19-08-2015 3 91,66 91,66 0 -1532,0 1532,0 91,58 91,58 0,00 

19-08-2015 4 92,1 92,1 0 -1532,0 1532,0 92,03 92,03 0,00 

19-08-2015 5 93,52 93,52 0 -1532,0 1532,0 93,45 93,45 0,00 

19-08-2015 6 95,69 95,69 0 -1532,0 1532,0 95,61 95,61 0,00 

Bilagsside 79 af 381.



Dok. 15/09624-12 60/68 

19-08-2015 7 127,33 101,36 -25,97 -1532,0 1532,0 121,34 103,22 -18,12 

19-08-2015 8 306,39 105,02 -201,37 -1532,0 1532,0 304,96 106,43 -198,53 

19-08-2015 9 340,8 105,99 -234,81 -1532,0 1532,0 340,38 105,98 -234,40 

19-08-2015 10 343,04 108 -235,04 -1532,0 1532,0 342,84 107,99 -234,85 

19-08-2015 11 339,23 108,53 -230,7 -1532,0 1532,0 337,55 108,44 -229,11 

19-08-2015 12 343,19 106,96 -236,23 -1532,0 1532,0 341,58 106,95 -234,63 

19-08-2015 13 325,2 106,51 -218,69 -1532,0 1532,0 316,89 106,50 -210,39 

19-08-2015 14 312,81 108,38 -204,43 -1532,0 1532,0 312,41 108,36 -204,05 

19-08-2015 15 302,06 107,11 -194,95 -1532,0 1532,0 300,18 107,10 -193,09 

19-08-2015 16 305,42 104,2 -201,22 -1532,0 1532,0 304,14 104,11 -200,02 

19-08-2015 17 305,42 103,6 -201,82 -1532,0 1532,0 304,06 103,59 -200,47 

19-08-2015 18 313,86 102,48 -211,38 -1532,0 1532,0 313,38 102,47 -210,91 

19-08-2015 19 304,45 102,33 -202,12 -1532,0 1532,0 287,28 101,43 -185,85 

19-08-2015 20 245,86 103,67 -142,19 -1532,0 1532,0 245,07 102,70 -142,37 

19-08-2015 21 228,69 103,75 -124,94 -1532,0 1532,0 211,14 102,77 -108,36 

19-08-2015 22 206 105,32 -100,68 -1532,0 1532,0 200,99 104,49 -96,51 

19-08-2015 23 154,65 106,36 -48,29 -1532,0 1532,0 148,71 105,68 -43,03 

19-08-2015 24 108,08 100,46 -7,62 -1532,0 1532,0 107,10 100,09 -7,01 

20-08-2015 1 147,71 118,38 -29,33 -1532,0 1532,0 145,65 119,10 -26,55 

20-08-2015 2 141,74 115,54 -26,2 -1532,0 1532,0 138,94 117,09 -21,85 

20-08-2015 3 140,1 113,6 -26,5 -1532,0 1532,0 137,45 115,30 -22,15 

20-08-2015 4 143,91 113,15 -30,76 -1532,0 1532,0 142,07 114,85 -27,22 

20-08-2015 5 151,3 114,12 -37,18 -1532,0 1532,0 148,12 115,97 -32,14 

20-08-2015 6 165,48 117,86 -47,62 -1532,0 1532,0 156,84 118,88 -37,96 

20-08-2015 7 250,34 116,51 -133,83 -1532,0 1532,0 246,78 118,06 -128,72 

20-08-2015 8 305,87 118,83 -187,04 -1532,0 1532,0 305,55 119,18 -186,37 

20-08-2015 9 321,85 119,57 -202,28 -1532,0 1532,0 321,36 121,64 -199,72 

20-08-2015 10 329,16 125,4 -203,76 -1532,0 1532,0 327,70 132,60 -195,10 

20-08-2015 11 329,68 133,75 -195,93 -1532,0 1532,0 328,15 134,69 -193,46 

20-08-2015 12 332,67 124,28 -208,39 -1532,0 1532,0 322,71 130,74 -191,97 

20-08-2015 13 313,49 125,02 -188,47 -1532,0 1532,0 313,23 132,38 -180,86 

20-08-2015 14 303,78 120,17 -183,61 -1532,0 1532,0 302,94 123,13 -179,81 

20-08-2015 15 293,48 119,35 -174,13 -1532,0 1532,0 290,79 121,34 -169,45 

20-08-2015 16 293,48 118,9 -174,58 -1532,0 1532,0 291,01 119,33 -171,68 

20-08-2015 17 282,96 118,53 -164,43 -1532,0 1532,0 281,17 119,10 -162,06 

20-08-2015 18 300,72 131,81 -168,91 -1532,0 1532,0 298,77 134,47 -164,30 

20-08-2015 19 306,55 130,69 -175,86 -1532,0 1532,0 305,85 133,50 -172,35 

20-08-2015 20 310,65 129,87 -180,78 -1532,0 1532,0 304,51 132,53 -171,98 

20-08-2015 21 256,69 128,08 -128,61 -1532,0 1532,0 256,33 130,81 -125,52 

20-08-2015 22 288,19 134,2 -153,99 -1532,0 1532,0 277,88 135,59 -142,30 

20-08-2015 23 247,28 131,52 -115,76 -1532,0 1532,0 244,70 133,95 -110,75 

20-08-2015 24 172,05 122,04 -50,01 -1532,0 1532,0 169,37 124,03 -45,34 

21-08-2015 1 151,35 124,71 -26,64 -1532,0 1532,0 149,46 125,52 -23,94 

21-08-2015 2 136,65 122,32 -14,33 -1532,0 1532,0 134,91 122,98 -11,93 

21-08-2015 3 129,63 120,9 -8,73 -1532,0 1532,0 126,11 121,64 -4,47 

21-08-2015 4 118,06 118,06 0 -1532,0 1532,0 118,13 118,13 0,00 

21-08-2015 5 129,63 121,12 -8,51 -1532,0 1532,0 126,19 121,94 -4,25 

21-08-2015 6 148,14 121,35 -26,79 -1532,0 1532,0 143,64 122,46 -21,18 

21-08-2015 7 164,34 123,36 -40,98 -1532,0 1532,0 162,88 124,47 -38,41 

21-08-2015 8 263,67 133,66 -130,01 -1532,0 1432,0 244,62 134,77 -109,86 

21-08-2015 9 295,24 126,8 -168,44 -1132,0 832,0 297,57 128,43 -169,15 

21-08-2015 10 294,56 126,8 -167,76 -1132,0 832,0 296,68 128,20 -168,48 

21-08-2015 11 280,76 126,12 -154,64 -1132,0 832,0 281,99 126,56 -155,42 

21-08-2015 12 262,92 124,86 -138,06 -1132,0 832,0 260,95 125,59 -135,36 

21-08-2015 13 209,41 124,11 -85,3 -1132,0 832,0 209,12 124,85 -84,28 

21-08-2015 14 201,28 123,51 -77,77 -1132,0 832,0 200,99 123,95 -77,04 

21-08-2015 15 192,25 121,35 -70,9 -1132,0 832,0 191,82 122,09 -69,73 

21-08-2015 16 198,29 111,5 -86,79 -1132,0 832,0 183,99 112,99 -71,00 

21-08-2015 17 173,96 110,45 -63,51 -1132,0 832,0 171,09 111,72 -59,37 

21-08-2015 18 253,74 114,63 -139,11 -1132,0 832,0 249,47 115,60 -133,87 

21-08-2015 19 244,04 119,78 -124,26 -1532,0 1432,0 209,72 120,52 -89,20 

21-08-2015 20 163,89 120,01 -43,88 -1532,0 1532,0 161,99 120,97 -41,02 

21-08-2015 21 158,59 119,71 -38,88 -1532,0 1532,0 156,77 120,45 -36,32 

21-08-2015 22 159,19 119,86 -39,33 -1532,0 1532,0 157,14 120,82 -36,32 

21-08-2015 23 153,22 120,38 -32,84 -1532,0 1532,0 150,87 121,27 -29,61 

21-08-2015 24 121,95 119,11 -2,84 -1532,0 1532,0 119,40 119,40 0,00 

22-08-2015 1 128,67 116,58 -12,09 -1532,0 1532,0 127,68 117,84 -9,84 

22-08-2015 2 126,43 114,49 -11,94 -1532,0 1532,0 125,67 115,52 -10,14 

22-08-2015 3 125,68 113,37 -12,31 -1532,0 1532,0 124,92 114,11 -10,81 

22-08-2015 4 125,61 112,99 -12,62 -1532,0 1532,0 124,85 113,66 -11,19 

22-08-2015 5 126,28 112,84 -13,44 -1532,0 1532,0 125,52 113,51 -12,01 

22-08-2015 6 128,22 111,72 -16,5 -1532,0 1532,0 127,23 112,54 -14,69 

22-08-2015 7 129,19 110,98 -18,21 -1532,0 1532,0 127,98 112,17 -15,81 

22-08-2015 8 137,4 107,99 -29,41 -1532,0 1432,0 135,88 109,56 -26,33 

Bilagsside 80 af 381.



Dok. 15/09624-12 61/68 

22-08-2015 9 229,42 102,32 -127,1 -1132,0 832,0 163,78 103,07 -60,71 

22-08-2015 10 224,49 106,95 -117,54 -1132,0 832,0 223,96 107,10 -116,87 

22-08-2015 11 183,67 110,53 -73,14 -1132,0 832,0 179,44 110,53 -68,91 

22-08-2015 12 164,19 111,05 -53,14 -1132,0 832,0 161,39 111,05 -50,34 

22-08-2015 13 149,26 109,56 -39,7 -1132,0 832,0 146,10 109,56 -36,54 

22-08-2015 14 130,98 108,37 -22,61 -1132,0 832,0 129,25 108,44 -20,81 

22-08-2015 15 125,98 107,1 -18,88 -1132,0 832,0 124,85 107,17 -17,68 

22-08-2015 16 131,58 106,05 -25,53 -1132,0 832,0 128,87 106,20 -22,67 

22-08-2015 17 139,41 105,83 -33,58 -1132,0 832,0 139,31 105,90 -33,41 

22-08-2015 18 176,88 107,69 -69,19 -1132,0 832,0 174,14 108,59 -65,56 

22-08-2015 19 164,34 114,49 -49,85 -1532,0 1432,0 163,70 115,08 -48,63 

22-08-2015 20 161,58 115,75 -45,83 -1532,0 1532,0 159,75 116,42 -43,33 

22-08-2015 21 159,56 115,83 -43,73 -1532,0 1532,0 158,63 116,49 -42,14 

22-08-2015 22 156,58 115,53 -41,05 -1532,0 1532,0 156,17 116,20 -39,97 

22-08-2015 23 144,04 115,23 -28,81 -1532,0 1532,0 142,82 115,82 -27,00 

22-08-2015 24 130,98 113,59 -17,39 -1532,0 1532,0 129,84 114,03 -15,81 

23-08-2015 1 127,55 116,36 -11,19 -1532,0 1532,0 120,67 116,79 -3,88 

23-08-2015 2 124,86 114,86 -10 -1532,0 1532,0 121,34 115,08 -6,26 

23-08-2015 3 124,86 113,15 -11,71 -1532,0 1532,0 121,64 113,36 -8,28 

23-08-2015 4 114,56 112,4 -2,16 -1532,0 1532,0 112,91 112,54 -0,37 

23-08-2015 5 112,25 112,25 0 -1532,0 1532,0 110,97 110,97 0,00 

23-08-2015 6 107,55 107,55 0 -1532,0 1532,0 105,38 105,38 0,00 

23-08-2015 7 110,39 110,16 -0,23 -1532,0 1532,0 109,93 109,93 0,00 

23-08-2015 8 119,94 112,55 -7,39 -1532,0 1532,0 119,70 112,69 -7,01 

23-08-2015 9 127,85 114,12 -13,73 -1532,0 1532,0 127,38 114,41 -12,98 

23-08-2015 10 128,45 118,52 -9,93 -1532,0 1532,0 128,28 118,88 -9,40 

23-08-2015 11 122,63 118,82 -3,81 -1532,0 1532,0 122,24 117,99 -4,25 

23-08-2015 12 108,37 112,18 3,81 -1532,0 1532,0 107,32 111,57 4,25 

23-08-2015 13 104,71 104,71 0 -1532,0 1532,0 103,89 103,89 0,00 

23-08-2015 14 100,61 100,61 0 -1532,0 1532,0 100,09 100,09 0,00 

23-08-2015 15 99,71 99,71 0 -1532,0 1532,0 99,27 99,27 0,00 

23-08-2015 16 99,12 99,12 0 -1532,0 1532,0 98,30 98,30 0,00 

23-08-2015 17 87,47 103,44 15,97 -1532,0 1532,0 85,47 102,77 17,30 

23-08-2015 18 119,57 112,55 -7,02 -1532,0 1532,0 116,94 112,09 -4,85 

23-08-2015 19 129,04 120,01 -9,03 -1532,0 1532,0 131,26 118,81 -12,45 

23-08-2015 20 120,68 120,68 0 -1532,0 1532,0 119,25 119,25 0,00 

23-08-2015 21 122,63 122,63 0 -1532,0 1532,0 121,34 121,34 0,00 

23-08-2015 22 122,92 122,92 0 -1532,0 1532,0 121,64 121,64 0,00 

23-08-2015 23 119,27 119,27 0 -1532,0 1532,0 118,21 118,21 0,00 

23-08-2015 24 110,01 110,01 0 -1532,0 1532,0 109,93 109,93 0,00 

24-08-2015 1 106,88 106,88 0 -1532,0 1532,0 107,02 107,02 0,00 

24-08-2015 2 101,73 101,73 0 -1532,0 1532,0 101,73 101,73 0,00 

24-08-2015 3 100,46 100,46 0 -1532,0 1532,0 100,46 100,46 0,00 

24-08-2015 4 100,38 100,38 0 -1532,0 1532,0 100,38 100,38 0,00 

24-08-2015 5 102,47 102,47 0 -1532,0 1532,0 102,47 102,47 0,00 

24-08-2015 6 101,8 101,8 0 -1532,0 1532,0 101,73 101,73 0,00 

24-08-2015 7 109,94 109,94 0 -1532,0 1532,0 109,93 109,93 0,00 

24-08-2015 8 176,74 133,75 -42,99 -1532,0 1532,0 133,95 133,95 0,00 

24-08-2015 9 196,96 142,4 -54,56 -1532,0 1453,0 190,85 143,94 -46,91 

24-08-2015 10 252,04 123,82 -128,22 -1532,0 853,0 241,71 125,52 -116,20 

24-08-2015 11 253,16 122,33 -130,83 -1532,0 853,0 241,71 123,50 -118,21 

24-08-2015 12 241,59 122,25 -119,34 -1532,0 853,0 241,12 123,43 -117,69 

24-08-2015 13 237,12 121,58 -115,54 -1532,0 853,0 219,34 123,13 -96,21 

24-08-2015 14 200,17 123,15 -77,02 -1532,0 853,0 192,94 123,88 -69,06 

24-08-2015 15 183,3 123,15 -60,15 -1532,0 853,0 180,48 123,88 -56,61 

24-08-2015 16 179,5 122,18 -57,32 -1532,0 853,0 178,10 123,35 -54,74 

24-08-2015 17 176,51 121,51 -55 -1532,0 853,0 173,25 123,13 -50,12 

24-08-2015 18 238,31 116,28 -122,03 -1532,0 853,0 218,74 118,88 -99,86 

24-08-2015 19 182,56 112,92 -69,64 -1532,0 853,0 179,59 114,70 -64,88 

24-08-2015 20 179,5 112,33 -67,17 -1532,0 853,0 177,80 113,66 -64,14 

24-08-2015 21 180,99 112,4 -68,59 -1532,0 853,0 178,84 113,81 -65,03 

24-08-2015 22 173,38 112,4 -60,98 -1532,0 853,0 171,01 113,88 -57,13 

24-08-2015 23 151,58 113 -38,58 -1532,0 853,0 150,05 113,88 -36,17 

24-08-2015 24 120,54 107,92 -12,62 -1532,0 853,0 120,37 108,96 -11,41 

25-08-2015 1 110,92 101,51 -9,41 -1532,0 853,0 101,80 101,80 0,00 

25-08-2015 2 98,45 98,45 0 -1532,0 853,0 98,37 98,37 0,00 

25-08-2015 3 95,84 95,84 0 -1532,0 853,0 95,76 95,76 0,00 

25-08-2015 4 86,28 86,28 0 -1532,0 853,0 86,21 86,21 0,00 

25-08-2015 5 91,66 91,66 0 -1532,0 853,0 91,58 91,58 0,00 

25-08-2015 6 120,39 96,66 -23,73 -1532,0 853,0 120,30 97,77 -22,52 

25-08-2015 7 153,16 100,69 -52,47 -1532,0 853,0 151,55 101,20 -50,34 

25-08-2015 8 252,43 105,84 -146,59 -1532,0 853,0 250,74 107,47 -143,27 

25-08-2015 9 277,66 110,54 -167,12 -1532,0 853,0 275,87 111,20 -164,67 

25-08-2015 10 247,58 110,62 -136,96 -1532,0 853,0 241,79 111,35 -130,44 

Bilagsside 81 af 381.



Dok. 15/09624-12 62/68 

25-08-2015 11 207,05 109,42 -97,63 -1532,0 853,0 202,78 110,75 -92,03 

25-08-2015 12 178,99 110,02 -68,97 -1532,0 853,0 178,77 110,97 -67,79 

25-08-2015 13 161,37 109,94 -51,43 -1532,0 853,0 160,79 110,90 -49,89 

25-08-2015 14 157,64 109,87 -47,77 -1532,0 853,0 156,99 110,90 -46,09 

25-08-2015 15 160,33 108,9 -51,43 -1532,0 853,0 159,08 110,60 -48,48 

25-08-2015 16 169,81 107,56 -62,25 -1532,0 853,0 167,43 109,26 -58,17 

25-08-2015 17 156,82 113,98 -42,84 -1532,0 853,0 155,42 114,85 -40,57 

25-08-2015 18 152,86 112,56 -40,3 -1532,0 853,0 151,55 113,29 -38,26 

25-08-2015 19 148,68 111,14 -37,54 -1532,0 853,0 148,41 111,94 -36,47 

25-08-2015 20 146,29 110,77 -35,52 -1532,0 853,0 145,73 111,35 -34,38 

25-08-2015 21 148,98 110,17 -38,81 -1532,0 853,0 110,38 110,38 0,00 

25-08-2015 22 150,55 109,42 -41,13 -1532,0 853,0 109,93 109,93 0,00 

25-08-2015 23 105,69 105,69 0 -1532,0 853,0 105,60 105,60 0,00 

25-08-2015 24 102,48 102,48 0 -1532,0 853,0 102,40 102,40 0,00 

26-08-2015 1 99,05 99,05 0 -1532,0 853,0 98,97 98,97 0,00 

26-08-2015 2 90,84 90,84 0 -1532,0 853,0 90,76 90,76 0,00 

26-08-2015 3 87,71 87,71 0 -1532,0 853,0 87,63 87,63 0,00 

26-08-2015 4 88,45 88,45 0 -1532,0 853,0 88,38 88,38 0,00 

26-08-2015 5 93,38 93,38 0 -1532,0 853,0 93,30 93,30 0,00 

26-08-2015 6 102,56 95,1 -7,46 -1532,0 853,0 101,43 96,73 -4,70 

26-08-2015 7 140,26 100,85 -39,41 -1532,0 853,0 138,94 101,43 -37,51 

26-08-2015 8 201,91 104,65 -97,26 -1532,0 853,0 194,28 105,08 -89,20 

26-08-2015 9 247,37 107,26 -140,11 -1532,0 853,0 236,64 107,62 -129,02 

26-08-2015 10 245,81 107,41 -138,4 -1532,0 853,0 236,72 107,77 -128,95 

26-08-2015 11 223,71 106,74 -116,97 -1532,0 853,0 222,32 107,10 -115,23 

26-08-2015 12 212,81 106,44 -106,37 -1532,0 853,0 212,40 106,80 -105,60 

26-08-2015 13 190,79 108,01 -82,78 -1532,0 853,0 190,33 108,44 -81,89 

26-08-2015 14 187,06 107,41 -79,65 -1532,0 853,0 186,82 107,69 -79,13 

26-08-2015 15 186,54 106,07 -80,47 -1532,0 853,0 185,93 106,50 -79,43 

26-08-2015 16 188,78 104,5 -84,28 -1532,0 853,0 187,79 104,64 -83,16 

26-08-2015 17 211,02 104,73 -106,29 -1532,0 853,0 208,90 104,86 -104,04 

26-08-2015 18 239,01 104,5 -134,51 -1532,0 853,0 238,66 104,41 -134,24 

26-08-2015 19 283,95 103,53 -180,42 -1532,0 853,0 284,22 103,59 -180,63 

26-08-2015 20 297,31 103,46 -193,85 -1532,0 853,0 286,91 103,59 -183,32 

26-08-2015 21 236,25 102,11 -134,14 -1532,0 853,0 235,52 102,40 -133,12 

26-08-2015 22 180,57 102,79 -77,78 -1532,0 853,0 170,56 102,99 -67,57 

26-08-2015 23 146,01 103,16 -42,85 -1532,0 853,0 145,13 103,44 -41,69 

26-08-2015 24 126,3 100,85 -25,45 -1532,0 853,0 124,92 101,13 -23,79 

27-08-2015 1 89,34 89,34 0 -1532,0 853,0 89,27 89,27 0,00 

27-08-2015 2 80,31 80,31 0 -1532,0 853,0 80,25 80,25 0,00 

27-08-2015 3 69,94 69,94 0 -1532,0 853,0 69,88 69,88 0,00 

27-08-2015 4 69,49 69,49 0 -1532,0 853,0 69,43 69,43 0,00 

27-08-2015 5 74,42 74,42 0 -1532,0 853,0 74,36 74,36 0,00 

27-08-2015 6 79,12 79,12 0 -1532,0 853,0 79,05 79,05 0,00 

27-08-2015 7 130,69 89,64 -41,05 -1532,0 853,0 129,69 89,79 -39,90 

27-08-2015 8 152,64 91,06 -61,58 -1532,0 853,0 150,05 91,29 -58,77 

27-08-2015 9 210,93 92,03 -118,9 -1532,0 853,0 198,53 92,26 -106,28 

27-08-2015 10 194,14 92,11 -102,03 -1532,0 853,0 181,75 92,33 -89,42 

27-08-2015 11 165,1 91,88 -73,22 -1532,0 853,0 152,66 92,11 -60,56 

27-08-2015 12 152,64 91,73 -60,91 -1532,0 853,0 149,23 91,96 -57,28 

27-08-2015 13 146,37 91,58 -54,79 -1532,0 853,0 145,28 91,81 -53,47 

27-08-2015 14 145,62 91,58 -54,04 -1532,0 853,0 144,76 91,81 -52,95 

27-08-2015 15 144,58 91,36 -53,22 -1532,0 853,0 143,19 91,58 -51,61 

27-08-2015 16 143,08 91,14 -51,94 -1532,0 853,0 141,78 91,36 -50,42 

27-08-2015 17 138,08 91,06 -47,02 -1532,0 853,0 137,15 91,29 -45,87 

27-08-2015 18 140,47 90,84 -49,63 -1532,0 853,0 139,31 91,06 -48,25 

27-08-2015 19 138,91 90,24 -48,67 -1532,0 853,0 138,05 90,47 -47,58 

27-08-2015 20 137,64 89,57 -48,07 -1532,0 853,0 136,48 89,72 -46,76 

27-08-2015 21 140,1 89,27 -50,83 -1532,0 853,0 139,02 89,57 -49,45 

27-08-2015 22 140,55 89,34 -51,21 -1532,0 853,0 139,39 89,64 -49,74 

27-08-2015 23 136,82 89,42 -47,4 -1532,0 853,0 135,66 89,64 -46,02 

27-08-2015 24 129,5 86,88 -42,62 -1532,0 853,0 128,43 87,48 -40,94 

28-08-2015 1 104,5 82,48 -22,02 -1532,0 1100,0 102,17 82,86 -19,32 

28-08-2015 2 98,45 80,46 -17,99 -1532,0 1100,0 96,28 82,04 -14,24 

28-08-2015 3 94,12 76,73 -17,39 -1532,0 1100,0 89,94 80,32 -9,62 

28-08-2015 4 93,97 76,28 -17,69 -1532,0 1100,0 89,64 80,02 -9,62 

28-08-2015 5 102,93 77,48 -25,45 -1532,0 1100,0 100,61 80,99 -19,61 

28-08-2015 6 105,47 77,33 -28,14 -1532,0 1100,0 103,29 80,84 -22,45 

28-08-2015 7 135,4 83 -52,4 -1532,0 1100,0 134,39 83,38 -51,01 

28-08-2015 8 185,03 88 -97,03 -1532,0 1100,0 148,79 88,82 -59,96 

Tabel 30 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 10. til 

28. august 2015. 
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Dato Time 

Elspotpris, 

DKK/MWh 

Pris-

forskel 

Kapacitet på 

overføringsfor-

bindelserne, 

MWh/h 

Priser uden 

reservation 

(simuleret), 

DKK/MWh 

Prisfor-

skel 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

DK-

Vest til 

Norge 

Norge 

til DK-

Vest 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

23-09-2015 7 339,25 95,95 -243,30 -853,0 853,0 339,11 96,73 -242,38 

23-09-2015 8 357,98 102,07 -255,91 -853,0 853,0 357,83 103,67 -254,17 

23-09-2015 9 443,11 105,72 -337,39 -853,0 853,0 442,85 106,43 -336,43 

23-09-2015 10 414,46 103,78 -310,68 -853,0 853,0 414,29 104,71 -309,58 

23-09-2015 11 409,61 103,11 -306,50 -853,0 853,0 409,44 104,41 -305,03 

23-09-2015 12 414,91 101,32 -313,59 -853,0 853,0 414,74 102,70 -312,04 

23-09-2015 13 382,75 104,01 -278,74 -853,0 853,0 382,59 104,78 -277,81 

23-09-2015 14 372,38 104,30 -268,08 -853,0 853,0 372,23 105,01 -267,22 

23-09-2015 15 364,17 103,26 -260,91 -853,0 853,0 364,02 104,49 -259,54 

23-09-2015 16 350,37 96,62 -253,75 -853,0 853,0 350,23 97,77 -252,45 

23-09-2015 17 350,89 97,59 -253,30 -853,0 853,0 350,75 98,45 -252,30 

23-09-2015 18 357,53 96,55 -260,98 -853,0 853,0 357,39 97,70 -259,69 

23-09-2015 19 349,25 95,72 -253,53 -853,0 853,0 349,11 96,58 -252,53 

                    

28-09-2015 7 322,67 111,39 -211,28 -853,0 853,0 326,06 112,24 -213,82 

28-09-2015 8 397,87 112,80 -285,07 -853,0 853,0 397,73 113,58 -284,15 

28-09-2015 9 406,00 113,70 -292,30 -853,0 853,0 405,86 114,63 -291,23 

28-09-2015 10 317,74 113,85 -203,89 -853,0 853,0 321,07 114,78 -206,29 

28-09-2015 11 267,46 112,88 -154,58 -853,0 853,0 270,50 113,81 -156,69 

28-09-2015 12 213,22 111,91 -101,31 -853,0 853,0 213,67 112,84 -100,83 

28-09-2015 13 200,46 109,67 -90,79 -853,0 853,0 200,54 111,20 -89,35 

28-09-2015 14 199,34 109,74 -89,60 -853,0 853,0 199,80 111,20 -88,60 

28-09-2015 15 199,27 109,00 -90,27 -853,0 853,0 199,20 110,01 -89,20 

28-09-2015 16 216,65 108,62 -108,03 -853,0 853,0 217,10 109,56 -107,54 

28-09-2015 17 239,18 108,48 -130,70 -853,0 853,0 240,89 109,41 -131,48 

28-09-2015 18 316,47 106,16 -210,31 -853,0 853,0 314,13 107,54 -206,59 

28-09-2015 19 350,27 106,61 -243,66 -853,0 853,0 359,18 107,92 -251,26 

28-09-2015 20 312,82 112,73 -200,09 -1264,0 1264,0 312,49 113,58 -198,90 

28-09-2015 21 224,04 117,73 -106,31 -1532,0 1532,0 227,69 118,81 -108,89 

28-09-2015 22 195,99 115,49 -80,50 -1532,0 1532,0 196,37 116,34 -80,02 

28-09-2015 23 137,42 114,22 -23,20 -1532,0 1532,0 137,15 114,93 -22,22 

28-09-2015 24 112,36 110,64 -1,72 -1532,0 1532,0 111,50 111,12 -0,37 

29-09-2015 1 118,02 106,38 -11,64 -1532,0 1532,0 115,97 106,80 -9,17 

29-09-2015 2 112,05 105,04 -7,01 -1532,0 1532,0 108,96 105,60 -3,36 

29-09-2015 3 105,04 104,51 -0,53 -1532,0 1532,0 104,56 104,56 0,00 

29-09-2015 4 106,68 104,51 -2,17 -1532,0 1532,0 104,86 104,86 0,00 

29-09-2015 5 118,24 104,66 -13,58 -1532,0 1532,0 116,87 105,23 -11,63 

29-09-2015 6 122,05 105,56 -16,49 -1453,0 1453,0 118,43 106,05 -12,38 

29-09-2015 7 298,55 105,19 -193,36 -853,0 853,0 298,47 105,60 -192,86 

29-09-2015 8 380,01 104,37 -275,64 -853,0 853,0 377,37 105,08 -272,29 

29-09-2015 9 413,58 105,19 -308,39 -853,0 853,0 411,46 105,75 -305,70 

29-09-2015 10 295,42 105,19 -190,23 -853,0 853,0 290,64 105,75 -184,88 

29-09-2015 11 251,92 104,59 -147,33 -853,0 853,0 251,78 105,08 -146,70 

29-09-2015 12 211,79 104,07 -107,72 -853,0 853,0 211,51 104,56 -106,95 

29-09-2015 13 201,27 103,02 -98,25 -853,0 853,0 201,22 103,67 -97,55 

29-09-2015 14 205,00 102,65 -102,35 -853,0 853,0 204,80 103,14 -101,65 

29-09-2015 15 206,72 102,05 -104,67 -853,0 853,0 206,29 102,55 -103,74 

29-09-2015 16 211,34 101,23 -110,11 -853,0 853,0 211,21 101,80 -109,41 

29-09-2015 17 216,49 101,16 -115,33 -853,0 853,0 216,36 101,73 -114,63 

29-09-2015 18 253,94 101,08 -152,86 -853,0 853,0 253,72 101,65 -152,07 

29-09-2015 19 323,47 101,46 -222,01 -853,0 853,0 320,69 102,03 -218,67 

29-09-2015 20 385,23 104,07 -281,16 -1264,0 1264,0 372,67 104,49 -268,19 

29-09-2015 21 232,30 107,42 -124,88 -1532,0 1532,0 233,66 108,07 -125,59 

29-09-2015 22 196,50 106,01 -90,49 -1532,0 1532,0 196,52 106,65 -89,87 

29-09-2015 23 104,44 104,44 0,00 -1532,0 1532,0 104,41 104,41 0,00 

29-09-2015 24 96,68 96,68 0,00 -1532,0 1532,0 96,66 96,66 0,00 

30-09-2015 1 85,81 85,81 0,00 -1532,0 1532,0 85,77 85,77 0,00 

30-09-2015 2 80,29 80,29 0,00 -1532,0 1532,0 80,25 80,25 0,00 

30-09-2015 3 78,87 78,87 0,00 -1532,0 1532,0 78,83 78,83 0,00 

30-09-2015 4 79,76 79,76 0,00 -1532,0 1532,0 79,73 79,73 0,00 

30-09-2015 5 90,51 90,51 0,00 -1532,0 1532,0 90,47 90,47 0,00 

30-09-2015 6 95,21 95,21 0,00 -1453,0 1453,0 95,16 95,16 0,00 

30-09-2015 7 306,29 99,83 -206,46 -853,0 853,0 306,15 100,24 -205,91 

30-09-2015 8 401,28 106,62 -294,66 -853,0 853,0 401,09 107,47 -293,62 
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30-09-2015 9 414,11 108,94 -305,17 -853,0 853,0 413,92 109,71 -304,21 

30-09-2015 10 298,46 108,42 -190,04 -853,0 853,0 298,32 109,26 -189,06 

30-09-2015 11 276,75 106,62 -170,13 -853,0 853,0 277,36 107,54 -169,82 

30-09-2015 12 239,81 105,88 -133,93 -853,0 853,0 242,68 106,35 -136,33 

30-09-2015 13 209,89 105,21 -104,68 -853,0 853,0 209,79 105,98 -103,81 

30-09-2015 14 218,25 104,24 -114,01 -853,0 853,0 218,15 105,23 -112,91 

30-09-2015 15 224,37 103,04 -121,33 -853,0 853,0 224,26 104,19 -120,07 

30-09-2015 16 236,53 100,88 -135,65 -853,0 853,0 236,42 102,55 -133,87 

30-09-2015 17 248,32 100,88 -147,44 -853,0 853,0 248,20 102,62 -145,58 

30-09-2015 18 286,75 99,69 -187,06 -853,0 853,0 286,61 100,16 -186,45 

30-09-2015 19 351,88 99,83 -252,05 -853,0 853,0 351,72 100,61 -251,11 

Tabel 31 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 23. + 

28. til 30. september 2015. 

 

Dato Time 

Elspot Pris, 

DKK/MWh 

Pris-

forskel 

Kapacitet på 

overføringsfor-

bindelserne, 

MWh/h 

Priser uden 

reservation 

(simuleret), 

DKK/MWh 

Prisfor-

skel 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

DK-

Vest til 

Norge 

Norge 

til DK-

Vest 

DK-

Vest 
Norge 

Norge-

DK1 

05-10-2015 7 314,63 115,42 -199,21 -853,0 853,0 315,85 115,37 -200,47 

05-10-2015 8 387,97 119,30 -268,67 -853,0 853,0 387,74 119,55 -268,19 

05-10-2015 9 410,88 119,53 -291,35 -853,0 853,0 410,64 120,00 -290,64 

05-10-2015 10 395,51 119,15 -276,36 -853,0 853,0 395,35 119,55 -275,80 

05-10-2015 11 384,69 118,03 -266,66 -853,0 853,0 384,46 118,58 -265,88 

05-10-2015 12 366,19 116,54 -249,65 -853,0 853,0 366,04 117,16 -248,87 

05-10-2015 13 314,63 115,57 -199,06 -853,0 853,0 314,65 116,12 -198,53 

05-10-2015 14 301,42 115,12 -186,30 -853,0 853,0 301,30 115,75 -185,55 

05-10-2015 15 289,79 114,90 -174,89 -853,0 853,0 289,67 115,52 -174,14 

05-10-2015 16 305,68 114,45 -191,23 -853,0 853,0 305,55 115,08 -190,48 

05-10-2015 17 261,43 113,33 -148,10 -853,0 853,0 261,33 113,29 -148,04 

05-10-2015 18 332,84 114,30 -218,54 -853,0 853,0 332,77 114,26 -218,52 

05-10-2015 19 246,29 114,68 -131,61 -853,0 853,0 246,26 115,30 -130,96 

05-10-2015 20 237,56 115,72 -121,84 -1453,0 853,0 236,94 116,27 -120,67 

05-10-2015 21 119,60 116,39 -3,21 -1532,0 853,0 117,84 116,94 -0,89 

05-10-2015 22 110,27 110,27 0,00 -1532,0 853,0 110,23 110,23 0,00 

05-10-2015 23 101,99 101,99 0,00 -1532,0 853,0 101,95 101,95 0,00 

05-10-2015 24 91,17 91,17 0,00 -1532,0 853,0 91,14 91,14 0,00 

06-10-2015 1 91,91 91,91 0,00 -1532,0 853,0 91,88 91,88 0,00 

06-10-2015 2 85,86 85,86 0,00 -1532,0 853,0 85,84 85,84 0,00 

06-10-2015 3 83,48 83,48 0,00 -1532,0 853,0 83,45 83,45 0,00 

06-10-2015 4 83,40 83,40 0,00 -1532,0 853,0 83,38 83,38 0,00 

06-10-2015 5 87,21 87,21 0,00 -1532,0 853,0 87,18 87,18 0,00 

06-10-2015 6 90,79 90,79 0,00 -1453,0 853,0 90,76 90,76 0,00 

06-10-2015 7 97,58 97,58 0,00 -853,0 853,0 97,55 97,55 0,00 

06-10-2015 8 113,99 113,99 0,00 -853,0 853,0 113,96 113,96 0,00 

06-10-2015 9 118,76 118,76 0,00 -853,0 853,0 118,73 118,73 0,00 

06-10-2015 10 115,18 115,18 0,00 -853,0 853,0 115,15 115,15 0,00 

06-10-2015 11 111,00 111,00 0,00 -853,0 853,0 110,97 110,97 0,00 

06-10-2015 12 105,41 105,41 0,00 -853,0 853,0 105,38 105,38 0,00 

06-10-2015 13 103,92 103,92 0,00 -853,0 853,0 103,89 103,89 0,00 

06-10-2015 14 102,87 102,87 0,00 -853,0 853,0 102,85 102,85 0,00 

06-10-2015 15 101,46 101,46 0,00 -853,0 853,0 101,43 101,43 0,00 

06-10-2015 16 100,78 100,78 0,00 -853,0 853,0 100,76 100,76 0,00 

06-10-2015 17 99,74 99,74 0,00 -853,0 853,0 99,71 99,71 0,00 

06-10-2015 18 101,46 101,46 0,00 -853,0 853,0 101,43 101,43 0,00 

06-10-2015 19 103,92 103,92 0,00 -853,0 853,0 103,89 103,89 0,00 

06-10-2015 20 105,48 105,48 0,00 -1453,0 853,0 105,46 105,46 0,00 

06-10-2015 21 103,02 103,02 0,00 -1532,0 853,0 102,99 102,99 0,00 

06-10-2015 22 98,92 98,92 0,00 -1532,0 853,0 98,89 98,89 0,00 

06-10-2015 23 92,43 92,43 0,00 -1532,0 853,0 92,40 92,40 0,00 

06-10-2015 24 73,33 73,33 0,00 -1532,0 853,0 73,31 73,31 0,00 

07-10-2015 1 82,28 82,28 0,00 -1532,0 853,0 82,26 82,26 0,00 

07-10-2015 2 82,73 82,73 0,00 -1532,0 853,0 82,71 82,71 0,00 

07-10-2015 3 85,12 85,12 0,00 -1532,0 853,0 85,10 85,10 0,00 

07-10-2015 4 87,06 87,06 0,00 -1532,0 853,0 87,03 87,03 0,00 

07-10-2015 5 91,16 91,16 0,00 -1532,0 853,0 91,14 91,14 0,00 

07-10-2015 6 91,91 91,91 0,00 -1453,0 853,0 91,88 91,88 0,00 

07-10-2015 7 104,07 104,07 0,00 -853,0 853,0 104,04 104,04 0,00 
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07-10-2015 8 117,57 117,57 0,00 -853,0 853,0 117,54 117,54 0,00 

07-10-2015 9 119,51 119,51 0,00 -853,0 853,0 119,48 119,48 0,00 

07-10-2015 10 119,14 119,14 0,00 -853,0 853,0 119,10 119,10 0,00 

07-10-2015 11 117,57 117,57 0,00 -853,0 853,0 117,54 117,54 0,00 

07-10-2015 12 115,48 115,48 0,00 -853,0 853,0 115,45 115,45 0,00 

07-10-2015 13 116,53 116,53 0,00 -853,0 853,0 116,49 116,49 0,00 

07-10-2015 14 116,00 116,00 0,00 -853,0 853,0 115,97 115,97 0,00 

07-10-2015 15 115,56 115,56 0,00 -853,0 853,0 115,52 115,52 0,00 

07-10-2015 16 113,54 113,54 0,00 -853,0 853,0 113,51 113,51 0,00 

07-10-2015 17 113,54 113,54 0,00 -853,0 853,0 113,51 113,51 0,00 

07-10-2015 18 118,69 118,69 0,00 -853,0 853,0 118,66 118,66 0,00 

07-10-2015 19 120,18 120,18 0,00 -853,0 853,0 120,15 120,15 0,00 

07-10-2015 20 121,90 121,90 0,00 -1453,0 853,0 121,86 121,86 0,00 

07-10-2015 21 118,99 118,99 0,00 -1532,0 853,0 118,95 118,95 0,00 

07-10-2015 22 113,24 113,24 0,00 -1532,0 853,0 113,21 113,21 0,00 

07-10-2015 23 107,20 107,20 0,00 -1532,0 853,0 107,17 107,17 0,00 

07-10-2015 24 101,83 101,83 0,00 -1532,0 853,0 101,80 101,80 0,00 

08-10-2015 1 111,85 111,85 0,00 -1532,0 853,0 111,79 111,79 0,00 

08-10-2015 2 111,93 111,93 0,00 -1532,0 853,0 111,87 111,87 0,00 

08-10-2015 3 113,64 113,64 0,00 -1532,0 853,0 113,58 113,58 0,00 

08-10-2015 4 114,84 114,84 0,00 -1532,0 853,0 114,78 114,78 0,00 

08-10-2015 5 116,18 116,18 0,00 -1532,0 853,0 116,12 116,12 0,00 

08-10-2015 6 120,06 120,06 0,00 -1453,0 853,0 120,00 120,00 0,00 

08-10-2015 7 131,40 131,40 0,00 -853,0 853,0 131,33 131,33 0,00 

08-10-2015 8 146,25 146,25 0,00 -853,0 853,0 146,18 146,18 0,00 

08-10-2015 9 150,36 150,36 0,00 -853,0 853,0 150,28 150,28 0,00 

08-10-2015 10 149,76 149,76 0,00 -853,0 853,0 149,68 149,68 0,00 

08-10-2015 11 149,46 149,46 0,00 -853,0 853,0 149,38 149,38 0,00 

08-10-2015 12 147,75 147,75 0,00 -853,0 853,0 147,67 147,67 0,00 

08-10-2015 13 143,87 143,87 0,00 -853,0 853,0 143,79 143,79 0,00 

08-10-2015 14 192,96 145,81 -47,15 -853,0 853,0 192,86 145,73 -47,13 

08-10-2015 15 193,26 145,28 -47,98 -853,0 853,0 193,16 145,21 -47,95 

08-10-2015 16 161,48 143,94 -17,54 -853,0 853,0 161,39 143,86 -17,53 

08-10-2015 17 142,15 142,15 0,00 -853,0 853,0 142,07 142,07 0,00 

08-10-2015 18 303,33 144,61 -158,72 -853,0 853,0 303,17 144,54 -158,63 

08-10-2015 19 196,70 154,09 -42,61 -853,0 853,0 196,59 154,01 -42,59 

08-10-2015 20 158,04 158,04 0,00 -1453,0 1453,0 157,96 157,96 0,00 

08-10-2015 21 146,40 146,40 0,00 -1532,0 1532,0 146,33 146,33 0,00 

08-10-2015 22 138,19 138,19 0,00 -1532,0 1532,0 138,12 138,12 0,00 

08-10-2015 23 132,37 132,37 0,00 -1532,0 1532,0 132,30 132,30 0,00 

08-10-2015 24 126,26 126,26 0,00 -1532,0 1532,0 126,19 126,19 0,00 

09-10-2015 1 141,04 141,04 0,00 -1532,0 853,0 140,96 140,96 0,00 

09-10-2015 2 139,32 139,32 0,00 -1532,0 853,0 139,24 139,24 0,00 

09-10-2015 3 138,58 138,58 0,00 -1532,0 853,0 138,49 138,49 0,00 

09-10-2015 4 139,03 139,03 0,00 -1532,0 853,0 138,94 138,94 0,00 

09-10-2015 5 139,62 139,62 0,00 -1532,0 853,0 139,54 139,54 0,00 

09-10-2015 6 142,91 142,91 0,00 -1532,0 853,0 142,82 142,82 0,00 

09-10-2015 7 193,58 150,44 -43,14 -1302,0 853,0 190,70 150,87 -39,83 

09-10-2015 8 400,96 162,38 -238,58 -702,0 702,0 400,72 162,73 -237,98 

09-10-2015 9 423,50 163,58 -259,92 -702,0 702,0 423,24 163,93 -259,31 

09-10-2015 10 423,12 163,50 -259,62 -702,0 702,0 422,87 163,93 -258,94 

09-10-2015 11 383,72 162,91 -220,81 -702,0 702,0 372,97 163,25 -209,72 

09-10-2015 12 298,13 162,31 -135,82 -702,0 702,0 297,13 162,66 -134,47 

09-10-2015 13 256,41 161,04 -95,37 -702,0 702,0 257,52 160,94 -96,58 

09-10-2015 14 356,71 159,47 -197,24 -702,0 702,0 355,52 159,38 -196,14 

09-10-2015 15 349,25 158,06 -191,19 -702,0 702,0 345,68 157,96 -187,72 

09-10-2015 16 195,37 156,71 -38,66 -702,0 702,0 195,25 156,62 -38,63 

09-10-2015 17 195,52 156,79 -38,73 -1302,0 853,0 193,09 157,06 -36,02 

09-10-2015 18 348,20 158,88 -189,32 -1532,0 853,0 320,02 159,23 -160,79 

09-10-2015 19 334,32 160,97 -173,35 -1532,0 853,0 297,80 161,32 -136,48 

09-10-2015 20 223,20 160,89 -62,31 -1532,0 853,0 195,03 161,17 -33,86 

09-10-2015 21 193,50 157,31 -36,19 -1532,0 853,0 190,63 157,66 -32,96 

09-10-2015 22 149,70 149,70 0,00 -1532,0 853,0 149,61 149,61 0,00 

09-10-2015 23 146,71 146,71 0,00 -1532,0 853,0 146,62 146,62 0,00 

09-10-2015 24 141,34 141,34 0,00 -1532,0 853,0 141,25 141,25 0,00 

10-10-2015 1 148,16 148,16 0,00 -1532,0 853,0 148,12 148,12 0,00 

10-10-2015 2 147,86 147,86 0,00 -1532,0 853,0 147,82 147,82 0,00 

10-10-2015 3 146,66 146,66 0,00 -1532,0 853,0 146,62 146,62 0,00 

10-10-2015 4 147,11 147,11 0,00 -1532,0 853,0 147,07 147,07 0,00 

10-10-2015 5 147,26 147,26 0,00 -1532,0 853,0 147,22 147,22 0,00 

10-10-2015 6 148,08 148,08 0,00 -1532,0 853,0 148,04 148,04 0,00 

10-10-2015 7 148,75 148,75 0,00 -1532,0 853,0 148,71 148,71 0,00 

10-10-2015 8 151,51 151,51 0,00 -1532,0 853,0 151,47 151,47 0,00 

10-10-2015 9 155,62 155,62 0,00 -1532,0 853,0 155,57 155,57 0,00 
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10-10-2015 10 159,49 159,49 0,00 -1532,0 853,0 159,45 159,45 0,00 

10-10-2015 11 160,84 160,84 0,00 -1532,0 853,0 160,79 160,79 0,00 

10-10-2015 12 159,35 159,35 0,00 -1532,0 853,0 159,30 159,30 0,00 

10-10-2015 13 157,85 157,85 0,00 -1532,0 853,0 157,81 157,81 0,00 

10-10-2015 14 156,29 156,29 0,00 -1532,0 853,0 156,24 156,24 0,00 

10-10-2015 15 154,94 154,94 0,00 -1532,0 853,0 154,90 154,90 0,00 

10-10-2015 16 154,50 154,50 0,00 -1532,0 853,0 154,45 154,45 0,00 

10-10-2015 17 155,76 155,76 0,00 -1532,0 853,0 155,72 155,72 0,00 

10-10-2015 18 159,64 159,64 0,00 -1532,0 853,0 159,60 159,60 0,00 

10-10-2015 19 162,78 162,78 0,00 -1532,0 853,0 162,73 162,73 0,00 

10-10-2015 20 162,18 162,18 0,00 -1532,0 853,0 162,14 162,14 0,00 

10-10-2015 21 157,48 157,48 0,00 -1532,0 853,0 157,44 157,44 0,00 

10-10-2015 22 153,97 153,97 0,00 -1532,0 853,0 153,93 153,93 0,00 

10-10-2015 23 150,54 150,54 0,00 -1532,0 853,0 150,50 150,50 0,00 

10-10-2015 24 148,01 148,01 0,00 -1532,0 853,0 147,97 147,97 0,00 

Tabel 32 Simulerede spotpriser og historiske spotpriser på elmarkedet, 5. til 10. 

oktober 2015. 

   

Bilagsside 86 af 381.



Dok. 15/09624-12 67/68 

Bilag 3  

 

Følsomhedsanalyser med den omkostningsbaserede metode 

I dette afsnit undersøges det, hvordan udvalgte antagelser påvirker estimatet af 

rådighedsbetalingen ved indkøb af reserver i Vestdanmark med den omkost-

ningsbaserede metode (jf. Afsnit 5.1), og hvordan omkostningerne fordeler sig 

på op- og nedregulering. Resultaterne er vist og forklaret i de følgende tabeller.  

 

  

 

Opregulering 
Nedregule-

ring 
Opregulering 

Nedregule-

ring 

Brændsel Kul Kul Kul Naturgas Naturgas 

Virkningsgrad (pu) 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 

Drift og vedligeholdel-

se (DKK/MWh) 17 17 17 10 10 

Dækningsbidrag 

(DKK/MWh) 10 10 10 10 10 

Middel 

(DKK/MW/måned) 62.243 20.149 42.094 7.835 171.288 

Tabel 33 FRR-A rådighedsbetaling i Vestdanmark for 2015 estimeret med den 

omkostningsbaserede metode ved henholdsvis kul- og naturgasfyret 

anlæg. Fordeling på op- og nedregulering er vist. 

Det er meget dyrt at have nedregulering på naturgasanlæg, fordi tabet ved at 

køre over teknisk minimum er stort på grund af lave spotpriser og høje margi-

nalpriser for gasfyrede anlæg.  

 

  

Uden betaling 

for minimums-

produktion 

Inklusive beta-

ling for mini-

mumsprodukti-

on i sommerpe-

rioden 

Uden betaling 

for minimums-

produktion 

Inklusive beta-

ling for mini-

mumsprodukti-

on i sommerpe-

rioden 

Brændsel Kul Kul Naturgas Naturgas 

Virkningsgrad (pu) 40 % 40 % 45 % 45 % 

Drift og vedligeholdel-

se (DKK/MWh) 17 17 10 10 

Dækningsbidrag 

(DKK/MWh) 10 10 10 10 

Middel 

(DKK/MW/måned) 62.243 85.781 179.123 272.005 

Tabel 34 FRR-A rådighedsbetaling i Vestdanmark for 2015 estimeret med den 

omkostningsbaserede metode ved henholdsvis kul- og naturgasfyret 

anlæg. Uden og med betaling for minimumsproduktion i sommerperio-

den. 

Hvis forventede omkostninger til minimumsproduktion indregnes i sommerperi-

oden med lave spotpriser, øges den forventede rådighedsbetaling, specielt for et 

gasfyret anlæg. 

 

Brændsel Kul Kul Kul 

Virkningsgrad (pu) 40 % 40 % 40 % 

Drift og vedligeholdelse (DKK/MWh) 17 17 17 

Dækningsbidrag (DKK/MWh) 5 10 20 

Middel (DKK/MW/måned) 55.043 52.243 76.643 

Tabel 35 FRR-A rådighedsbetalingen i Vestdanmark er beregnet for 2015 for et 

kulfyret anlæg med variation af dækningsbidrag. 
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Følsomhed over det antagne dækningsbidrag som slår direkte igennem i opti-

onsbetalingen.  

 

Omkostningen for at anvende elkedler afhænger af den varmeproduktion, de 

erstatter. I stedet for at kende prisen på varmen er der anvendt to prisniveauer, 

hvor den høje pris svarer til naturgasfyret spidslast. 

 

  Opregulering Nedregulering Opregulering Nedregulering 

  Elkedel Elkedel Elkedel Elkedel 

Referencevarmepris (DKK/GJ) 50 50 80 80 

Elafgift (DKK/MWh) 181 181 181 181 

DB (DKK/MWh) 5 5 5 5 

Middel (DKK/MW/måned) 127.492 3.838 56.100 10.207 

Tabel 36 FRR-A rådighedsbetaling i Vestdanmark er beregnet for 2015 for elked-

ler. 

Elkedler har også potentiale til at indgå i porteføljeeffekten og dermed gøre om-

kostninger til FRR-A lavere. Hvornår og hvor meget de kan bidrage med afhæn-

ger blandt andet af den alternative varmepris for det anlæg, de er tilknyttet, og 

om de allerede kører eller ej. Anvendelse af elkedler til regulering er primært 

aktuelt i vinterperioden, hvor varmeforbruget er størst. 

 
 

Bilagsside 88 af 381.



 

Dok. 15/09624 1/9 

1. februar 2016 

SKL-JPE-SCR/SCR 

 

 

Til Energitilsynet og markedsaktører  

 

 

Høringsnotat vedrørende den foreløbige evaluering af 

reservation på Skagerrak 4-forbindelsen 

 

Energinet.dk gennemførte en høring af den foreløbige evaluering af 100 MW 

reservation til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen med e-mail af 7. december 

2015 og med høringsfrist 11. januar 2016. Høringen er foretaget blandt 

markedsaktører i Danmark. 

 

Energinet.dk har i alt modtaget høringsvar fra 4 aktører: 

 Nordjyllandsværket A/S 

 Dansk Fjernvarme 

 Dansk Energi 

 DONG Energy 

 

Alle høringssvar samt dette notat vil blive videregivet til Energitilsynet og vil 

blive offentliggjort på Energinet.dk’s hjemmeside. 

 

1. Forskel på priser og omkostninger 

DONG Energy: ”… I øvrigt er det ikke priser, der bør sammenlignes, men i 

stedet omkostninger eftersom der er tale om en samfundsøkonomisk vurdering 

– og danske aktører kan i perioder levere den konkrete FRR-A ydelse til langt 

lavere omkostninger end de norske producenter.” 

 

DONG Energy: ”… og i øvrigt irrelevant, da det er omkostninger til levering og 

dertilhørende samfundsøkonomi, der er afgørende for den samfundsøkonomiske 

beregning.”  

 

Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk’s samfundsøkonomiske vurderinger er baseret dels på 

markedspriser og dels på estimering af de ikke-realiserede priser ud fra de 

bagvedliggende omkostninger. Det er i vurderingerne antaget, at 

markedspriserne og de estimerede priser kun indeholder et rimeligt 

dækningsbidrag.    
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2. Reciprocitet 

Dansk Energi: ”Uden reciprocitet skævvrides konkurrencen, hvor lukningerne i 

de danske markeder reducerer incitamenterne for eksisterende aktører til at 

opretholde deres evne til at kunne producere FRR-A, lige såvel som incitamentet 

for nye aktører til at investere også reduceres.” 

 

DONG Energy: ”Grænseoverskridende markeder for reserver bør være muligt, 

men bærende principper må være reciprocitet og ligebehandling – handel med 

reserver på SK4 bør åbnes for danske aktører.” 

 

DONG Energy: ”Danske aktører er således dels udelukket fra tilsvarende 

markeder i Norge og dels udelukket fra at byde på danske mængder. Det gælder 

både selve reserven (kapacitet målt som MW) samt aktiveringen af reserven 

(energi målt som MWh).” 

 

Nordjyllandsværket A/S: Aftalen med Statnett bør blive opsagt, hvorefter 

både norske og danske leverandører kan byde ind på indkøbet af 100 MW FRR-

A.  

 

Dansk Energi: ”Det bør dog være et krav, at der er lige konkurrencevilkår på 

tværs af landegrænser, der medfører lige vilkår for køb og salg af ydelser.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Reciprocitet vil være en del af afsnittet ’øvrige forhold identificeret i samarbejde 

med aktørerne’ i evalueringen. Den historiske prisforskel i Vestdanmark og 

Norge har været så betydelig, at der med stor sandsynlighed kunne forventes en 

samfundsøkonomisk gevinst ved udveksling af FRR-A. Derudover er der siden 

metodegodkendelsen sket en udvikling i den markedsbaserede tilgang til 

fremskaffelsen af systemydelser og herunder også reservation på 

udlandsforbindelser. 

 

Derudover bemærker Energinet.dk, at indkøbet i Norge er sket indenfor den 

regulatoriske ramme for indkøb af systemydelser.   

 

Grænseoverskridende aktivering og kapacitet vil blive diskuteret i forbindelse 

med udarbejdelsen af den fremtidige model for det nordiske marked for FRR-A. 

 

3. Manglende incitament til opretholdelse af 

markeder 

Dansk Energi: ”Reservationen betyder en meget stor økonomisk omfordeling 

mellem danske elproducenter til norske producenter. Konsekvensen kan være at 

udbuddet af systemydelser i Danmark falder. Det har konsekvenser for 

forsyningssikkerhed, ligesom det fører til højere priser på indkøbssiden.” 

 

DONG Energy: ”Siden beslutningen om at etablere SK4 (2008-2010) har 

aktiviteten i FRR-A markedet i Danmark været aftagende og nye investeringer 

har ikke været afholdt.” 
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Dansk Fjernvarme: Tab af indenlandsk kapacitet og fleksibilitet udhuler 

generelt forsyningssikkerheden og vil medføre øgede omkostninger hertil som 

ikke indgår i beregningerne.  

 

Energinet.dk’s svar 

Manglede incitament til opretholdelse af systemydelsesmarkedet vil blive 

inddraget i ’øvrige forhold identificeret i samarbejde med aktørerne’ i 

evalueringen under både ’langsigtede effekter’ og ’markedsdesign og incitament 

til levering af FRR-A’. Der vil her blandt andet blive perspektiveret til 

Markedsmodel 2.0-projektet, hvor den fremtidige forsyningssikkerhed og de 

generelle rammebetingelser for kraftværkernes fremtidige indtjening er belyst.   

 

Introduktionen af leveringsevnekontrakter for FRR-A i Vestdanmark medfører, at 

evnen til at levere FRR-A opretholdes hos vestdanske producenter og der er 

observeret en stigning i antallet af potentielle leverandører. Det ses derudover 

på prisudviklingen af leveringsevnekontrakterne, som er gået fra 1,6 mio. 

DKK/måned i september 2015 til 131.000 DKK/måned i januar 2016, at 

omkostningerne til opretholdelse af leveringsevnen til FRR-A i Vestdanmark ikke 

er betydelige. 

 

Ydermere er udviklingen i Energinet.dk’s forventninger til det fremtidige el- og 

gassystem, herunder udviklingen i produktionskapaciteten, gennemgået i 

Energinet.dk’s analyseforudsætninger, som bliver fremlagt på en årlig workshop, 

hvor der er mulighed for at komme med bidrag og kommentarer1.  

 

4. Leveringsevnekontrakter og ekstraordinære 

auktioner 

Dansk Fjernvarme: ”Den omkostning Energinet.dk har haft ved alligevel at 

etablere et Vestdansk marked for rådighedsbetaling og periodevis aktivering af 

frekvensregulering som følge af, at Norge ikke med sikkerhed har kunnet levere 

ydelsen, bør indgå i den samfundsøkonomiske beregning.”  

 

DONG Energy: ”Omkostninger til produktet leveringsevnekontrakter udelades 

ligeledes i analysen… Omkostninger til indkøb af FRR-A i DK1, ved reduktion af 

overføringskapaciteten på SK1-4 er udeladt.”  

 
Dansk Energi: ”I evalueringen indregner Energinet.dk ikke omkostningerne til 

’Leveringsevnekontrakter’. Leveringsevnekontrakter er en nødvendig forsikring 

for, at der er reserver til rådighed i Vestdanmark i de perioder, hvor SK4 ikke er 

tilgængelig. Energinet.dk vurderer på s. 35, at man forventer disse udgifter til at 

ligge i omegnen af 3,5 mio. DKK årligt, hvilket reducerer den 

samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Omkostningerne til leveringsevnekontrakterne og de ekstraordinære vil blive 

inkluderet i evalueringen af den samfundsøkonomiske nytte med deres fulde 

beløb, da det ikke er muligt at kvantificere graden af omfordeling, uden at kende 

de reelle omkostninger forbundet med leveringen. Omkostningerne til de 

 

1
  http://energinet.dk/DA/El/Udvikling-af-

elsystemet/Analyseforudsaetninger/Sider/default.aspx  
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ekstraordinære auktioner vil udelukkende blive fremlagt for Energitilsynet, da 

disse indeholder kommercielt fortrolige oplysninger.  

 

5. Porteføljeeffekter 

DONG Energy: ” Det er ikke repræsentativt for den danske 

produktionskapacitet at tage udgangspunkt i kulfyrende grundlastanlæg, da den 

danske produktion består af et mix af gas-, kul-, affald- og biomasseværker, 

vindkraft og solceller samt elkedler. Mange danske værker producerer desuden 

fjernvarme, hvilket ligeledes giver en fleksibilitet, som kan medvirke til lavere 

omkostninger.” 

 

Dansk Energi: ”I praksis kan en aktør levere opregulering for sig og 

nedregulering for sig, og behøver ikke at ske fra samme værk eller produceret 

med samme brændsel. I de følsomhedsberegninger som Energinet.dk viser i 

bilag 3, er omkostningerne til levering af op- og nedregulering fra forskellige 

kilder beregnet. Bilaget viser, at det tilsyneladende er meget billigt at levere 

opregulering fra naturgasfyrede værker. Bilaget viser også at der er meget billigt 

at levere nedregulering fra elkedler.” 

Energinet.dk’s svar 

Evalueringen vil indeholde en følsomhedsanalyse, hvor omkostningerne til 

levering af FRR-A med andre værker vil blive analyseret. 

 

6. Indirekte ydelser ved indkøb af FRR-A i 

Vestdanmark 

Nordjyllandsværket A/S: ”… Energinet.dk har således en skjult omkostning, i 

form af lavere systemsikkerhed. Denne problemstilling bør medtages i 

evalueringen.” 

 

Nordjyllandsværket A/S: ”I evalueringen tages der ikke højde for at et indkøb 

ved aktører i DK1 kan mindske behovet for indkøb for anlæg til 

spændingsregulering på transmissionsnettet. Betydningen af dette forhold bør 

inkluderes i evalueringen.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Jævnfør punkt 2 ser Energinet.dk ikke, at der er en skjult omkostning, da 

Markedsmodel 2.02 og Forsyningssikkerhedsredegørelsen3 viser, at der på 

nuværende tidspunkt ikke er udfordringer for forsyningssikkerheden.  

  

Generelt ser Energinet.dk at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at adskille 

ydelserne og indkøbe dem på transparente markeder.   

 

7. Evaluering af reservations størrelse 

DONG Energy: ”En optimal løsning er sandsynligvis ikke en konstant 

reservation i begge retninger i alle timer, men derimod en variabel mængde for 

FRR-A(op) og for FRR-A(ned) over året og timerne afhængig af tilgængelige  

priser.” 

 

2  http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Slutrapport%20-

%20Markedsmodel%202.0.pdf  
3  http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Redegørelse-for-

elforsyningssikkerhed-2015.pdf  

Bilagsside 92 af 381.

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Slutrapport%20-%20Markedsmodel%202.0.pdf
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Slutrapport%20-%20Markedsmodel%202.0.pdf
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Redegørelse-for-elforsyningssikkerhed-2015.pdf
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Redegørelse-for-elforsyningssikkerhed-2015.pdf


Dok. 15/09624 5/9 

 

DONG Energy: ”En mulig og bedre løsning er, at der foretages sæsonindkøb, da 

det især er tvangskørsler og lave spotpriser om sommeren, der er med til at øge 

omkostningerne for FFR-A i DK1.” 

 

Dansk Energi: ”Evalueringen fokuserer alene på om der skal være en 

reservation eller ikke. Det er imidlertid ikke sikkert, at den optimale brug er 

kablet enten ligger ved reservation på 0 MW eller reservation på 100 MW.” 

 

DONG Energy: ” Energinet.dk konkluderer i perspektivering (9.7), at indkøb af 

en delmængde vil give et samfundsøkonomisk tab. Dette er logisk, da 

Energinet.dk bruger en for simpel model til at udregne priserne på FRR-A i DK1, 

som ikke tager hensyn til, at et mindre indkøb vil reducere prisen.” 

 

DONG Energy: ”En endnu bedre løsning kunne være blot at åbne markedet for 

alle aktører – norske og danske – og så kunne disse konkurrere indbyrdes om 

både dansk og norsk efterspørgsel. Her ville danske aktører formentlig 

udkonkurrere norske aktører i store dele af tiden og vice versa.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Der vil i evalueringen blive lavet en følsomhedsanalyse, hvor en delmængde af 

reserven analyses. Det vil blive analyseret hvad det vil koste, hvis der leveres 

50 MW over Skagerrak og indkøbes 50 MW i Vestdanmark.  

 

Indkøbet af FRR-A i Vestdanmark er præget af betydelige faste omkostninger i 

form af startomkostninger for termiske kraftværker i perioder, hvor værkerne 

ikke er aktive i elmarkedet af kommercielle årsager. Et indkøb af en mindre 

mængde FRR-A vil medføre, at den samme startomkostning vil skulle fordeles 

over en mindre mængde, hvilket bør medføre højere enhedsomkostninger. Der 

kan derfor stilles spørgsmål ved, om et mindre indkøb af FRR-A vil medføre, at 

de samlede omkostninger reduceres væsentligt i perioder, hvor værkerne ikke 

er aktive i markedet af kommercielle årsager.     

 

8. Aktivering af FRR-A i Vestdanmark 
Nordjyllandsværket A/S: ”Forbedrede afregningspriser ved aktivering af FRRa 

bør medregnes i danske aktørers indtægter på lige fod med medregningen for 

norske aktører.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Aktiveringen i Danmark antages at være forbundet med en omkostning for 

danske aktører, da der er en omkostning forbundet ved at have overtryk i de 

termiske værker, som er nødvendigt for at kunne levere FRR-A. Den 

aktiveringsindtægt aktøren har ved levering af FRR-A antages derfor stort set at 

gå i nul, med den omkostning der er forbundet med leveringen.  

 

Der vil i evalueringen blive lavet en følsomhedsberegning, hvor dele af 

omkostningen til aktivering af FRR-A i Vestdanmark vil blive inkluderet som en 

indtægt for de Vestdanske aktører.  
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9. Effekter ved forbedret markedsdesign 

DONG Energy: ”Regne med de samme prisfald på FRR-A, som der er set på 
FNR/FDR markedet, da det blev et fælles marked.” 
 

Dansk Energi: ”Samtidig mener Dansk Energi også, at man bør vurdere 

samfundsøkonomiske effekter af, at forbedre markedsdesignet i Danmark.” 

 

Energinet.dk’s svar 

En vurdering af et ændret markedsdesign vil være en vurdering af et hypotetisk 

scenarie for levering af FRR-A i Vestdanmark, og indeholde en vurdering af, 

hvilket prisniveau eventuelle nye leverandører ville kunne levere ydelsen til.  

 

Fx kræver levering af FRR-A aktivt producerende værker. Naturgasfyrede 

kraftvarmeværker oplever eksempelvis generelt meget få driftstimer i disse år, 

da elproduktion baseret på naturgas ikke kan understøttes med det nuværende 

prisniveau i spotmarkedet. Derudover vil leveringsevnen fra fx decentrale 

kraftvarmeværker i sommerperioden være begrænset af størrelsen på 

akkumuleringstanke tilknyttet værkerne. Det samme vil være tilfældet for 

levering af FRR-A fra elpatroner udenfor varmesæsonen.     

 

Det er derfor Energinet.dk’s forventning, at introduktionen af nye leverandører 

kun i afgrænsede perioder vil have potentiale til at ændre den grundlæggende 

markedssituation for levering af FRR-A i Vestdanmark.     

 

I evalueringen indgår konsekvensen af ændrede markedsdesign ved 

asymmetriske bud som en følsomhedsberegning. Derudover indgår en kvalitativ 

vurdering af udviklingen i andre markeder til sammenligning med mulig 

udvikling af FRR-A. 

   

10. Manglede opfyldelse af forudsætninger fra 

metodegodkendelsen fra 2010 

DONG Energy: ”I metodegodkendelsen fra Energitilsynet nævnes en række 

forhold omkring den fremtidige markedsudvidelse oplyst af Energinet.dk.” 

 

Dansk Energi: ”Det centrale formål for evalueringen er, at vurdere om de 

realiserede gevinster er på niveau med de forudsatte gevinster, som skitseret i 

Energitilsynets metodegodkendelse fra 2010.  

Det er vanskeligt at finde en klar sammenstilling mellem de tal som Energinet.dk 

beregner i den foreløbige evaluering, og så de oprindelige forudsætninger, uden 

et meget grundigt kendskab til sagen.” 

 

Dansk Energi: ”Energitilsynet lægger i metodegodkendelsen fra 2010 vægt på 

en række øvrige forhold så som åbning af nye markedsmuligheder for dansk 

elproducenter som erstatning for markeds-lukning på markedet for FRR-A.  

Markedsaktørerne har pointeret dette på flere møder i systemydelsesgruppen, 

ligesom det også indgår centralt i Dansk Energis høringssvar i denne sag. Dette 

aspekt bør nyde meget større opmærksomhed i evalueringen, men indgår kun i 

et meget begrænset omfang på s. 39.” 
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Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk vil i evalueringen foretage en gennemgang af forudsætningerne i 

metodegodkendelsen fra 2010. Dette vil blive gjort i et selvstændigt afsnit, hvor 

de enkelte antagelser vil blive evalueret.  

 

11. Kapacitet mod Tyskland 

DONG Energy: ”Effekten på beregningen, hvis der havde været den forventede 
kapacitet mod Tyskland, som blev lagt til grund i metodegodkendelsen.” 
 

Energinet.dk’s svar 

Evalueringen skal kvantificere den faktiske gevinst under givne 

markedsbetingelser i 2015. Der vil dog i evalueringen være en kvalitativ 

beskrivelse af, hvad effekten havde været, hvis der havde været en højere 

rådighed på kapaciteten mod Tyskland.   

 

12. Opdeling af dansk/norsk og dansk nytte 

DONG Energy vil gerne have oplyst, hvor i lovgivningen Energinet.dk hjemler 

en lige fordeling af samfundsøkonomisk nytte mellem lande og grupper.  

 

Dansk Energi: ”Energinet.dk lægger op til, at den relevante målestok for den 

samfundsøkonomiske nytte ved reservationen er den samlede norsk-dansk 

samfundsnytte. I fravær af etablering af et egentligt marked, hvor producenter 

på begge sider af grænsen kan deltage i konkurrencen, er det dog i særlig grad 

nødvendigt at se på landenes nytte af reservationen hver i sær.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk bruger i evalueringen metodikken fra Network code on Electricity 

Balancing som efter forventet vedtagelse i løbet af 2016 vil være en forordning 

og derfor være direkte gældende lovgivning i Danmark.  

 

Den europæiske regulering af investeringer i grænseoverskridende forbindelser 

er i stigende grad baseret på regionale samfundsøkonomiske analyser, se fx 

infrastrukturforordningen fra 2013. En vurdering af alene den danske nytte ved 

investeringen i en grænseoverskridende forbindelse vil kun inddrage en 

delmængde af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved etableringen af 

forbindelsen og den grænseoverskridende handel i det indre marked.  

 

Investeringen i Skagerrak 4-forbindelsen og de fordelingsmæssige konsekvenser 

er desuden godkendt af Energistyrelsen i henhold til § 4 i Lov om Energinet.dk.   

 

Network Code on Electricity Balancing, Artikel 50, stk. 54: 

 

“The methodology for reservation based on an economic efficiency analysis shall 

be based on a comparison of the forecasted market value of cross-zonal capacity 

for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves, and the forecasted 

market value of cross-zonal capacity for exchanges of energy, pursuant 

to Article 47.” 

 

 

4  Udkast dateret 26.10.2015 
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Energinet.dk’s evaluering af reservationen på Skagerrak-forbindelsen følger 

ovenstående retningslinjer, da Network Code on Electricity Balancing er den 

europæiske regulering af det indre marked for el og specifikt for reservationer af 

kapacitet til balancering. Evalueringen er dermed i overensstemmelse med den 

direkte gældende europæiske regulering, som forventes at træde i kraft i løbet 

af 2016.     

 

I evalueringen inkluderes en separat opgørelse af den danske samfundsnytte 

ved udvekslingen af FRR-A. Det vil tydeligt blive beskrevet, hvornår der er tale 

om regional (norsk / dansk) nytte, og udelukkende dansk nytte.  

 

13. Norske FRR-A priser før 5-årigt udbud 

DONG Energy: ”Hvad var de norske FRR-A priser, før der blev etableret et 5 år 
udbud i Norge? Hvad ville de danske priser have været, hvis der var lavet 5 
årige evt. sæsonafhængige kontakter med DK1 leverandører og ikke års- 

/månedsaftaler?” 
 

Energinet.dk’s svar 

Da aftalen med Statnett blev indgået, og EU-udbuddet blev gennemført i Norge, 

var der ikke et norsk marked for FRR-A. Dette blev etableret i slutningen af 

2012. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med de norske FRR-A priser, da 

der blev etableret et femårigt udbud i Norge.  

 

En af betingelserne for indgåelse af aftalen med Statnett var, at der blev lavet 

en femårig aftale, blandt andet for at sikre incitament for norske leverandører til 

at investere i leverancen af FRR-A.  

 

14. Lille samfundsøkonomisk gevinst 

Dansk Energi: ”En tilsvarende beregning i denne sag viser, at Energinet.dk jf. 

seneste årsrapport, har omkostninger til reserver i elsystemet på 735 mio. 

DKK.2 Besparelsen ved at fastholde reservationen udgør derfor kun 1,1-1,6 

procent. Det er mindre end de 2 procent, som tidligere har fået 

Energiklagenævnet til at afvise kapacitetsreservation. Indregnes 

leveringsevnekontrakter (med halvt gennemslag) udgør dette 0,8-1,4 procent.  

Dansk Energi mener, at dette forhold ligeledes betyder, at reservationen i denne 

sag ikke bør forlænges.” 

 

Energinet.dk’s svar 

Evalueringen viser, at der er en stor regional (norsk/dansk) samfundsøkonomisk 

nytte ved reservationen i 2015. Evalueringen viser også, at den danske 

handelsgevinst ved udveksling af FRR-A kun er omkring 30 pct. lavere end 

forventet i business casen, hvilket blandt andet skyldes et fald i FRR-A priserne i 

Vestdanmark.  

 

Evalueringen viser også, at Norge får den største gevinst ved reservationen, 

mens Danmark har en markant større gevinst i spotmarkedet ved de ekstra 600 

MW på forbindelsen. Reservationen var en vigtig forudsætning for, at 

beslutningen om investeringen i udbygningen af Skagerrak 4 blev gennemført, 

og uden den, ville Danmark ikke opnå gevinsten i spotmarkedet fra etableringen 

af forbindelsen.   
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15. Håndtering af reservation ved kapacitet under 

1000 MW på Skagerrak 1-4 

DONG Energy: ”Kun en del af den nye kapacitets reserveres. I perioder 

reserveres hele den nye kapacitet eller dele af den oprindelige. Når der er 

reduktioner på SK1-4, hvor kapaciteten falder til mindre end de oprindelige ca. 

1000 MW, fastholder Energinet.dk reservationen på 100 MW.”  

 

Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk har redegjort for håndteringen af leveringen af FRR-A i perioder 

med begrænsede handelskapaciteter på Energinet.dk’s hjemmeside5 og på 

workshops med markedets aktører. Håndteringen af hver driftssituation er 

baseret på en samfundsøkonomisk vurdering af forskellige metoder til 

håndtering af hver situation. I evalueringen er der desuden redegjort for, at 

leveringen af FRR-A i perioder med begrænsede handelskapaciteter kun har haft 

en begrænset indvirkning på spotmarkedet.   

 

 

 

 

5   

 http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Håndtering%20af%20begr

ænsede%20handelskapaciteter%20og%20leverancen%20af%20systemydelser%20på%20SK.pdf  
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OFFENTLIG UDGAVE 

Supplerende oplysninger til SET angående business 

casen for SK4 - offentlig udgave 
 
 
1. Introduktion 

 
I forbindelse med sagsbehandlingen af evalueringen af reservationen på Skager-
rak 4 forbindelsen har Energitilsynet 4. juli 2016 bedt om en opdateret vurde-
ring eller anden sandsynliggørelse af resultatet af den samfundsøkonomiske 
business case for Skagerrak 4 forbindelsen.   
 
Dette dokument præsenterer denne vurdering. Vurderingen er lavet under den 
givne tidsfrist og fokuserer på de ændrede forudsætninger med betydning for 
værdifastsættelsen og med hensyntagen til de ændringer i metoder for udarbej-
delse af samfundsøkonomiske business cases, som Energinet.dk har implemen-
teret siden 2008. Opdateringen og kvaliteten er ikke sammenlignelig med en 
normal business case fra Energinet.dk, men det endelige resultat fra vurderin-
gen vil stadigt være sammenligneligt på et overordnet niveau med resultatet fra 
business casen udarbejdet i 2008.   
 
Hovedkonklusionen på opdateringen er, tilsvarende den oprindelig business case 
fra 2008, at værdien af SK4 er positiv for Danmark. En forudsætning for en ro-
bust business case er udveksling af systemydelser.      
 
Nettoresultatet fra denne vurdering viser en nutidsværdi for den samfundsøko-
nomiske vurdering på 253 mio. kr., hvor systemydelser udgør 575 mio. kr. af 
gevinsterne i hele forbindelsens levetid. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt 
business casen reelt stadig ville være positiv uden en levering af systemydelser.  
 
I business casen udarbejdet i 2008, var nutidsværdien 702 mio. kr. (i 2015-
priser)1 og systemydelser udgjorde 500 mio. kr.2    

 

1 Omregnet fra 2008 priser på baggrund Danmarks Statistiks opgørelse af prisudviklingen. 
Alle priser og omkostninger oplyst i dette notat er i 2015-priser (Bilag 1 undtaget).    

BILAG 4

Footer Page 1 of 1.
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Ved indgåelse af aftalen om udvekslingen af systemydelser var indtjeningen fra 
systemydelser afgørende for den norske samfundsøkonomi ved investeringen i 
projektet. Fra norsk side overvejede man en alternativ investeringsmulighed i en 
forbindelse direkte til Tyskland. Udvekslingen af systemydelser og reservationen 
er derfor med til at sikre, at begge parter i projektet oplever en positiv business 
case ved projektet.      
 
Forbindelsen var derfor ikke blevet realiseret uden en udveksling af systemydel-
ser, og udvekslingen af systemydelser skal derfor ses som en forudsætning for 
projektets gennemførelse og realiseringen af nytten fra f.eks. udvekslingen i 
spotmarkedet.   
 
Årsagen til ændringen i vurderingen i forhold til business casen fra 2008 er, at 
en række parametre har ændret sig væsentligt. Dels er der tale om en anden 
teknisk løsning end den oprindelige business case3 og forbindelsen er dimensio-
neret til 700 MW4. Dels er der sket væsentlige ændringer på det beregningstek-
niske område, f.eks. i form af en mere nuanceret belysning af effekter og æn-
drende retningslinjer, herunder diskonteringsfaktor, som er fastlagt i Finansmi-
nisteriets retningslinjer for samfundsøkonomiske analyser.  
 
Nutidsværdien er udregnet med en levetid på både 30 og 40 år. Dette skydes, at 
Energinet.dks business cases i dag indeholder en forventet levetid for nye 
transmissionsforbindelser på 40 år baseret på erfaringer med de nuværende 
transmissionsforbindelser. Der er derudover indsat en beregning, hvor levetiden 
er fastsat til 30 år, da denne levetid blev anvendt ved business casen i 2008.       
 
De enkelte effekter i denne opdaterede vurdering af business casen er derfor 
ikke direkte sammenlignelige med den oprindelige business case, og derfor er 
det ikke muligt at lave en direkte sammenligning af alle de enkelte effekter. 
Samtidig har elsystemet og de regulatoriske rammer ændret sig siden 2008. 
Ændringen af teknologivalget for SK4 til VSC-teknologi har desuden medført en 
gevinst fra systembærende egenskaber og nødstart. Disse effekter er medtaget i 
denne revurdering, da de er knyttet til etableringen af forbindelsen, og ligeledes 
er omkostningen fra ekstra reservebehov indregnet.  
 
I tabellen nedenfor er den opdaterede vurdering præsenteret, og i bilag 1 er de 
oprindelige resultater fra business casen i 2008 gengivet. 
  

 

2 Årsagen til, at der i denne revurdering er en højere samlet nytte fra systemydelser skyl-
des en lavere diskonteringsfaktor og en længere levetid for forbindelsen end ved ud-
regningen af nytten ved systemydelser i 2008. Dette er beskrevet i afsnit 2.7.  

3 Den etablerede forbindelse er baseret på VSC teknologi, som har højere investeringsom-
kostninger end den tidligere foreslåede traditionelle LCC løsning. VSC-løsningen er 
valgt ud fra en helhedsvurdering af de samlede omkostninger og indtægter ved denne 
teknologi, herunder muligheder for nødstart og dens systembærende egenskaber.  
Dertil kommer ændringer i nettab og muligheder for konkurrenceudsættelse af kabelle-
verancen.  

4 I den oprindelige business case var forbindelsen dimensioneret til 600 MW.  
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Samfundsøkonomiske effekter i Danmark   

(nutidsværdi i  mio. DKK i 2015 priser)   

Samfundsøkonomiske gevinster 30 år 40 år 

Handelsgevinster  1.422 1.721 

Transitkompensation   

Forsyningssikkerhed - effekttilstrækkelighed   

Regulerkraft 399 458 

Nødstart   

Systembærende egenskaber   

Systemydelser 575 659 

Samfundsøkonomiske gevinster i alt   

Samfundsøkonomiske omkostninger     

Investering   

Drift og vedligehold 173 198 

Interne netforstærkninger 361 361 

Ændring i reservebehov   

Tab 150 172 

SK4-aftale (kompensation til Statnett)   

Udetid 43 52 

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt   

Samfundsøkonomiske nettogevinster 253 637 

Tabel 1: Opdateret opgørelse af de samfundsøkonomiske effekter af SK4 
 
 
2. Gennemgang af effekter 

 
I dette afsnit gennemgås de enkelte effekter fra business casen fra 2008 og en 
beskrivelse af opdateringen med forudsætninger og metodik for 2015. Derud-
over belyses yderligere en række nye effekter, som både bidrager negativt og 
positivt til værdien af SK4.  
 
2.1 Handelsgevinster 
Ændringer i forbrugeroverskud, producentoverskud og flaskehalsindtægter for 
Danmark beregnes i Energinet.dk's markedsmodeller. Til denne vurdering er der 
brugt en beregning fra 2015 (SIVAEL) samt beregninger fra BID-modellen for 
2020 og 2030. Der er interpoleret mellem de enkelte beregningsår. Efter 2030 
er niveauet holdt konstant.   
 
I beregningerne fra 2015 er der taget højde for de faktiske begrænsninger i 
systemet, herunder begrænsninger i Norge samt Tyskland.  
Der er anvendt de seneste analyseforudsætninger. Nøgletal for disse forudsæt-
ninger kan findes på Energinet.dks hjemmeside5.  
 

5 http://energinet.dk/DA/El/Udvikling-af-
elsystemet/Analyseforudsaetninger/Sider/default.aspx 
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Det generelle fald i elpriserne efter finanskrisen har medført en forventet lavere 
handelsgevinst mellem Vestdanmark og det sydlige Norge.  
 
I business casen fra 2008 blev der estimeret en handelsgevinst i størrelsesorde-
nen 2,1 mia. kr.6, hvilket er noget højere end estimatet i denne revurdering på 
1,7 mia. kr.(ved en 40 årig levetid). Ved udregningen af handelsgevinsten i 
2008 er der anvendt en tilsvarende metode som ovenfor, dog med beregning af 
handelsgevinsterne for årene 2015 og 2025 og derefter en interpolation af han-
delsgevinsten i den resterende del af levetiden.     
 
2.2 Transitkompensation 
 
Fortroligt 
 
2.3 Forsyningssikkerhed – effekttilstrækkelighed 
 
Fortroligt 
 
2.4 Regulerkraft 
For at opretholde elsystemets balance i driftstimen er det nødvendigt at købe 
regulerkraft. De øgede muligheder for handel på regulerkraftmarkedet mindsker 
de samfundsøkonomiske omkostninger ved fremskaffelse af den nødvendige 
regulerkraft. Effekten er vurderet via en nutidsværdi opdatering fra business 
casen i 2008 korrigeret for prisudviklingen.  
 
2.5 Nødstart 
 
Fortroligt 
 
Denne funktionalitet var ikke en del af den oprindelige business case i 2008, 
men er vurderet til at være en reel ekstra værdiskabelse af SK4, som følge af 
ændret valg af teknologi. 
 
2.6 Systembærende egenskaber 
 
Fortroligt 
 
Denne funktionalitet var ikke en del af den oprindelige business case i 2008, 
men er vurderet til at være en reel ekstra værdiskabelse af SK4, som følge af 
ændret valg af teknologi. 
 
2.7 Systemydelser 
Dette afsnit illustrerer udregningen af selve bidraget fra reservationen og ud-
vekslingen af systemydelser.  
 
Til denne vurdering er der brugt værdien fra Energinet.dks evaluering af første 
års drift af SK4, altså 32 mio. DKK årligt, som giver en nutidsværdi på 659 mio. 
 

 
6 I business casen fra 2008 er handelsgevinsterne 1.892 mio. kr. i 2008 priser, hvilket i 

2015 priser svarer til 2.100 mio. kr.  
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kr. ved 40 års levetid og 575 mio. kr. ved 30 års levetid. Dette resultat er frem-
kommet med anvendelse af forudsætningerne fra 2015, dvs. bl.a. 4 % diskonte-
ringsfaktor.  
 
Der er regnet en gevinst fra systemydelser i alle år i forbindelsens levetid, da 
dette var en forudsætning i business casen fra 2008.  
 
I business casen fra 2008 er anvendt en årlig nytte på 47 mio. kr. og dette giver 
en samlet nytte for systemydelser på 500 mio. kr., hvor de bagvedliggende for-
udsætninger er en højere diskonteringsfaktor på 6 % og en levetid på 30 år. 
 
Årsagen til, at denne revurdering trods en lavere årlig nytte har en højere sam-
let nytte for systemydelser end business casen fra 2008 skyldes derfor primært 
en lavere diskonteringsfaktor.  
 
I business casen fra 2008 er udelukkende oplyst en handelsgevinst ved udveks-
lingen af systemydelser og ikke en alternativ tilgang, som er anvendt i Energi-
net.dks evaluering. Dvs. at den tabte gevinst i spotmarkedet ved anvendelsen af 
en del af Skagerrak-forbindelsen til udvekslingen af systemydelser ikke er med-
taget.  
 
En følsomhedsbetragtning ved 30 års levetid, hvor indtægterne fra systemydel-
ser sættes til nul, giver et samlet resultat for revurderingen på -322 mio. kr. 
som nutidsværdi for investeringen. Anvendes der alternativt den beregnede 
nytte fra business casen i 2008 på 47 mio. kr. pr. år giver dette en samlet nu-
tidsværdi for investeringen på 523 mio. kr., også ved 30 års levetid.     
 
2.8 Investering 
Omkostningerne til investering i selve forbindelserne og anlæggene er opgjort 
på baggrund af de faktisk opgjorte anlægsomkostninger ud fra den endelige 
løsning baseret på VSC teknologi og en størrelse på 700 MW. 
 
2.9 Drift og vedligehold 
Omkostninger til drift og vedligehold i den forventede levetid er baseret på den 
årlige vurdering fra den oprindelige business case. SK4 har kun været i drift i ét 
år og omkostningerne for første driftsår er ikke repræsentativt for den resteren-
de del af levetiden. 
 
2.10 Interne netforstærkninger 
Omkostninger til forstærkninger i det danske elnet som konsekvens af Skager-
rak 4 er baseret på den oprindelige fordelingsnøgle i forhold til behovet for in-
terne netforstærkninger i Vestdanmark, herunder Kassø-Tjele forbindelsen.  
 
2.11 Ændring i reservebehov 
 
Da Skagerrak-4 forbindelsen efter idriftsættelsen er den dimensionerende enhed 
i det vestdanske system skal der anvendes flere ressourcer til sikring af de nød-
vendige reserver til det vestdanske elsystem.  
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Med idriftsættelsen af SK4 ændres den dimensionerende enhed i Vestdanmark 
fra 600 MW til 685MW7, dvs. en forøgelse af reservebehovet med ca. 85 MW. 
 
2.12 Tab 
Dette tal er vurderet på baggrund at den oprindelige business case på selve 
forbindelsen. De øvrige tab i det samlede system er vurderet til at være identisk 
med transitbetalingen og derfor ikke medtaget da det opvejer hinanden. 
 
2.13 SK4-aftale (kompensation til Statnett) 
 
Fortroligt 
 
2.14 Udetid 
Udetid udgøres af revisioner, og der foretages derfor en korrektion i handelsge-
vinsterne på baggrund af udetid på forbindelsen. Denne udgør 3% af de samle-
de handelsgevinster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

7 700 MW minus nettab på 15 MW.  
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Bilag 1: Oprindelig samfundsøkonomiske vurdering fra 2008 

 

Nutidsværdier i løbende velfærdsøkonomiske priser mio. kr. i 2008 mio. kr. (2015-priser) 

Driftsnytte ved energihandel i spotmarkedet 1.892 2.100 

Systemtjenester 450 500 

Overløb 218 242 

Regulerkraft 214 238 

Gevinster, i alt 2.774 3.079 

Projekterings- og anlægsomkostninger 1.181 1.311 

Drift og vedligehold, omkostninger 84 93 

Tab i Skagerrak 4-forbindelsen 80 89 

Interne netforstærkninger* 234 260 

Kompensation til Statnett 563 625 

Omkostninger, i alt 2.142 2.378 

Samlet resultat 632 702 

 
* Nutidsværdien er for interne netforstærkninger med luftledninger, svarende til 25 pro-
cent af de samlede omkostninger til netforstærkninger, som er 1.300 mio. kr. 

Tabel 3 Nutidsværdi i 2008 i mio. kr. for Skagerrak 4–projektet. Markedsmagt 

og tab som følge af udetid ved idriftsættelse er vurderet som negligib-

le. Det forudsættes, at transitkompensationen som minimum vil kom-

pensere for nettab forårsaget af transit. Scenarie Climate & Integrati-

on. 
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Bilag 2: Overordnede forskelle på forudsætningerne fra 2008 og til den-

ne opdatering.  

 
Siden den oprindelige business case er der sket en række ændringer både i de 
generelle analyseforudsætninger, men også i de vejledninger, der er gældende.  
 
Væsentligste ændring i vejledning er:  

- Diskonteringsfaktor nedskrevet i finansministeriets vejledning omkring 
samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger fra 6 % (reelt) til 4 % (re-
elt) de første 35 år og 3 % (reelt) de næste 35 år.  

- Den forventede levetid for anlægget opskrevet. I 2008 forventede man 
at en sådan forbindelse ville holde ca. 30 år. I dag forventes det at holde 
ca. 40 år. Der er dog anvendt både 30 og 40 år ved udregningen af nu-
tidsværdien for investeringen.  

 
Udover disse forhold er der også en række væsentlige ændringer i de generelle 
analyseforudsætninger. 
 
Der er væsentlige ændringer i den tilgængelige termiske kapacitet i Danmark. 
Der er færre termiske kraftværker end man forventede i 2008.  
 
Der er også en væsentligere højere vindkapacitets udbygning i Danmark end 
forventet i 2008, særligt i starten af perioden, men måske mere væsentligt er de 
enkelte vindmøller også blevet mere effektive end forventet i 2008.  
 
Der er også en væsentlig ændring i CO2 priserne. Disse forventes at være ca. 
halveret i 2025 forhold til forudsætningerne i 2008 og endnu lavere i starten af 
perioden.   
 
Endelig er der en væsentlig forskel i forventningen i udlandsforbindelser. Kon-
kret er der følgende nye udlandsforbindelse i vurderingen i dag alene for Dan-
mark: 
 

• Cobra forbindelsen mod Holland 
• Vikingforbindelsen mod England 
• Vestkystforbindelsen mod Tyskland 
• Østkystforbindelsen mod Tyskland 
• Kriegers Flak forbindelse mod Tyskland 

 
Business casen forbedres ved øget prisforskel mellem Danmark og Norge. Oven-
stående forudsætninger trækker i begge retninger, men generelt forventes en 
mindre forskel i elpriserne, og det resulterer i en lavere handelsgevinst.  
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Punkt      5 
Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse 
af reservation af intra-day kapacitet på den 
elektriske Storebæltsforbindelse  

Resumé 
1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk´s reservation 
af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse kan godken-
des og dermed opretholdes på baggrund af en evaluering af det første års 
driftserfaringer med Storebæltsforbindelsen. 

2. Den 2. juli 20101 godkendte Energitilsynet første gang Energinet.dk´s 
metode ”Reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen”. Me-
toden har betydning for adgangsvilkårene på markedet, da adgang til kapaci-
tet på intra-day markedet i visse situationer begrænses af Energinet.dk. 

3. Selve omfanget af Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på 
den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun mid-
lertidig godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at Energi-
net.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Store-
bæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en 
evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges Energitilsynet til 
endelig godkendelse.  

4. Energinet.dk har efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet udar-
bejdet 4 redegørelser, hvori Energinet.dk på forskellig vis evaluerer selska-
bets reservation af intra-day kapacitet.  

5. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at redegørelserne in-
deholder en grundig beskrivelse af, hvorledes reservationen påvirker pris-
dannelsen på intra-day markedet.  

6. Ved vurderingen af metoden om reservation af intra-day kapacitet på 
den elektriske Storebæltsforbindelse skal Energitilsynet grundlæggende på-
se, at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, rimelighed og 
ikke-diskrimination. 
                                                 
1 Ved formandsafgørelse. 

15. oktober 2011 
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7. Derudover kan inddrages andre afledte hensyn fx, at Energinet.dk skal 
sørge for både en effektiv drift samt en åben og lige adgang til nettene. Li-
geledes skal der tages hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 
miljø og forbrugerbeskyttelse, effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer 
og konkurrencen på markedet. 

8. Energinet.dk har i de fire redegørelser redegjort for, at de negative virk-
ninger for markedsaktørerne på intra-day markedet er begrænsede. Energi-
net.dk har opgjort tabet for markedsaktørerne siden idriftsættelsen af Store-
bæltskablet til maksimalt 3,7 mio. kr. for en 14 måneders periode. Med rea-
listiske forudsætninger vurderer Energinet.dk, at tabet i praksis kan opgøres 
til ca. 625.000 kr. i samme periode. Energinet.dk´s beregninger viser såle-
des, at der er begrænsede negative virkninger for markedsaktørerne af reser-
vationerne.  

9. Energinet.dk har i notatet fra april 2012 redegjort for, at effektivitetsge-
vinsten for Energinet.dk ved at foretage reservation af intra-day kapacitet på 
den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) skønsmæssigt kan opgøres 
til 18 mio. kr. pr. år. Beregningerne er baseret på erfaringer fra det første års 
drift og den skønnede hyppighed af ekstraordinære auktioner for køb af ma-
nuelle reserver som følge deraf. I den oprindelige business case for Store-
bæltsforbindelsen, der lå til grund for Energitilsynets oprindelige vurdering 
af reservationen i 2010, estimerede Energinet.dk, at reservationerne var en 
nødvendig forudsætning for en effektivitetsgevinst, der i 2012 kan opgøres 
til godt 90 mio. kr./år. 

10. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk ikke har 
fremført, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Store-
bæltsforbindelse er nødvendig for opretholdelse af forsyningssikkerheden. 

11. Sekretariat for Energitilsynet vurderer, at reservationer på forbindelser, 
der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som udgangspunkt ik-
ke bør foretages.  

12. Uanset at reservationen efter det oplyste har en begrænset negativ kon-
sekvens for markedsaktørerne og uanset den relativt korte driftsperiode, fin-
der sekretariatet samlet set og efter en konkret afvejning, at Energinet.dk i 
første omgang ikke kan opretholde adgangen til at foretage reservation på 
den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretariatet for Energitilsynet lægger 
vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år er betydelig mindre 
end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, som Energinet.dk i 
2010 skønnede ville være resultatet af reservationen. Størrelsen af den be-
regnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i 
henhold til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 922 mio. 
kr. i 2011. En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. år er efter Sekretariatet 
for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det betydelige 
indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for. 
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13. Der er tale om en afvejning af hensyn. I denne afvejning vægter det 
forhold at gevinsten udgør en i relation til det samlede indkøb af reserver 
beskeden omkostning på 18 mio. kr./år tungt.[AFSNIT SLETTET] 

14. I al den tid, hvor Storebæltsforbindelsen har været i drift, har Energi-
net.dk haft tilladelse til at reservere. De ovenstående beregninger vedrøren-
de omkostninger for markedet (ved reservation) og omkostninger for Ener-
ginet.dk (uden reservation) hviler alene på antagelser, som Energinet.dk fo-
retager. Det har ikke været muligt at inddrage markedsaktørerne i disse be-
regninger, da der er tale om følsomme oplysninger. På denne baggrund fore-
slår Sekretariatet for Energitilsynet, at reservationerne ophæves i en to-årig 
periode med henblik på at skabe transparens omkring metodegodkendelsen 
og med henblik på at få valideret Energinet.dks antagelser og beregninger. 
Hermed kan der fremskaffes et mere robust grundlag at træffe endelig afgø-
relse på. 

Afgørelse   

15. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring truffet afgørelse om følgende: ▪ Energinet.dk´s reservationen af intra-
day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest kan i 
medfør af § 73a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 ikke opretholdes. Afgø-
relsen træder i kraft 1. januar 2013. 

16. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring tilkendegivet følgende: 

▪ Efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på den 
elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en 
ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages 
på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen 
af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks 
økonomi. 
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Sagsfremstilling  

Indledning 

17. Energitilsynet har 2. juli 2010 godkendt Energinet.dk's overordnede 
metode ”Reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsfor-
bindelse” (bilag 1). Selve omfanget af Energinet.dk's reservation af intra-
day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 
MW) blev kun midlertidig godkendt.  

18. Det var Energitilsynets vurdering, at den overordnede metode på det fo-
religgende grundlag kunne godkendes, men at udgangspunktet for Energitil-
synets vurdering af den anmeldte metode må være en så åben adgang til 
intra-day markedet som muligt.  

19. Formålet med evalueringen og den fornyede vurdering af omfanget af 
Energinet.dk´s reservation er at sikre, at Energinet.dk´s reservation ikke bli-
ver større end nødvendig, set i forhold til en afvejning mellem effektiv drift 
og hensynet til en åben og lige adgang samt fremme af konkurrencen.   

20. Et krav i den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 
måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen 
skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af meto-
den.  

21. Det var derfor et krav for Energitilsynets overordnede godkendelse af 
metoden, at Energinet.dk inden 12 måneder efter den kommercielle idrift-
sættelse af den elektriske Storebæltsforbindelse skulle analysere og evalue-
re, hvorledes reservationen i praksis har påvirket aktørerne og markedet og 
indsende denne redegørelse til Energitilsynet. Energinet.dk skulle redegøre 
for metodens konsekvenser i praksis på følgende forhold:  

1) De faktiske timer, reservationen får betydning for prisdannelsen på intra-
day markedet 
 
2) Konsekvenserne heraf for:  
       - Prisdannelsen på markedet  
       - Aktørernes råderum i praksis 
       - Den faktiske værdi for aktørerne, selv om de kun bliver begrænset i få 

timer  
- Betydning for aktørernes ubalancer, hvis de bliver begrænset i at 

handle sig så tæt på balance som muligt (balancekraft) 
       - Øvrige forhold af betydning for markedet 
       - Deling af reserver mellem Øst- og Vestdanmark 
 
3) En analyse af om Energinet.dk kunne nøjes med en forholdsvis mindre 
reservation, der på den ene side fortsat var omkostningsbesparende og på 
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den anden side i mindre grad indskrænkede aktørernes råderum på intra-day 
markedet. 

22. Energinet.dk har foretaget en evaluering ca. 12 måneder efter den 
kommercielle idriftsættelse af forbindelsen og indsendt en evaluering til Se-
kretariatet for Energitilsynet i en redegørelse af 2. august 2011 (bilag 2). 
  
23. Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. september 2011 anmodet om 
yderligere redegørelse (bilag 3), hvorefter Energinet.dk har indsendt en ud-
bygget evaluering af 11. november 2011 (bilag 4), som er blevet yderligere 
uddybet i redegørelse af 22. december 2011 (bilag 5).  Evalueringen i nota-
tet af 11. november 2011 omfatter en periode på ca. 14 måneder efter den 
kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen.  

24. Endelig har Sekretariatet for Energitilsynet i marts 2012 (bilag 6) an-
modet Energinet.dk om at besvare 5 uddybende spørgsmål. I boks 1 er gen-
givet de 2 væsentligste spørgsmål: 

Boks 1 To af Energitilsynets sekretariats 5 spørgsmål til Energinet.dk 
af 27. marts 2012. 

Nr. 1: Energinet.dk skal oplyse og begrunde, 1) hvilke reservationer af re-
servekraft i Vestdanmark, som Energinet.dk vil foretage, såfremt mulig-
heden for reservation på Storebæltsforbindelsen ophører, 2) hvilke andre 
konkrete "redskaber" Energinet.dk vil anvende, såfremt muligheden for 
reservation ophører,  3) Energinet.dk skal redegøre for, hvilke omkostnin-
ger disse ekstra reservationer/andre redskaber forventes at medføre, set i 
forhold til alternativet: at opretholde reservationen .      
 
Nr. 5: Energinet.dk skal redegøre for, hvorledes reservationerne indgik i 
businessplanen i forbindelse med beslutningen om at bygge Storebælts-
forbindelsen.  
  
Det er sekretariatets forståelse af sagen, at den effektivitetsgevinst, som 
Energinet.dk opnår ved indkøb af færre reserver langt ville overstige den 
negative effekt på markedet i form af højere priser for andre aktører. 
Energinet.dk bedes redegøre for i hvor høj grad dette rent faktisk er tilfæl-
det, herunder redegøre for, hvorledes de forskellige beløb fremkommer. 
  
I den forbindelse bedes Energinet.dk redegøre både for den samfundsøko-
nomiske nytte af reservationerne og den virksomhedsøkonomiske nytte af 
reservationerne. Energinet.dk bør endvidere belyse, hvordan Energinet.dk 
bidrager til at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på mar-
kederne for produktion og handel med el ved at opretholde reservationen? 
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25. Energinet.dk har i notat af 22. april 2012 besvaret disse spørgsmål. Det 
fremgår bl.a. af denne besvarelse, at Energinet.dk efter en ny vurdering har 
beregnet effektivitetsgevinsten ved reservationerne til 18 mio. kr. pr. år.    
Energinet.dk har endvidere redegjort for, hvilke andre værktøjer Energi-
net.dk har for at opretholde forsyningssikkerheden.  Redegørelsen i forlæn-
gelse af sekretariatets uddybende spørgsmål, herunder beregningen af effek-
tivitetsgevinsten er beskrevet under pkt. 59-62. 

26. Endvidere skulle Energinet.dk gennemføre en analyse af den mest ef-
fektive strategi for håndtering af reserver for henholdsvis Øst- og Vestdan-
mark, samspillet mellem Øst- og Vestdanmark og samspillet mellem Dan-
mark og de omkringliggende lande. Energinet.dk skulle senest 9 måneder 
efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen redegøre for 
analysens resultater til Energitilsynet. 

27. Når redegørelserne ovenfor med evalueringen af reservationens betyd-
ning og analyse af den mest effektive strategi for håndtering af reserver fo-
relå, skulle Energitilsynet foretage en ny vurdering af Energinet.dk's reser-
vation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst 
til vest (300 MW).  

28. Energinet.dk har i forlængelse af afgørelsen af 2. juli 2010 indsendt en 
redegørelse af 27. maj 2011 til sekretariatet for Energitilsynet om Energi-
net.dk´ strategi for systemydelser 2011-2015.  
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Baggrund  

Beslutningen om Storebæltsforbindelsen 

29. Før den endelige beslutning om at bygge en elektrisk forbindelse mel-
lem Øst- og Vestdanmark blev truffet, har samfundsøkonomiske analyser 
ikke tidligere vist en rentabilitet i forbindelsen. Det skyldtes primært et for-
holdsvist ens produktions- og omkostningsmønster af el i begge landsdele, 
så der ikke var nogen økonomisk fordel ved at udveksle el over Storebælt. 

30. En massiv stigning af vindkraft og decentral kraftvarme har imidlertid 
ændret forholdene, så der nu er større forskel på Øst- og Vestdanmark. Sam-
tidig er omkostningerne til at købe reserver for at opretholde balancen mel-
lem elforbrug og elproduktion steget. Energinet.dk køber disse reserver hos 
producenterne på markedsvilkår. 

31. En undersøgelse udarbejdet af Energinet.dk om nytteværdien af forbin-
delsen og en baggrundsrapport til regeringens energistrategi 2025 konklude-
rede, at en 600 MW forbindelse mellem øst og vest (Storebælt) ville give en 
samfundsøkonomisk nytte. Energinet.dk's ”Forprojekt om etablering af en 
elektrisk Storebæltsforbindelse” beskrev, at Storebæltsforbindelsens forven-
tede samfundsøkonomiske nytte består af: 

• Driftsnytten, som beskriver værdien, der opnås ved en bedre lastfor-
deling mellem de forskellige produktionsenheder af el, som resulte-
rer i lavere produktionsomkostninger. 

• Besparelser i forbindelse med et mindsket behov for manuelle reser-
ver, da reserverne kan deles over Storebælt. Ud over de rent økono-
miske besparelser øges også driftssikkerheden i Danmark. 

• Et bedre fungerende el-marked, hvor muligheden for anvendelse af 
markedsmagt og dominerende stilling er reduceret. 

• Mulige synergier på regulerkraftmarkedet, da ubalancer inden for de 
hidtil adskilte områder, kan udlignes af ubalancer mellem landsdele-
ne.  

 
32. Energinet.dk havde på den baggrund ansøgt Transport- og Energimini-
steriet (nu Klima-, Energi- og Bygningsministeriet) om tilladelse til at etab-
lere en 600 MW jævnstrømsforbindelse mellem Sjælland og Fyn2. Det 
fremgik af ansøgningen, at undersøgelser pegede på, at der ville være en po-
sitiv samfundsnytte ved etableringen af en 600 MW konventionel HVDC3 
Storebæltsforbindelse og ansøgningen var vedlagt bl.a. forprojektet samt 
rapporten om nytteværdien af forbindelsen.  

                                                 
2 Ansøgning pr. 20. december 2005. 
3 HVDC = Højspændt jævnstrøm (High Voltage Direct Current) 
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33. Delingen af reserver ville give Energinet.dk mulighed for at reducere 
indkøbet af reserver i Vestdanmark. Dette krævede imidlertid efter det oply-
ste en reservation på 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning 
fra øst mod vest.  

34. Når Energinet.dk´s behov for reserver i Vestdanmark formindskes med 
300 MW betyder det, at leverandører af reserver i Vestdanmark, dvs. centra-
le kraftværker, decentrale kraftvarmeværker og såkaldte reserveværker, vil 
opleve en lavere efterspørgsel. Storebæltsforbindelsen blev altså bygget un-
der forudsætning af, at reserver mellem Øst- og Vestdanmark fremover 
skulle deles – så Energinet.dk i alt skulle købe færre reserver. Energinet.dk 
kan klare sig med 900 MW reserver mod tidligere 1200 MW. Reduktionen 
kommer til udtryk ved køb af færre reserver.  

35. Figur 1 viser, at den elektriske Storebæltsforbindelse kobler Østdan-
mark og Vestdanmark sammen. Det vestdanske elsystem (vist med rødt) er 
synkront med det centraleuropæiske kontinent, og det Østdanske elsystem 
(vist med gult) er synkront med Norden. Storebæltsforbindelsen forbinder 
de ikke-synkrone systemer gennem en jævnstrømsforbindelse. 

 
Figur 1: Den elektriske Storebæltsforbindelse  

  
Kilde: Energinet.dk 

 

36. Etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse blev påbegyndt 
foråret 2008 med kommerciel idriftsættelse den 25. august 2010.  
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Handel med el 

37. Handel med el kan enten foregå på El-børsen Nord Pool, eller ved bila-
teral handel direkte mellem 2 parter.4 Nord Pool er en handelsplads for fy-
sisk og finansiel køb og salg af el. Nord Pool har 2 markeder for fysisk han-
del med el: Elspot (day-ahead) og Elbas (intra-day).  

38. Senest dagen før driftsdøgnet (day-ahead) indgår el-leverandørerne 
handler med hinanden, med producenter og med slutkunder for at dække 
forbrug og afsætte produktion for det kommende døgn. Disse handler kan 
foregå bilateralt eller på Nord Pool Elspot – dvs. på day-ahead markedet.  

39. Om eftermiddagen inden driftsdøgnet, sender de balanceansvarlige ak-
tører bindende aktørplaner ind for produktion, forbrug eller handel til Ener-
ginet.dk. Den godkendte plan kan ændres frem til 1 time før driftstimen via 
handler på Elbas – det såkaldte intra-day marked, eller ved bilaterale aftaler 
(hvis muligt). Formålet med Elbas (intra-day markedet) er, at aktørerne kan 
handle sig i balance så tæt på driftstimen som muligt for at undgå ubalancer.   

40. På reservemarkedet indgår Energinet.dk aftaler med aktører om at stå til 
rådighed og afgive bud på regulerkraftmarkedet.   

41. På regulerkraftmarkedet køber Energinet.dk op- eller nedregulering, for 
til enhver tid at kunne sikre balancen i systemet. Det er frivilligt, om en ak-
tør deltager på regulerkraftmarkedet. Kun aktører, der har indgået reserveaf-
taler med Energinet.dk, er forpligtede. 

Boks 2: Aktører på el-markedet 

Producenten producerer el og sælger denne inden driftstimen til Nord 
Pool eller direkte til en leverandør (bilateralt). 
 
El-leverandør (el-handleren) køber el fra producenten, Nord Pool eller fra 
en anden leverandør, og sælger den videre til slutkunden. 
  
Slutkunden forbruger el, som er købt hos leverandøren. 
 
Balanceansvarlig aktør er økonomisk ansvarlig for ubalancer i forbrug, 
produktion eller handel, og har indgået aftale herom med Energinet.dk.  
 

 

42. I boks 3 beskrives Day-ahead og intra-day markedet. Day-ahead er 
handel inden den pågældende dag, og intra-day er handel på selve dagen.  

                                                 
4 Bilateral handel kan kun foretages indenfor et prisområde. 
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Boks 3: Day-ahead og intra-day markedet 
Day-ahead markedet: 
Markedsdeltagere (producenter, handlere, forbrugere, mv.) anmelder deres 
bud om salg og køb af el til Nord Pool Spot dagen før handlen (inden 
kl.12). Nord Pool Spot ”matcher” de forskellige bud, beregner og offent-
liggør (kl.14) de handlede mængder og priser for el den følgende dag – 
time for time. Dette kaldes day-ahead marked eller spot-marked. Omsæt-
ningen på Nord Pool Spot udgjorde i 2010 302 TWh. 
 
Intra-day markedet: 
Den efterfølgende dag kan forholdene for produktion og efterspørgsel æn-
dre sig i forhold til aktørernes forventninger. Derfor kan det være relevant 
for deltagerne på markedet at handle på selve dagen. Dette kaldes for 
intra-day markedet, som har til formål, at aktørerne kan handle sig i balan-
ce tæt på driftstimen. Her kan handles med den kapacitet, der ikke allerede 
blev reserveret i day-ahead markedet. 

Omsætningen på Nord Pools intra-day marked udgjorde i 2010 kun ca 1.6 
TWh. Omsætningen på intra-day markedet er således meget mindre end 
omsætningen på spotmarkedet 

 

Figur 2. Frister ved handel på Day-ahead markedet og Intra-day mar-
kedet på den nordiske Elbørs  (Nord Pool). 

 

43. Af figur 2 ses, hvorledes fristerne for handel på de 2 markeder påvirker 
handlen på elmarkederne.   

   kl.12                       kl.14            kl. 00 – nyt driftsdøgn 

Markedsaktører ind-
sender køb- og salgsbud 
af el til Nord Pool Spot 
for den efterfølgende dag 
inden kl. 12 

Nord Pool Spot beregner 
og offentliggør handlede 
mængder og priser for de 
enkelte driftstimer den ef-
terfølgende dag 

kl. 01         kl. 02         kl. 03         kl. 04 

Handel på selve dagen i henhold til enkelte 
driftstimer og kapacitet, der ikke allerede 
blev reserveret i day-ahead markedet. Hand-
ler afsluttes senest en time før driftstimen. 

Day-ahead marked / Spot-marked Intra-day marked 
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Beskrivelse af reservation af intra-day kapacitet p å den 
elektriske Storebæltsforbindelse  

44. Storebæltsforbindelsen er en national forbindelse, der forbinder 2 pris-
områder i Danmark. De to nationale prisområder er knyttet til henholdsvis 
Nordel system-område i Norden og UCTE-område i det centraleuropæiske 
kontinent.  

45. Storebæltsforbindelsen har en kapacitet på 600 MW i begge retninger 
(øst og vest). Før Storebæltsforbindelsen har Energinet.dk købt 600 MW re-
server i Østdanmark og 600 MW i Vestdanmark – dvs. 1200 MW reserver i 
alt for Danmark samlet set.  

46. Et af de primære elementer, som forventes at føre til en samfundsøko-
nomisk rentabilitet af Storebæltskablet, er, at der nu er mulighed for at dele 
manuelle reserver mellem Øst- og Vestdanmark, fordi der nu kan transporte-
res el mellem øst og vest. Formålet med, at Energinet.dk lader Øst- og Vest-
danmark deles om reserverne, er, at Energinet.dk's samlede behov for reser-
ver reduceres.  

47. Konkret betyder det, at Energinet.dk i normalsituationer vil købe 300 
MW reserver i Vest, mod før 600 MW. I Østdanmark vil Energinet.dk fort-
sat skulle købe reserver på 600 MW. For at kunne dele reserver mellem øst 
og vest, vil Energinet.dk reservere kapacitet på Storebæltsforbindelsen i 
intra-day markedet, når flowet går fra øst mod vest.  

48. Før etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse forventede 
Energinet.dk, at udvekslingen i day-ahead markedet i langt de fleste timer 
ville gå fra Vest- mod Østdanmark, jf. figur 3, der viser en såkaldt varig-
hedskurve for forventet udveksling over Storebæltsforbindelsen. 
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Figur 3: Forventet udveksling over Storebæltsforbindelsen (Day-ahead 
markedet). Positivt tal angiver flow fra Vestdanmark til Østdanmark   

 
Note: Et år = 8.760 timer  
 
Kilde: Elektrisk Storebæltsforbindelse – Nytteværdien af en elektrisk Store-
bæltsforbindelse, bilagsrapport 2005. 
 
49. I de situationer hvor udvekslingen i day-ahead markedet er fra Østdan-
mark til Vestdanmark, vil Energinet.dk derfor forbeholde sig ret til at fore-
tage en reservation i intra-day markedet og dermed reducere kapaciteten på 
intra-day markedet for markedsaktørerne, jf. boks 4.  
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Boks 4: Energinet.dk´s reservation – påvirkning af intra-day markedet 
 
Hvornår reserveres intra-day kapacitet – eksempler 
 
Day-ahead markedet giver en udveksling af el fra vest mod øst (størstede-
len af tiden ifølge Energinet.dk):  
→ Ingen effekt af reservation  
 
I day-ahead markedet bliver der handlet el fra øst mod vest (mindre end 
300 MW): 
→ Energinet.dk reserverer 300 MW, resterende kapacitet stilles til rådig-
hed for intra-day markedet. Fx hvis der handles 200 MW i day-ahead, vil 
der være 100 MW til intra-day markedet (Energinet.dk har reserveret de 
øvrige 300 MW). 
 
I day-ahead markedet bliver der handlet el fra øst mod vest (mere end 300 
MW): 
→ Energinet.dk reserverer hele den kapacitet, der er tilbage efter day-
ahead udvekslingen. Der er ingen kapacitet for intra-day markedet. Hvis 
der fx handles 400 MW i day-ahead, vil Energinet.dk reservere 200 MW, 
og der er 0 MW tilbage til intra-day markedet.  
 
 

Energinet.dk's evaluering af reservationen på 300 MW i vestgående 
retning 

50. Med udgangspunkt i bl.a. Energinet.dk's 4 notater beskrives de pro-
blemstillinger, der ifølge afgørelsen af 2. juli 2010 skal indgå i en evalue-
ring af metodegodkendelsen. 

51. Energinet.dk vurderer helt overordnet, at Energinet.dk's reservation har 
medført en effektiviseringsgevinst, og at aktørerne i intra-day markedet som 
følge af reservationen har oplevet et meget begrænset tab, idet reservationen 
kun har begrænset handelsmulighederne i intra-day markedet i meget få ti-
mer i perioden fra forbindelsens idriftsættelse til nu. 

52. På anmodning fra sekretariatet har Energinet.dk foretaget en grundig 
kortlægning af alternative muligheder for at sikre balancen i transmissions-
systemet ved hjælp af andre værktøjer end reservationen i intra-day marke-
det, samt under hvilke omstændigheder det vil være muligt at begrænse re-
servationen mest muligt – baseret på konkrete driftserfaringer.  

53. Energinet.dk har mulighed for at anvende andre muligheder end at 
overføre reserver via Storebæltskablet for at sikre balancen. Disse er be-
skrevet i Energinet.dk’s redegørelse af 22. december 2011 og omfatter:  
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• [ET PUNKT SLETTET] 

• En generel vurdering af effektbalancen i Vestdanmark, herunder til-
gængeligheden af balanceringsressourcer i udlandet og frivillige re-
gulerkraftbud 

• Indkøb af yderligere manuelle reserver i Vestdanmark  

54. Desuden kan Energinet.dk i kritiske driftssituationer i Vestdanmark an-
vende en række værktøjer, [SÆTNING SLETTET], beordring af driftsæn-
dringer på elproducerende anlæg og afkobling af forbrugsområder. I figur 4 
nedenfor er vist beslutningsprocessen for de værktøjer som Energinet.dk 
kan anvende for at sikre balance i elsystemet i Vestdanmark. Figuren skal 
læses ovenfra, idet Energinet.dk vil anvende de oplistede værktøjer i den 
rækkefølge, som de er vist i figuren. 
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Figur 4: [FIGUR SLETTET] 
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55. Det ses af figur 4, at Energinet.dk har mange muligheder for at sikre 
forsyningssikkerheden i Vestdanmark.   

56. Energinet.dk har som følge af sekretariatets uddybende spørgsmål til 
mulighederne for anvendelse af andre værktøjer end reservationen foretaget 
en nøje analyse af behov og timing for de forskellige værktøjer, der er til rå-
dighed. Analysen er baseret på data fra de konkrete driftserfaringer siden 
idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen. Analysen er baseret på en tænkt si-
tuation, hvor flowet som følge af spotmarkedsudvekslingen er vestgående 
og hvor muligheden for at anvende reservationen i intra day markedet ikke 
er til stede.   

57. [AFSNIT SLETTET] 

58. Med hensyn til timingen vurderer Energinet.dk, at det – som følge af 
det begrænsede behov – vil være fordelagtigt at indkøbe yderligere manuel-
le reserver efter at resultatet fra day ahead auktionen på Nord Pool Spot og 
dermed spotmarkedsudvekslingen på Storebæltskablet er kendt.  

59. De bud på reservekraft, der kan opnås efter day ahead auktionen, må 
forventes at have en højere marginalpris end de bud, der kan opnås før day 
ahead auktionen. Det skyldes, at det netop er buddene, der afspejler de høje-
ste marginalomkostninger, der ”sorteres fra” og dermed er til rådighed efter 
at day ahead auktionen er afholdt.  

60. Omvendt forventes det på baggrund af driftserfaringerne at være muligt 
at købe betydeligt færre reserver end antaget i en situation, hvor reserverne 
købes inden spotmarkedsudvekslingen på Storebæltsforbindelsen er kendt.  

61. [AFSNIT SLETTET] 
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62. I den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen var den an-
slåede effektiviseringsgevinst i Energinet.dk’s reserveindkøb 90 mio. kr./år. 
Efter de oplysninger, der var tilrådighed i forbindelse med vurderingen af 
businesscasen for bygningen af Storebæltskablet, var det Energinet.dks vur-
dering, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebælts-
forbindelse var en forudsætning for at opnå denne effektivitetsgevinst. Det 
viser sig nu, at etableringen af Storebæltskablet vil give en effektivitetsge-
vinst ved indkøb af reservekraft på 72 mio. årligt (90 mio. kr./år- 18 mio.kr. 
pr år) selv uden at reservationen opretholdes.        

63. Energinet.dk vurderer selv, at den oplyste meromkostning på 18 mio. 
kr. årligt kan begrunde en opretholdelse af reservationen. Energinet.dk an-
moder derfor om, at reservationen på 300 MW i vestgående retning kan op-
retholdes. 

64.  Energinet.dk har gennem hele sagsforløbet givet udtryk for, at en re-
servation på under 300 MW ikke kunne opfylde selskabets behov for ud-
veksling af regulerkraft mellem øst og vest. På et sent tidspunkt i sagsforlø-
bet oplyser Energinet.dk, at selskabet – også på baggrund af sekretariatets 
udkast til afgørelse – ville kunne drage nytte af en reservation på 150-200 
MW. 

65. Hele notatet er oprindeligt opbygget ud fra en forudsætning om en re-
servation på enten 0 eller 300 MW.  

66. I selskabets høringssvar fra maj 2012 nævnes ikke, at selskabet ville 
kunne drage nytte af en reservation på fx 150-200 MW. 

67. Da sekretariatet medio juni 2012 anmodede Energinet.dk om at bekræf-
te denne forudsætning, giver selskabet udtryk for at kunne udnytte en min-
dre reservation på fx 150 MW.   

68. Energinet.dk har tilkendegivet, at det som en forsimplende antagelse er 
rimeligt at antage, at der er en lineær sammenhæng mellem størrelsen af re-
servationen og de økonomiske konsekvenser. Ved en reservation på 150 
MW vil de negative påvirkninger på markedet af reservationen blive halvde-
len af påvirkningen ved en reservation på 300 MW. Tilsvarende vil de øko-
nomiske fordele af en reservation på 150 MW være ca. halvdelen af en re-
servation på 300 MW – altså i størrelsesordenen 9 mio. kr.    
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Energinet.dk oplyser om reservationens betydning for prisdannelsen på el-
markederne: 

Spotmarkedet 

69. Prisdannelsen på spotmarkedet (day-ahead) er ikke direkte påvirket af 
reservationen på intra-day markedet. Energinet.dk foretager kun reservation 
på intra-day markedet, hvis kapaciteten på Storebæltsforbindelsen ikke be-
nyttes af spotmarkedet. 

Intra-day markedet. 

70. I efteråret 2011 har Energinet.dk i flere notater beskrevet effekten på 
intra-day markedet af selskabets reservation af intra-day kapacitet på den 
elektriske Storebæltsforbindelse i perioden 26. august 2010 til 30. september 
2011. 

71. Reservationen kan påvirke aktørerne på elmarkedet i negativ retning i 
de tilfælde, hvor der er begrænset overførselskapacitet på Storebæltsforbin-
delsen, samtidig med at priserne i Østdanmark er mindre end priserne i 
Vestdanmark.5  

 

                                                 
5 Energinet.dk foretager kun reservationer på Storebæltsforbindelsen i vestgående retning 
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Tabel 1: Antal timer, hvor der ikke er intra-day kapacitet til rådighed 
på forbindelsen, fordelt efter årsag til den manglende kapacitet.  Perio-
den fra idriftsættelsen til 30. september 2011. 

 Kabel 
ude pga. 
service 

Flowretning 

øst-vest 

>600 MW 

ingen reserva-
tion af Ener-
ginet.dk af 
intra-day ka-
pacitet, fordi 
hele kapacite-
ten bruges på 
spotmarkedet  

Flowretning 

øst-vest 

>300 MW 

Energinet.dk 
reserverer he-
le den ledige 
kapacitet på 
intra-day 
markedet. 

Total: 

Storebæltskabel 
ikke er tilrådig-
hed for intra-
day markedet 

Antal timer 146 40 367 553 

% af tiden*) 1,46  0,4 3,67 5,53 

*) Der er i perioden siden idriftsættelsen til 30. september 2011 sammenlagt 
ca. 10.000 driftstimer.   

72. Af tabel 1 ses at der i perioden siden idriftsættelsen af den elektriske 
Storebæltsforbindelse ikke har været nogen kapacitet til rådighed for intra-
day marked i 186 (146+40) driftstimer (ca. 1,9 % af timerne).  I 146 timer 
var kablet lukket pga. service og i 40 timer var al kapacitet optaget af spot-
markedet.  I 367 driftstimer (ca. 3,7 % af driftstimerne) har Energinet.dk re-
serveret al ledig kapacitet på intra-day markedet. Dvs. der samlet i ca. 5,5 % 
af driftstimerne ikke har været kapacitet til rådighed for handel mellem 
markedsaktørerne på intra-day markedet. 

73. Energinet.dk oplyser, at priserne på intra-day markederne har været 
sammenfaldende i Øst- og Vestdanmark i omkring 70 % af tiden fra idrift-
sættelsen til september 2011. Til sammenligning kan oplyses, at priserne i 
samme periode er sammenfaldende i 74 % af timerne på spotmarkedet. 

74. Det fremgår af redegørelserne fra Energinet.dk, at det er vanskeligt at 
opgøre, hvilke tab samfundet og markedsaktørerne har haft som følge af sel-
skabets reservation af intra-day kapacitet på den elektriske 
Storebæltsforbindelse i perioden 26. august 2010 til 30. september 2011. 
Den væsentligste vanskelighed består i at afgøre, hvorledes priserne ville 
have udviklet sig, hvis kapaciteten på kablet ikke var blevet begrænset – og 
det er vanskeligt at afgøre, hvor stor en del af kablet, der under de forudsæt-
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ninger ville være blevet anvendt for at skabe ens priser i Øst- og Vestdan-
mark. 

75. Energinet.dk har foretaget et regneeksempel for en teoretisk ”worst ca-
se” scenario for den samfundsmæssige omkostning ved reservationen på 
intra-day markedet. Beregningerne udgør de maksimale samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved reservation på intra-day markedet (perioden 26. au-
gust 2010 – 30. september 2011).  

76. Ifølge Energinet.dk's oplysninger er kapaciteten på intra-day markedet 
begrænset i 367 timer, hvor Energinet.dk har reserveret 300 MW. I de 367 
timer er den gennemsnitlige prisforskel (forskel mellem den maksimale pris 
på intra-day markedet (elbas) i Vestdanmark og den minimale pris på intra-
day markedet (elbas) i Østdanmark ca. 34 kr./MW (den maksimale prisfor-
skel i perioden er 124 kr./ MW).  

77. Beregningerne af ”Worst case” samfundsøkonomiske tab foretages efter 
følgende model, jf. boks 5: 

Boks 5:”Worst case” estimate 

Samfundsøkonomiske tab = antal timer med begrænsning i kapaciteten * 
den maksimale kapacitetsbegrænsning * den gennemsnitlige prisforskel i 
perioden med kapacitetsbegrænsning. 

Dvs: 

Samfundsøkonomisk tab = 367 timer*34kr/MW*300 MW = ca. 3,7 mio.kr. 
6 

 

78. Energinet.dk oplyser imidlertid, at det er en mere realistisk forudsæt-
ning, at efterspørgslen efter kapacitet vil være mindre end 300 MW. Anven-
des for eksempel en ikke realiseret omsætning i intra-day markedet (Elbas) 
på 50 MW (som svarer til den gennemsnitlige Elbas-handel på forbindelsen) 
udgør tabet i størrelsesordenen 625.000 kr.(367 timer*34 kr./MW*50 MW) 
for perioden 25. august 2010 til 30. september 2011. 

Regulerkraftmarkedet  

79. Efter idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen har Energinet.dk reduce-
ret efterspørgslen efter manuelle reserver i Vestdanmark med 300 MW. 
Energinet.dk vurderer, at denne reduktion i et vist omfang er afhængig af re-
servationen på intra-day markedet. På den anden side oplyser Energinet.dk, 
at det i situationer, hvor spotmarkedet har beslaglagt hele kapaciteten på 
                                                 
6 For perioden 25. august 2010 til 30. september 2011 
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Storebæltsforbindelsen, er muligt at levere de nødvendige reserver i Vest-
danmark på anden vis, hvorved der opretholdes en tilfredsstillende driftssik-
kerhed.  

80. Et væsentligt argument for Energinet.dk er, at reservationerne kan føre 
til lavere priser på reservekraft i Vestdanmark og dermed lavere omkostnin-
ger for Energinet.dk, hvorved forbrugerpriserne også bliver reduceret. Bag-
grunden herfor er, at reguleringen af Energinet.dk bygger på en ”hvile i sig 
selv” regulering. 

Energinet.dk´s strategi for systemydelser 

81. I Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010 var det et krav, at Energi-
net.dk redegjorde for selskabets strategi for indkøb af reserver. Energinet.dk 
har ved skrivelse af 27. maj 2011 beskrevet selskabets strategi for indkøb af 
reserver 2011-2015.  Det oplyses bl.a., at planen har været sendt i høring 
hos markedsaktørerne. Planen er vedlagt som bilag 10 og behandles i øvrigt 
ikke yderligere i denne sagsfremstilling. 

Høring 

Høringssvar fra aktører på elmarkedet mv. 

82. Sekretariatet har - modsat sagsbehandlingen i 2010 - ikke sendt et ud-
kast til tilsynsnotat til en bredere kreds af organisationer og selskaber som 
led i oplysningen af sagen. I forbindelse med sagsbehandlingen i 2010 send-
te sekretariatet notatet i høring hos følgende aktører: Brancheforeningen for 
Regulerkraftanlæg i Danmark (BRD), FSE, Dansk Energi, Dansk Industri, 
Dansk Fjernvarme, FDKV, Dansk Industri og Energistyrelsen 

83. Den væsentligste grund til, at høringskredsen er begrænset, er at der 
kun er én part i sagen (Energinet.dk) samt, at notatet umiddelbart indeholder 
mange oplysninger, der vurderes som forretningsmæssigt følsomme oplys-
ninger, som skal undtages fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 
12, stk. 1, nr. 2.  Slettes disse forretningsmæssigt følsomme oplysninger, gi-
ver det efter sekretariatets vurdering ingen mening at sende tilsynsnotatet til 
andre selskaber med henblik på at indhente yderligere oplysninger. 

84. For at sikre øvrige aktører mulighed for at fremkomme med bemærk-
ninger om sagens hovedproblemstilling, gav Sekretariatet for Energitilsynet 
den 4. juli 2012 de aktører, der blev hørt i forbindelse med sagen i 2010, 
mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Henvendelsen til aktørerne 
var udformet som en række spørgsmål. Spørgsmålene blev også lagt på 
Energitilsynets hjemmeside, således at alle øvrige aktører og interessenter 
på energimarkedet havde mulighed for at besvare spørgsmålene, og dermed 
hjælpe med belysning af sagen. 
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85. Spørgsmålene som Sekretariatet for Energitilsynet sendte til markeds-
aktørerne den 4. juli 2012 er gengivet nedenfor: 

Der ønskes følgende oplysninger til belysning af virkningen af Energi-
net.dks reservation af 300 MW på intra-day markedet i vestgående retning – 
det er således alene effekten af reservationen Energitilsynet ønsker belyst: 

Hvad har været [xx] årlige tab, jf. [….]. Såfremt der er tale om et skøn bedes 
dette oplyst? Beskriv hvorledes dette tab fremkommer? 

Hvilke tab, jf. […], forventer [xx] i 2012? 

Hvordan forventes en nedsættelse af reservationen til 150 MW eller 200 
MW fremadrettet at påvirke ovenstående opgørelser/skøn?  

I det omfang, der er andre positive eller negative virkninger af reservatio-
nen, hører sekretariatet også gerne om disse. 

86. SET har på denne baggrund modtaget oplysninger fra 6 parter (bilag 9), 
Nedenfor er hovedindholdet i besvarelserne gengivet: 

Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg i Danmark (BRD) 

87. BRD har ikke taget udgangspunkt i Sekretariatet for Energitilsynets 
spørgsmål. 

88. BRD er kritisk over for reservationen og i øvrigt også kritisk over for de 
spørgsmål, som Sekretariatet for Energitilsynet stiller. 

89. BRD oplyser dog, at det er særdeles vanskeligt at opgøre et forventet 
tab, og BRD kritiserer, at der ikke er tilstrækkelig gennemsigtighed omkring 
Sekretariatet for Energitilsynets procedure for vurdering af reservationer, 
bl.a. fordi BRD ikke har tilstrækkelig indsigt.  

90. BRD foreslår, at der gennemføres en 2 årig prøveperiode, hvor der ikke 
foretages reservationer. Samtidig opfordrer BRD til, at Sekretariatet for 
Energitilsynet tager initiativ til møder med markedsdeltagerne, hvor de me-
get komplekse problemstillinger drøftes. 

Danske Commodities (DC) 

91. DC har alene påpeget, at virksomheden ikke har noget tab ved reserva-
tionen, så længe flowet går fra et højprisområde til et lavprisområde. DC 
forventer ikke noget tab i 2012 som følge af reservationen. 
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Dansk Energi 

92. Dansk Energi er generelt imod reservation af kapacitet på el-
forbindelser – også på intra-day-markedet. 

93. Dansk Energi finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke har været trans-
parens i beslutningsgrundlaget i nærværende sag, og at det ikke er muligt for 
Dansk Energi at kommentere de beregninger, som Energinet.dk har foreta-
get. 

94. Dansk Energi vurderer umiddelbart, at det markedstab på 625.000 kr., 
som Energinet.dk har beregnet, stemmer nogenlunde overens med, hvad 
Dansk Energi vurderer. 

95. Dansk Energi understreger, at der i den berørte periode har været et lille 
behov for reservation, hvilket sandsynligvis ikke vil være tilfældet frem-
over. Dansk Energi vurderer derfor, at det vurderede tab vil stige. 

96. Dansk Energi foreslår en midlertidig godkendelse af en reservation 
(eventuelt reduceret). Herefter vurderer Dansk Energi, at virkningen af re-
servationen kan vurderes igen. 

Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE) 

97. FSE vurderer, at Energinet.dk’s reservation på 300 MW på intra-day 
markedet i vestgående retning er fornuftig og samfundsmæssig hensigts-
mæssig. 

98. FSE mener at reservationen normalt vil ske i den retning strømmen ikke 
løber. I praksis vil dette bevirke, at konkurrencen på markedet for regule-
ringsreserver øges. 

99. FSE lægger vægt på, at lavere nettariffer og den øgede konkurrence vil 
komme alle elforbrugere tilgode. 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (KFST) 

100.  KFST fastslår, at en ophævelse af reservationen på den ene side kunne 
styrke konkurrencen på engrosmarkedet for el. På den anden side vil en op-
hævelse af reservationen kunne begrænse konkurrencen på markedet for re-
servekraft. 

101.  KFST fastslår, at der skal foretages en samlet vurdering af fordele og 
ulemper ved reservationen. 
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Nord Pool Spot AS 

102.  Nord Pool Spot AS påpeger, at tilgængelig transmissionskapacitet er 
vigtig for et velfungerende marked med gode betingelser for konkurrence og 
prisdannelse. Reservation af kapacitet til andre formål kan derfor have nega-
tive effekter på likviditet i markedet og på hvor godt markedet fungerer. 

103. Nord Pool Spot AS synes på den baggrund at det er meget positivt, at 
Energitilsynet foretager en grundig vurdering af reservationen. 

104.  Nord Pool Spot AS analyse af virkningen for markedsaktørerne af re-
servationerne af kapacitet på Storebælsforbindelsen i vestgående retning for 
2011 og 2012 bekræfter de oplysninger som Sekretariatet for Energitilsynet 
tidligere har modtaget fra Energinet.dk. Det betyder, at der i den omtalte pe-
riode har været et begrænset tab for markedsaktørerne, medens Energinet.dk 
omvendt har fået en større gevinst ved at reservationen muliggør en optime-
ring af Energinet.dks indkøb af reserver. 

105.  Nord Pool Spot mener i øvrigt ikke, at det vil få signifikant betydning 
for markedet om reservationen reduceres til 150 MW eller 200 MW. 

Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til høringssvar fra 
markedsaktører. 
 

106.  Det er generelt ikke muligt, at udlede en entydig konklusion fra hø-
ringssvarene. Markedsaktørerne er tilsyneladende påvirket af, at de ikke har 
adgang til hele Energitilsynets beslutningsgrundlag.   

107.  Sekretariatet for Energitilsynet vil medgive, at der ikke har været til-
strækkelig med transparens i forbindelse vurderingen af reservationen. 

108.  Det er også Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at bedre trans-
parens ville kunne give markedsdeltagerne mulighed for bedre at vurdere de 
beregninger og antagelser om tab og omkostninger, som Energinet.dk læg-
ger til grund. Herved ville der være et mere robust grundlag at foretage det 
forvaltningsretlige skøn ud fra. 

Høringssvar fra Energinet.dk 

109.  Energinet.dk har afgivet høringssvar den 31. maj 2012 (bilag 7) og 20. 
september 2012 (bilag 8)  

110.  Energinet.dk giver indledningsvis udtryk for Energinet.dk’s overord-
nede opfattelse af, at reservationen af kapacitet til systemtjenester ikke er 
lovstridigt som metode, og reservationen af intra-day kapacitet i det første 
års drift desuden har medført så betydelige gevinster, at den samlet set med-
fører en gevinst for det danske samfund. 
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111.  Energinet.dk har ønsket til en præcisering i fremstillingen af den sam-
fundsmæssige nytte af deling af reserver, samt en præcisering af at Energi-
net.dk ikke har opsagt de hidtidige aftaler om levering af manuaelle reserver 
i Vestdanmark, hvorved der skulle være sket en reduktion af omkostninger 
til indkøb af reserver på 90 mio. kr. /år. Energinet.dk påpeger at det reduce-
rede indkøb faldt sammen med udløb af en række længerevarende aftaler 
om levering af manuelle reserver. 

112. Energinet.dk har endvidere i høringsnotatet af 31. maj 2012 henvist til, 
at den samlede regionale driftsnytte af storebæltskablet har været inddraget i 
investeringsbeslutningen. Energinet.dk oplyser, at den regionale driftsnytte 
af Storebæltskablet er lavere end den danske driftsnytte.  

113.  Energinet.dk finder endvidere, at en sammenligning af den samlede ef-
fektivisering ved reservationerne på 18 mio. kr./år og Energinet.dks samlede 
indkøb af systemtjenester i 2011 på 922 mio. kr. ikke udgør et relevant eva-
lueringskriterium for reservationen. Energinet.dk mener, at det vil være re-
levant at sammenligne effektivitetsgevinsten det første år på godt 18 mio. 
kr./år med den ubetydelige negative påvirkning af aktørerne på godt 0,5 
mio. kr./år. 

114.  Energinet.dk præciserer, at reservationen ikke er grænseoverskridende 
og dermed ikke omfattet af Forordning 714/2009.  (Sekretariatet for Energi-
tilsynet er enig heri, hvilket også fremgår af notatet. Sekretariatet har alene 
henvist til, at reservationen kunne have nogle virkninger, som kan sammen-
lignes med de reservationer, der er omfattet af forordningen. Men det under-
streges, at forordningen ikke er til hinder for en godkendelse af reservatio-
ner). 

115.  Energinet.dk vurderer endelig, at reservationen ikke er en aftale med 
tredjeparter, der er omfattet af forbuddet i systemansvarsbekendtgørelsen. 

116.  Endelig vurderer Energinet.dk, at udkastet til afgørelse i denne sag er i 
modstrid med Energitilsynets afgørelse fra 2. juni 2010. I henhold til afgø-
relsen fra 2010, mener Energinet.dk, at Energitilsynet udelukkende burde 
tage stilling til omfanget af reservationen baseret på reservations indvirk-
ning på markedet som helhed. 

Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Energinet.dk hø-
ringssvar  

117.  Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af bemærkningerne 
fra Energinet.dk omformuleret og præciseret enkelte afsnit i notatet. 

118.  Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at de direkte virkninger af re-
servationerne fremkommer ved at sammenligne de negative virkninger for 
aktørerne på godt 0,5 mio. kr. /år med effektivitetsgevinsten for Energi-
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net.dk på 18 mio. kr. /år. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget sam-
menligningen med Energinet.dks indkøb af systemydelser på 922 mio. kr. for 
at anskueliggøre, at beløbet på 18 mio. kr. udgør et forholdsvist begrænset 
beløb i forhold til de samlede udgifter til systemydelser som Energinet.dk 
opkræver hos forbrugerne. 

119.  For så vidt angår spørgsmålet om at inddrage den regionale driftsnytte 
af storebæltskablet, er det Sekretariatets vurdering af reservationen af 
intra-day kapacitet på Storebæltskablet, at denne sag alene skal vurderes ef-
ter danske forhold og danske regler. I øvrigt er det meget vanskeligt at vur-
dere, hvorledes de tal om driftsnytte, der er indsendt af Energinet.dk, vil ud-
vikle sig, såfremt reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Sto-
rebæltsforbindelse ophører. 

120.  Med hensyn til Energinet.dk’s indvending om, at denne nye afgørelse 
alene skulle tage stilling til omfanget af reservationen bemærker Sekretaria-
tet for Energitilsynet, at det er korrekt, at hensigten med denne afgørelse 
skulle have været at vurdere omfanget af reservationen.  

121.  Forudsætningen for tilsynets godkendelse i 2010 af reservationen var 
imidlertid, at denne var en absolut nødvendig forudsætning for, at Energi-
net.dk kunne opnå en besparelse i størrelsesordenen 90 mio. kr./år. Det er 
imidlertid under oplysningen af sagen kommet frem, at der er tale om et 
langt mindre beløb nemlig 18 mio. kr./år. 

122.  Da er en væsentlig forudsætning for den midlertidige godkendelse er 
faldet bort, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at der i forbindelse 
med vurderingen af omfanget af reservationen også bør foretages en ny 
vurdering af selve reservationen.   

123.  Sekretariatet for Energitilsynet har endelig ved at omformulere vurde-
ringsafsnittet indarbejdet Energinet.dks bemærkninger om lovgrundlaget 
(bl.a. bemærkninger om at alene aftaler er omfattet af systemansvarsbe-
kendtgørelsen).  

124.  Overordnet finder Sekretariatet for Energitilsynet ikke, at Energinet.dk 
har fremført argumenter, der betyder, at Sekretariatet skal ændre indstillin-
gen i forhold til høringsudkastet. Sekretariatet finder overordnet, at hensy-
net til ikke at begrænse konkurrencen er meget central. I forhold til vurde-
ringen i 2010 er prisen for forbrugerne ved ikke at foretage selve reservati-
onen reduceret fra ca. 90 mio. kr. /år til 18 mio. kr./ år. 
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Lovgrundlag 

Lov om Energinet.dk7 
 
125.  Det følger af § 2, stk. 2, at  

”Energinet.dk´s formål er at sikre en effektiv drift og udbyg-
ning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og 
at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene”. 

BEK om økonomisk regulering af Energinet.dk8 
126.  Det følger af bekendtgørelsens § 2, at Energinet.dk kan i priserne for 
de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energi-
net.dk, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig 
forrentning af kapital.   

Elforsyningsloven9 
 
127.  Det ses af EFL om Energitilsynets godkendelse af metoder:   

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og di-
stributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder 
efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.  

 
128.  Af bemærkningerne10 til § 73 a følger det, at ”formålet er at sikre, at 
metoderne er i overensstemmelse med EFLs bestemmelser. Der skal blandt 
andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer 
som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.” og vide-
re …..”Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at beregne 
eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionsnet, omfatter 
også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilveje-
bringelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når der, i mod-
sætning til direktivet, ikke fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, 
skyldes det, at balanceringsydelser er en integreret del af den systemansvar-
lige virksomheds opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.” 

  
129.  Af § 6, stk. 4, fremgår, at de kollektive elforsyningsvirksomheders 
ydelser skal stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ik-
ke-diskriminerende vilkår:  

”Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige 
virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, 

                                                 
7 Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk, LBK nr. 224 af 16/03/2009.  
8 Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 
9 Bekendtgørelse af lov om elforsyning,, jf. LBK nr. 516 af 20/05/2010. 
10 Specielle bemærkninger til §73a i L494 
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skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gen-
nemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vil-
kår.” 

 
130.  § 6, stk. 4, gælder også for Energinet.dk, da Energinet.dk henhører un-
der definitionen af kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 
10:   

”Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet 
elforsyningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirk-
somhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksom-
heds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov 
om Energinet.dk, som på offentligt regulerede vilkår har til 
formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller sy-
stemansvarlig virksomhed.” 

 
131.  Kravet om objektivitet, gennemsigtighed, rimelighed og ikke-
diskrimination er i øvrigt et grundlæggende princip, der går igen i en lang 
række af lovens bestemmelser. 

132.  Det fremgår af § 24, at  

”§ 24: Enhver har ret til at anvende det kollektive elforsy-
ningsnet til transport af elektricitet imod betaling.  

Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskels-
behandle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller 
begunstige tilknyttede eller associerede virksomheder eller 
virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltage-
re. 

Stk. 3. Med henblik på at sikre den fulde udnyttelse af kapaci-
teten i det kollektive elforsyningsnet kan klima- og energimini-
steren fastsætte regler om adgangen til at indgå aftaler om re-
servation af netkapacitet. Klima- og energiministeren kan 
endvidere fastsætte regler om, at eksisterende aftaler om re-
servation af netkapacitet skal administreres på en måde, som 
sikrer den fulde udnyttelse af kapaciteten i det kollektive elfor-
syningsnet.” 

 

Af forarbejderne11 til § 24, stk. 3, fremgår bl.a. at ”En forud-
sætning for det frie elmarked kan fungere er, at kapaciteten i 

                                                 
11 Specielle bemærkninger til § 24, stk. 3, i lov nr. 448 
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elforsyningsnettet udnyttes fuldt ud, således at udbuddet af 
elektricitet og dermed konkurrencen på markedet er størst mu-
lig. Dette er særlig vigtigt på nettets udlandsforbindelser, som 
skal sikre, at der kan handles elektricitet på tværs af lande-
grænserne.” 

Og videre hedder det: ” Hvis adgangen til transport af elektri-
citet begrænses af aftaler om reservation af netkapacitet  eller 
særlige rettigheder for nogle aktører, forstyrres den frie kon-
kurrence. Dette kan medføre prisstigninger på elektricitet.” 

133. §  5, stk. 1, nr. 15, definerer systemansvarlig virksomhed som: 

 ”Systemansvarlig virksomhed: Virksomhed, der har det over-
ordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en ef-
fektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem” 

 
134.  Det følger af § 31, stk. 1 og 2, at Energinet.dk bl.a. skal bidrage til at 
sikre de bedst mulige betingelser for konkurrence:  

”§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidra-
ge til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for 
konkurrence på markeder for produktion og handel med elek-
tricitet, jf. § 1, stk. 2.  

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til 
at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være ob-
jektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige og kan 
vedrøre ………….. 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence 
for produktion og handel med elektricitet.”  

135.  Det følger af § 27 a, at Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikker-
heden. 

”§ 27 a.  Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden 
og skal for at opfylde denne forpligtelse  

1) opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det 
sammenhængende elforsyningssystem og  

2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapaci-
tet i det sammenhængende elforsyningssystem.  
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Stk. 2. Energinet.dk kan til varetagelsen af sine forpligtelser i 
stk. 1 indhente nødvendige oplysninger hos brugerne af net-
tet.”  

136. Af bemærkningerne12 til § 27 a (til lov nr. 1277) fremgår det, at  

”Med bestemmelsen i § 27a præciseres den systemansvarlige virksomheds 
[Energinet.dk, sekretariatet] ansvar for forsyningssikkerheden, og i §§ 27b-c 
tydeliggøres den systemansvarlige virksomheds beføjelser til at sikre forsy-
ningssikkerheden. Det forudsættes i forslaget, at den systemansvarlige virk-
somhed indgår alle nødvendige aftaler for at opfylde sine forpligtelser efter 
§§ 27a-c. 
 
Med bestemmelsen præciseres den systemansvarlige virksomheds pligt til, 
foruden at sikre den tekniske kvalitet og balance samt tilstrækkelig trans-
missionskapacitet, også at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelig produkti-
onskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem, således at en ac-
ceptabel leveringspålidelighed kan opretholdes. Ansvaret for forsyningssik-
kerheden gælder såvel i den enkelte driftstime som på længere sigt.” 
 
137. Formålet med elforsyningsloven (EFL) defineres i § 1: 

”§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrette-
lægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til 
forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbe-
skyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbru-
gerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne 
indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.  

 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte 
formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, her-
under ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, ved-
varende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på 
markeder for produktion og handel med elektricitet.”   

Bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed13 

Det følger af § 5: 

 ”§ 5. Indgåelse af aftaler om brug af transmissionsnettet, der 
indebærer reservation af netkapaciteten, er ikke tilladt. ” 

                                                 
12 Specielle bemærkninger til § 27a i lov nr. 1277 
13 Bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 
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Det følger af § 5, stk. 2, nr. 2, at stk. 1 ikke gælder ” Aftaler som den sy-
stemansvarlige virksomhed indgår med henblik på varetagelse af systemtje-
nester.” 

Systemansvarsbekendtgørelsen er udstedt med henvisning til bl.a. elforsy-
ningslovens § 24, stk. 3. 

Forordning (EF) Nr.714/2009 om betingelserne for netadgang i forbin-
delse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævel-
se af forordning (EF) nr. 1228/200314. 

 
138. Det følger af præamblen (nr. 25), at de nationale myndigheder (bl.a. 
Energitilsynet) skal sørge for, at denne forordnings bestemmelser og de ret-
ningslinjer, som vedtages på grundlag af den, overholdes. 

139.  Artikel 15, stk. 3, omhandler offentliggørelse af ledig kapacitet: 

 
”Transmissionssystemoperatørerne offentliggør overslag 
over den ledige overførselskapacitet for hver enkelt dag, her-
under ledig overførselskapacitet, der allerede er reserveret. 
Disse overslag offentliggøres på bestemte tidspunkter forud 
for transportdatoen og skal under alle omstændigheder inde-
holde ugentlige og månedlige forudberegninger såvel som en 
kvantitativ beskrivelse af den ledige kapacitets forventede på-
lidelighed.”  

 
140. Artikel 16 omhandler de almindelige principper for håndtering af kapa-
citetsbegrænsninger: 

”1. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal 
håndteres ved hjælp af ikke-diskriminerende markedsbaserede 
løsninger, der giver de berørte markedsdeltagere og transmis-
sionssystemoperatører effektive økonomiske signaler. Proble-
mer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal fortrinsvis løses 
ved hjælp af ikke-transaktionsbaserede metoder, dvs. metoder, 
der ikke indebærer et valg mellem de enkelte markedsdeltage-
res kontrakter. 

 
2. Transaktionsindskrænkende procedurer må kun benyttes i 
nødstilfælde, hvor transmissionssystemoperatøren skal handle 
hurtigt, og hvor belastningsomfordeling eller modkøb ikke er 

                                                 
14 De bestemmelser, som har relevans for denne sag er kun i meget begrænset omfang æn-
dret i forhold til forordning 1228/2003. 

Bilagsside 136 af 381.



32/39 

mulige. Sådanne procedurer skal anvendes uden forskelsbe-
handling. 
 
Bortset fra force majeure-tilfælde skal markedsdeltagere, der 
har fået tildelt kapacitet, have kompensation for enhver ind-
skrænkning heraf. 

 
3. Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller 
de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskri-
dende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne 
under hensyntagen til standarderne for sikker netdrift. 
 
4. Markedsdeltagerne meddeler i god tid forud for det relevan-
te tidsrum de pågældende transmissionssystemoperatører, 
om de har til hensigt at anvende den tildelte kapacitet. Tildelt 
kapacitet, der ikke udnyttes, skal tilbageføres til markedet på 
en åben, gennemsigtig måde uden forskelsbehandling. 
 
5. Transmissionssystemoperatørerne skal, så vidt det er tek-
nisk muligt, dirigere modsatrettede elektricitetsstrømmes ka-
pacitetsbehov gennem den samkøringslinje, hvor der er kapa-
citetsproblemer, for at udnytte denne linjes kapacitet mest mu-
ligt. Transaktioner, der afhjælper kapacitetsbegrænsningerne, 
må aldrig afvises; der tages dog fuldt hensyn til netsikkerhe-
den. 
 
6. Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyttes til et 
eller flere af følgende formål: 
a) sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed 
b) netinvesteringer, der bevarer eller forøger samkøringslin-
jernes kapacitet 
c) som en indtægt, der skal tages i betragtning af de regule-
rende myndigheder, når de skal godkende metoden for bereg-
ning af nettariffer og/eller vurdere, om tarifferne bør ændres.” 
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Begrundelse 
141.  Energitilsynet har 2. juli 2010 godkendt Energinet.dk´s metode ”Re-
servation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen”. Selve omfanget 
af Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Store-
bæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt.  

142.  Energitilsynet skal derfor nu vurdere selve omfanget af Energinet.dk´s 
metode ”reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen i ret-
ning øst mod vest”, jf. EFL § 73 a om metodegodkendelser.    

143.  Ved vurderingen af metoden om reservation af intra-day kapacitet på 
den elektriske Storebæltsforbindelse skal Energitilsynet grundlæggende på-
se, at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, objektivitet, ri-
melighed og ikke-diskrimination, jf. Elforsyningslovens § 6, stk. 4 og § 24. 

144.  Energitilsynets godkendelse af metoden, jf. elforsyningslovens § 73a, 
skal desuden påse, at metoden generelt er i overensstemmelse med elforsy-
ningslovens bestemmelser, regler udstedt i medfør af elforsyningsloven 
samt eventuelle forordninger, der måtte vedrøre denne problemstilling.  

145.  Energinet.dk skal sikre en effektiv drift af den overordnede infrastruk-
tur samt sikre åben og lige adgang for alle brugerne af nettet, jf. lov om 
Energinet.dk § 2 og bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energi-
net.dk § 2. Energinet.dk skal ligeledes bidrage til at sikre de bedst mulige 
betingelser for konkurrence på el-markedet, jf. elforsyningslovens § 31. 

146.  Derudover har Energinet.dk ansvaret for forsyningssikkerheden og skal 
for at opfylde denne opretholde den tekniske kvalitet og balance og sikre til-
strækkelig produktionskapacitet, jf. Elforsyningslovens § 27 a.  

147.  Endelig skal metoden være i overensstemmelse med formålet i elforsy-
ningsloven, fx skal metoden tilrettelægges og gennemføres i overensstem-
melse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 
forbrugerbeskyttelse, herunder sikre en effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med 
elektricitet.   

148.  Energinet.dk har siden efteråret 2011 efter anmodning fra Sekretariatet 
for Energitilsynet indsendt 4 notater med oplysninger om reservation af 
intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen (øst til vest).  

149.  Energinet.dk har oplyst, at forsyningen også kan opretholdes i de timer, 
hvor kablet ikke kan bruges af Energinet.dk på intra-day markedet. (fx når 
kablet er blevet optaget af spotmarkedet). Energinet.dk oplyser, at reserve-
kraft i sådanne situationer kan købes på anden måde. Det ville i øvrigt næp-
pe heller være udtryk for tilstrækkelig grad af forsyningssikkerhed, hvis der 
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ikke kunne købes reservekraft i de situationer, hvor kablet var optaget af 
spotmarkedet (elbas) eller var nede pga. for eksempel service på kablet. 

150.  Energinet.dk's besparelser (og som følge deraf lavere forbrugerpriser) 
var i den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen forudsat at 
udgøre 90 mio. kr./år, hvilket også lå til grund for Energitilsynets behand-
ling af metodegodkendelsen i 2010.  Energinet.dk oplyste i 2010, at der 
kunne ske en reduktion af indkøbte reserver på regulerkraftmarkedet i Vest-
danmark på 300 MW. Det blev i 2010 vurderet, at reservationen af 300 MW 
på Storebælt i retning fra øst mod vest var en nødvendig forudsætning for at 
reducere køb af reserver i Vestdanmark.  

151.  I redegørelsen af 22. april 2012 har Energinet.dk foretaget en fornyet 
vurdering af effektivitetsgevinsten ved reservationerne. 

152.  Energinet.dk oplyser, at der ikke i alle driftstimer er behov for indkøb 
af ekstra reserver på regulerkraftmarkedet. Energinet.dk oplyser: 

153.  ”Dette lavere niveau for indkøb af reserver i Vestdanmark er delvist 
men ikke udelukkende afhængigt af reservationen af 300 MW af den Vest-
gående kapacitet i intra-day markedet på forbindelsen.  Dette skyldes, at det 
er Energinet.dk’s vurdering, at fleksibiliteten i det samlede transmissionssy-
stem er øget efter idriftsættelsen af Storebæltsforbindelsen og den øgede 
fleksibilitet medfører, at det i nogle driftssituationer vil være muligt at leve-
re de nødvendige reserver i Vestdanmark på anden vis og samtidigt opret-
holde en tilfredsstillende driftssikkerhed. Derfor vil en mindre størrelse af 
reservation i intra-day markedet i de fleste driftssituationer ikke medføre 
ekstra indkøb af 300 MW manuelle reserver i Vestdanmark. Aktørerne i det 
vestdanske marked for manuelle reserver vil, som ovenfor beskrevet, ikke 
nødvendigvis opleve en betydelig højere efterspørgsel, såfremt reservatio-
nen sænkes”. 

154.  Energinet.dk har i notatet fra april 2012 redegjort for, at effektivitets-
gevinsten for Energinet.dk ved at foretage reservationer af intra-day 
kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) på baggrund af 
de indhøstede erfaringer i det første driftsår kan opgøres til 18 mio. kr. pr. 
år. [SÆTNING SLETTET]. Disse tal er baseret på erfaringer fra det første 
års drift vedrørende behovet for indkøb af manuelle reserver sammenlignet 
med andre muligheder for opretholdelse af effektbalance samt timingen og 
hyppigheden for indkøb af yderligere manuelle reserver på ekstraordinære 
auktioner.  

155.  Effektivitetsgevinsten slår direkte igennem i forbrugerpriserne pga.  
Energinet.dk´s hvile-i-sig-selv regulering. 

156.  Der gælder en række krav om reservation og brug af kapacitet i syste-
met, herunder krav om håndtering af kapacitetsbegrænsninger.  
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157.  For det første er udgangspunktet i EFL § 24, stk. 2, at alle har lige ad-
gang til nettet og de kollektive elforsyningsvirksomheder – herunder Ener-
ginet.dk – må ikke forskelsbehandle brugere af systemet. I særdeleshed er 
det i strid med loven at begunstige tilknyttede eller associerede virksomhe-
der eller virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere. 
Det er sekretariatets vurdering, at der implicit i denne bestemmelse ligger, at 
Energinet.dk er afskåret fra at give sig selv en fortrinsstilling i forhold til 
andre brugere. 

158.  Bestemmelserne i systemansvarsbekendtgørelsens § 5, indikerer, at re-
servationer i transmissionsnettet ikke bør forekomme, idet det ikke er tilladt 
at indgå aftaler om brug af transmissionsnettet, der indebærer en reservation 
af netkapaciteten. Undtaget herfra er imidlertid aftaler, som den systeman-
svarlige (Energinet.dk) virksomhed indgår for at varetage systemtjenester, 
jf. § 5, stk. 2, nr. 2. Sekretariatet er opmærksomt på, at bestemmelsen alene 
dækker aftaler, der indebærer reservation af netkapaciteten. Energinet.dk 
fremfører, at bestemmelsen, der stammer fra 2003, har sigte mod langsigte-
de aftaler, som blev anvendt i den daværende markedsmodel. Derfor kan 
denne bestemmelse ikke anvendes på reservation af intra-day kapacitet på 
Storebæltsforbindelsen.  

159.  Det er sekretariatets vurdering, at udgangspunktet i EFL er, at ingen – 
heller ikke Energinet.dk - kan foretage reservationer. Hvis der skal gives til-
ladelse til, at Energinet.dk foretager reservationer i transmissionsnettet, så 
skal en sådan reservation være nødvendig. Det fremgår af forarbejderne til § 
24, stk. 3, (som er hjemmelsbestemmelsen til systemansvarsbekendtgørel-
sens § 5, stk. 1,), at ”Hvis adgangen til transport af elektricitet begrænses af 
aftaler om reservation af netkapacitet  eller særlige rettigheder for nogle ak-
tører, forstyrres den frie konkurrence. Dette kan medføre prisstigninger på 
elektricitet.” Lovgiver har således lagt til grund, at reservationer af nettet 
kan være skadelige for konkurrencen og i den forbindelse etableret hjemmel 
til, at ministeren kan udstede regler om, hvornår og under hvilke omstæn-
digheder, der alligevel kan indgås aftaler om reservation. På denne bag-
grund vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at EFLs udgangspunkt er, at 
der ikke kan foretages reservationer i transmissionsnettet.  

160.  Der er Sekretariatets vurdering, at Energinet godt kan foretage reserva-
tioner under forudsætning af tilsynets godkendelse. Selvom systemansvars-
bekendtgørelsen – der i realiteten er eneste mulighed for at fravige fra ho-
vedregelen – alene nævner aftaler om reservationer, finder sekretariatet, at 
bestemmelsen kan anvendes analogt i forhold til Energinet.dk, således at 
selskabet under visse omstændigheder har mulighed for at foretage reserva-
tioner.  

161.   I forordning nr. 714/2099 artikel 2, stk.1 er en ”samkøringslinje” defi-
neret som ”transmissionslinje, som krydser eller spænder over en grænse 
mellem medlemsstater og som forbinder medlemsstaternes nationale trans-
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missionssystemer. I forordningens artikel 2, stk. 2,. punkt b er ”grænseover-
skridende strøm” defineret som: en fysisk strøm af elektricitet i en med-
lemsstats transmissionsnet forårsaget af indvirkning fra aktivitet hos produ-
center og/eller forbrugere uden for den pågældende medlemsstat på dennes 
transmissionsnet.  

162.  Storebæltsforbindelsen er en national forbindelse, der forbinder to 
prisområder i Danmark. Disse to nationale prisområder er hver især knyttet 
til henholdsvis Nordel system-område i Norden og UCTE-område i det cen-
traleuropæiske kontinent. Storebæltsforbindelsen kan derfor betragtes som 
en forbindelse, der ”linker” Nordel og UCTE området - og på den måde har 
Storebæltsforbindelsen grænseoverskridende karakter.  

163.  Derfor har Storebæltsforbindelsen – uanset at der er tale om en national 
forbindelse – visse karakteristika som samkøringslinjer. Sekretariatet for 
Energitilsynet har derfor valgt at lægge vægt på disse retningslinjer fra for-
ordningen. Det skal imidlertid understreges, at Storebæltskablet ikke er om-
fattet af forordningens forbud mod reservation. Forordningen er således ikke 
til hinder for, at Energitilsynet tillader Energinet.dk at foretage reservation 
af Storebæltskablet. 

164.  Det følger af forordningen, at kapacitet og netadgang er en væsentlig 
og afgørende forudsætning for velfungerende markeder. 

165.  Samlet set er det således sekretariatets vurdering, at reservationer i 
transmissionsnettet som udgangspunkt ikke bør forekomme. I særdeleshed 
bør reservationer på en forbindelse mellem prisområder kun forekomme, 
hvis det kan påvises, at det er nødvendigt eller der i øvrigt og indiskutabelt 
er store fordele ved reservationen. 

166.  Sekretariatet for Energitilsynet vurderer efter det oplyste, at der er be-
grænsede negative virkninger af reservationen. Energinet.dk har foretaget 
teoretiske beregninger, der viser, at reservationen af kapacitet på intra-day 
markedet maksimalt har medført et tab for markedsaktørerne på samlet 3,7 
mio. kr. i de første 14 måneder – men med realistiske forudsætninger vurde-
rer Energinet.dk, at tabet er godt 625.000 kr. i de første 14 måneder.  

167.  Ved den første vurdering af reservationen i 2010 var der ingen driftsda-
ta til rådighed, idet Storebæltsforbindelsen endnu ikke var idriftsat. Energi-
net.dk og Energitilsynet lagde til grund, at reservationen var nødvendig for 
at Energinet.dk kunne reducere indkøbet af reserver med henblik på at opnå 
en besparelse på 90 mio. kr. Denne besparelse var igen nødvendig for at den 
elektriske Storebæltsforbindelse var rentabel. På daværende tidspunkt var 
det naturligvis ikke muligt for Energinet.dk at fremlægge data, der entydigt 
viste, at reservationen var absolut nødvendig for Energinet.dk. Storebælts-
forbindelsen har nu været i drift i over 1½ år og Energinet.dk har nu erfaring 
og data fra 1½ års drift. På baggrund af disse erfaringer antager Energi-
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net.dk, at selskabet – uanset om reservationen bortfalder – vil fastholde det 
lavere (900 MW mod tidligere 1200 MW) indkøb af reserver og dermed be-
sparelsen på 90 mio. kr. Hvis tilladelsen til reservationen imidlertid bortfal-
der, er Energinet.dk dog henvist til – som beskrevet i pkt. 59-62 – at foreta-
ge indkøb af flere manuelle reserver, hvilket vil udgøre en meromkostning 
på anslået 18 mio. kr. 

168.   Energinet.dk har oplyst, at udløb af en række længerevarende aftaler 
om levering af manuelle reserver faldt sammen med etableringen af Store-
bæltsforbindelsen. Herved er der sket en reduktion af Energinet.dks om-
kostninger til reservekraft med 90 mio. kr. /år. På baggrund af erfaringerne 
siden idriftsættelsen kan Energinet.dk jf. ovenstående oplyse, at såfremt re-
servationerne ikke opretholdes vil forsyningen kunne opretholdes ved ind-
køb af reserver på 18 mio. kr./år. Selv uden reservationerne på storebælts-
kablet er der således opnået en effektivitetsgevinst på 72 mio. kr./år ved at 
bygge selve kablet. 

169.  Som tidligere redegjort for, er det Sekretariatet for Energitilsynets vur-
dering, at bestemmelserne i systemansvarsbekendtgørelsen foreskriver, at 
reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse 
bør begrænses mest muligt med henblik på at stille mest mulig kapacitet til 
rådighed for markedet. Energinet.dk fik i juli 2010 godkendt reservation af 
intra-day kapacitet på forbindelsen af hensyn til at kunne dele reserver mel-
lem øst og vest, hvilket kunne bidrage til effektiv drift.   

170.  Med udgangspunkt i de antagelser, som Energinet.dk har fremlagt, 
vurderer Sekretariatet for Energitilsynet umiddelbart, at Energinet.dk´s 
reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse 
ikke kan opretholdes, idet de fremlagte beregninger og vurderinger viser, at 
en eventuel effektivitetsgevinst (18 mio. kr./år) ved reservationerne efter se-
kretariatets vurdering er beskeden i forhold til det indgreb, der bliver foreta-
get i markedet for handel med el over Storebælt. Dette uanset at den negati-
ve virkning af forbindelsen maksimalt udgør 3,7 mio. kr./år for markedsak-
tørerne. Samtidig er besparelsen væsentligt lavere end de 90 mio. kr. som 
blev lagt til grund i Energitilsynets afgørelse fra juni 2010, ligesom beløbet 
også er beskedent i forhold til Energinet.dks samlede indkøb af reserver og 
regulerkraft. Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst skal ses i 
sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte 
reserver på elområdet for 922 mio. kr. i 2011. 

171.  Oplysningerne fra Energinet.dk, der danner baggrund for beregninger-
ne, bygger i høj grad på fortrolige kommercielle aftaler om fremtidige leve-
rancer på regulerkraftmarkedet samt oplysninger om Energinet.dks forvent-
ninger til fremtidige indkøb på regulerkraftmarkedet. Energitilsynet er af-
skåret fra at udlevere disse oplysninger, fordi der er tale om kommercielt 
følsomme oplysninger, der i medfør af bestemmelserne i lov om offentlig-
hed i forvaltningen skal undtages fra aktindsigt. Dermed bygger beslut-
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ningsgrundlaget i denne sag i vidt omfang på fortrolige oplysninger fra 
Energinet.dk. Andre aktører på reserve- og regulerkraftmarkedet har således 
ikke haft mulighed for at vurdere det konkrete beslutningsgrundlag. Denne 
fremgangsmåde indebærer tillige, at Sekretariatet for Energitilsynet alene 
lægger Energinet.dks antagelser til grund ved vurderingen af reservationen.  

172.  Såfremt reservationen opretholdes vil de data, der skal lægges til grund 
ved en endelig godkendelse igen hvile på antagelse om Energinet.dk’s hypo-
tetiske ekstra udgifter til regulerkraft og antagelser om markedstab.  Såfremt 
reservationerne afskaffes i en periode vil der være data, der belyser konse-
kvensen ved afskaffelse af reservationen. Disse data vil være baseret på fak-
tiske oplysninger og ikke på antagelser. Energinet.dk kan således præcist 
opgøre, hvilke omkostninger selskabet har til opkøb af ekstra regulerkraft i 
Vestdanmark, ligesom der vil kunne fremskaffes data for markedsaktørernes 
benyttelse af Storebæltskablet på intra-day markedet. Det er i den forbindel-
se Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at Energinet.dk ved en ophæ-
velse af reservationen ikke pålægges irreversible omkostninger ved erhver-
velsen af nødvendige balanceringsværktøjer til Vestdanmark, jf. også figur 
4. 

173.  Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at det vil kræve 
mindst 2 år uden reservationer, inden de indsamlede data med sikkerhed kan 
anvendes til den ønskede vurdering af konsekvenserne ved ophævelse af re-
servationen. Såfremt reservationen ophæves i en kortere periode vil de ind-
samlede data kunne påvirkes af tilfældige udsving i markedsforhold fx æn-
dringer i produktionen af el (fx vindproduktion og udviklingen i vandreser-
ver).   

174.  Sekretariatet for Energitilsynet foreslår på den baggrund, at Energitil-
synet efter 2 år uden reservationer skal foretage en ny vurdering af reserva-
tionerne på baggrund af historiske og offentlige data. Energinet.dk kan som 
følge af denne vurdering eventuelt herefter igen få mulighed for at foretage 
reservationer.  

175.  Sekretariatet planlægger snarest at indkalde alle relevante aktører på 
markedet til drøftelse af en model, der efter 2 år kan anvendes til at vurdere 
konsekvensen af ophævelsen af reservationen. 

176.  Med hensyn til Energinet.dks seneste oplysning om, at selskabet kan 
drage nytte af en reservation på 150 MW, skønner sekretariatet, at heller ik-
ke en reduceret reservation samlet set vil indebære en effektivitetsgevinst, 
der kan berettige reservationen. Det indgreb reservationen vil have på mar-
kedet er selvfølgelig mindre, end den påvirkning en reservation på 300 MW 
vil have, men den økonomiske fordel vil reduceres forholdsmæssigt – dvs. i 
størrelsesordenen 9. mio. kr. På den baggrund er det sekretariatets opfattel-
se, at Energinet.dk ikke kan opretholde en reservation på 150 eller 100 MW. 
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177.  Ud over evaluering af metoden for Energinet.dk´s reservation af intra-
day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 
MW) var det endvidere en betingelse for den midlertidige godkendelse af 2. 
juli 2010, at Energinet.dk skulle udarbejde en strategi for systemydelser, 
inddrage aktørerne i drøftelserne og redegøre for analysens resultater til 
Energitilsynet 9 måneder efter idriftsættelsen. Energinet.dk har været i dia-
log med aktørerne, udarbejdet analysen og rettidigt redegjort herfor til Se-
kretariatet for Energitilsynet. Energinet.dk har således på tilfredsstillende 
vis opfyldt kravet i afgørelsen af 2. juli 2010 for så vidt angår analyse af 
strategi for systemydelser. Strategien har ikke direkte betydning for nærvæ-
rende metodegodkendelsessag.  

Afgørelse 

178.  Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring truffet afgørelse om følgende: 

▪ Energinet.dk´s reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Sto-
rebæltsforbindelse fra øst mod vest kan i medfør af § 73a i Elforsyningslo-
ven jf. LBK nr. 516 ikke opretholdes. Afgørelsen træder i kraft 1. januar 
2013. 

179.  Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring tilkendegivet følgende: 

▪ Efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på den 
elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en 
ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages 
på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen 
af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks 
økonomi. 
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KLAGE FRA    Energinet.dk   

OVER Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 

OM Energinet.dk’s reservation af intra-day kapacitet på den 

elektriske Storebæltsforbindelse. 

 

 

 

  

NÆVNETS 

AFGØRELSE 

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes.  

 

Energinet.dk, der er repræsenteret ved advokat Per Hemmer, Bech-Bruun 

Advokatfirma (herefter klager), har ved klage af 27. november 2012 indbragt 

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 for Energiklagenævnet. Ved af-

gørelsen traf Energitilsynet beslutning om, at klagers reservation af intra-day 

kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest ikke kunne 

opretholdes.  

 

Sagens baggrund 

Klager er en selvstændig offentlig virksomhed, der er ejet af den danske stat 

ved klima-, energi- og bygningsministeren. Klager ejer og driver transmissi-

onssystemet for el og naturgas i Danmark. Klager har som systemansvarlig 

virksomhed endvidere det overordnede ansvar for den danske transmission af 

el og gas og det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden. 

 

I el-systemet skal der altid være balance mellem elproduktion og elforbrug, 

fordi el ikke kan lagres. Ændringer i forbruget og forstyrrelser på produkti-

onsanlæg påvirker denne balance. Klager har ansvaret for balancen i el-

systemet. Mindre udsving i den normale drift sørger klager for at balancere 

ved køb af systemydelser til op- eller nedregulering på regulerkraftmarkedet. 

Med henblik på at kunne håndtere større ubalancer (f.eks. produktionsudfald 
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af større produktionsanlæg eller en udenlandsforbindelse) indgår klager så-

kaldte reserveaftaler på reservemarkedet. Reserveaftalerne skal sikre, at der 

altid er nok reserver til rådighed på regulerkraftmarkedet til at kunne dække 

større udfald. 

 

Handel med el kan bl.a. foregå på El-børsen Nord Pool. El-børsen Nord Pool 

har to markeder for fysisk handel med el: Elspot (day-ahead) og Elbas (intra-

day). Senest dagen før et driftsdøgn indgår markedsaktørerne (el-

leverandører, producenter og slutkunder) handler med hinanden for at dække 

forbrug og afsætte produktion for det kommende døgn (day-ahead). Den efter-

følgende dag kan forholdene for produktion og efterspørgsel ændre sig i for-

hold til aktørernes forventninger. Det kan derfor være relevant at handle på 

selve dagen. Dette marked kaldes for intra-day markedet og har til formål, at 

aktørerne kan handle sig i balance tæt på driftstimen. Her handles med den 

kapacitet, der ikke allerede blev reserveret i day-ahead markedet. 

 

Med den elektriske Storebæltsforbindelsen (en 600 MW jævnstrømsforbindel-

se mellem Sjælland og Fyn) er det muligt at dele manuelle reserver mellem 

Øst- og Vestdanmark, fordi der nu kan transporteres el mellem øst og vest. 

Delingen af reserver giver klager mulighed for at reducere indkøbet af reserver 

i Vestdanmark, og i normalsituationer vil klager således købe 300 MW reser-

ver i Vestdanmark (mod tidligere 600 MW) og 600 MW i Østdanmark. For at 

kunne dele reserver mellem Øst- og Vestdanmark vil klager reservere 300 MW 

i kapacitet på Storebæltsforbindelsen i intra-day markedet, når flowet går fra 

øst mod vest. Dermed reduceres kapaciteten på intra-day markedet for de øv-

rige markedsaktørerne i visse situationer. 

  

Transport- og Energiministeriet (nu Klima-, Energi- og Bygningsministeriet) 

godkendte den 2. april 2007 klagers ansøgning om tilladelse til opførelse af 

den elektriske Storebæltsforbindelse. I den rapport, der lå til grund for god-

kendelsen, var det en forudsætning for en positiv nyttevær-

dig/samfundsøkonomi af forbindelsen, at klager havde mulighed for at dele 

reserver mellem Øst- og Vestdanmark. Formålet med at lade Øst- og Vest-

danmark deles om reserverne var, at klagers samlede behov for reserver re-

duceredes.  

 

Den elektriske Storebæltsforbindelse blev kommercielt idriftsat i august 2010. 

Forud herfor havde klager i medfør af elforsyningslovens § 73 a ansøgt om 

Energitilsynets godkendelse af klagers overordnede metode for reservation af 

intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse. Ved afgørelse af 

2. juli 2010 godkendte Energitilsynet denne metode. Følgende fremgår bl.a. af 

Energitilsynets godkendelse af 2. juli 2010: 
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”[…] 

… 

Afgørelse 

 

21. Det meddeles Energinet.dk, at 

 

 Energitilsynet godkender Energinet.dk’s overordnet metode ”Re-

servation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsfor-

bindelse”, jf. § 73 a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 af 

20/05/2010 (herefter EFL). 

 Omfanget af Energinet.dk’s reservation af intra-day kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse fra Øst til Vest (300 MW) 

godkendes indtil videre. Når redegørelserne, som er beskrevet ne-

denfor, foreligger, vil Energitilsynet foretage en ny vurdering af 

omfanget af Energinet.dk’s reservation af intra-day kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse fra Øst til Vest (300 MW). 

 Det lægges til grund for den overordnede godkendelse af meto-

den, og den midlertidige godkendelse af omfanget af reservatio-

nen, at: 

 Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsæt-

telse af Storebæltsforbindelsen skal indsende en redegørelse til 

Energitilsynet med en evaluering af metoden. Evalueringen skal 

bl.a. redegøre for betydningen i praksis – for prisdannelsen på el-

markedet, for aktørerne, for delingen af reserver og for præcis 

hvor mange timer, intra-day markedet blev begrænset og i hvilket 

omfang. 

 Energinet.dk inden den kommercielle idriftsættelse af Storebælts-

forbindelsen udførligt og gennemsigtigt har beskrevet for mar-

kedsaktørerne, hvordan Energinet.dk i praksis vil operationalise-

re reservationen i intra-day. Energinet.dk skal offentliggøre be-

skrivelsen på sin hjemmeside og på Nord Pool, jf. kravet om gen-

nemsigtighed i EFL § 6, stk. 4 og § 84, stk. 5 samt § 3 i system-

ansvarsbekendtgørelsen.  

 Energinet.dk igangsætter en analyse af den mest effektive strategi 

for håndtering af reserver for henholdsvis Øst- og Vestdanmark, 

samspillet mellem Øst- og Vestdanmark og samspillet mellem 

Danmark og de omkringliggende lande, EFL § 31 og lov om Ener-

ginet.dk § 2 om effektiv drift samt en åben og lige adgang for bru-

gerne. Energitilsynet opfordrer Energinet.dk til at inddrage mar-

kedsaktørerne i processen. Energinet.dk skal senest 9 måneder 

efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen 

redegøre for analysens resultater til Energitilsynet. 

 … 

[…]”. 
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Til opfyldelse af kravene om evaluering af metoden m.v. i Energitilsynets afgø-

relse af 2. juli 2010 har klager udarbejdet en redegørelse af 2. august 2011, 

en evaluering af 11. november 2011, en redegørelse af 22. december 2011 

samt notat af 22. april 2012.  

 

I evalueringen konkluderer klager, at reservationen har haft meget begrænset 

indvirkning på aktørernes muligheder for at handle mellem Øst- og Vestdan-

mark. Reservationen har derfor i henhold til klagers evaluering bidraget til et 

mere effektivt drevet el-system og en samfundsøkonomisk gevinst, idet reser-

vationen har tilladt et reduceret indkøb af reserver uden samtidig at påføre 

aktørerne i intra-day markedet betydelige omkostninger. Effektivitetsgevin-

sten ved reservationen er beregnet til 18 mio. kr. pr. år, og tabet for markeds-

aktørerne er opgjort til 625.000 kr. for en 14 måneders periode med realisti-

ske forudsætninger og til maksimalt 3,7 mio. kr. i et teoretisk værst tænkeligt 

tilfælde i samme periode. Det fremgår endvidere af redegørelserne, at klager 

som udgangspunkt kan opretholde forsyningssikkerheden i det danske 

transmissionsnet med en mindre reservation ved at anvende alternative vir-

kemidler for at sikre tilgængelighed af tilstrækkelige reserver i Vestdanmark. 

En ophævelse af reservationen vil derfor hovedsagelig øge omkostningerne til 

indkøb af yderligere reserver mv. med de anførte 18 mio. kr./år 

 

På den baggrund traf Energitilsynet den påklagede afgørelse. 

 

Den påklagede afgørelse  

Af Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 fremgår følgende: 

 

”[…] 

… 

Resumé 

1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk´s reservation 

af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse kan god-

kendes og dermed opretholdes på baggrund af en evaluering af det første 

års driftserfaringer med Storebæltsforbindelsen. 

 

2. Den 2. juli 20101   [note 1. Ved formandsafgørelse] godkendte Energitil-

synet første gang Energinet.dk´s metode ”Reservation af intra-day kapaci-

tet på Storebæltsforbindelsen”. Metoden har betydning for adgangsvilkå-

rene på markedet, da adgang til kapacitet på intra-day markedet i visse 

situationer begrænses af Energinet.dk. 

 

3. Selve omfanget af Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun 

midlertidig godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at 
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Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af 

Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet 

med en evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges Energi-

tilsynet til endelig godkendelse. 

 

4. Energinet.dk har efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet udar-

bejdet 4 redegørelser, hvori Energinet.dk på forskellig vis evaluerer sel-

skabets reservation af intra-day kapacitet. 

 

5. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at redegørelserne in-

deholder en grundig beskrivelse af, hvorledes reservationen påvirker pris-

dannelsen på intra-day markedet. 

  

6. Ved vurderingen af metoden om reservation af intra-day kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse skal Energitilsynet grundlæggende 

påse, at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, rimelighed 

og ikke-diskrimination. 

 

7. Derudover kan inddrages andre afledte hensyn fx, at Energinet.dk skal 

sørge for både en effektiv drift samt en åben og lige adgang til nettene. Li-

geledes skal der tages hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 

miljø og forbrugerbeskyttelse, effektiv anvendelse af økonomiske ressour-

cer og konkurrencen på markedet. 

 

8. Energinet.dk har i de fire redegørelser redegjort for, at de negative 

virkninger for markedsaktørerne på intra-day markedet er begrænsede. 

Energinet.dk har opgjort tabet for markedsaktørerne siden idriftsættelsen 

af Storebæltskablet til maksimalt 3,7 mio. kr. for en 14 måneders perio-

de. Med realistiske forudsætninger vurderer Energinet.dk, at tabet i prak-

sis kan opgøres til ca. 625.000 kr. i samme periode. Energinet.dk’s be-

regninger viser således, at der er begrænsede negative virkninger for 

markedsaktørerne af reservationerne. 

 

9. Energinet.dk har i notatet fra april 2012 redegjort for, at effektivitets-

gevinsten for Energinet.dk ved at foretage reservation af intra-day kapaci-

tet på den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) skønsmæssigt kan 

opgøres til 18 mio. kr. pr. år. Beregningerne er baseret på erfaringer fra 

det første års drift og den skønnede hyppighed af ekstraordinære auktio-

ner for køb af manuelle reserver som følge deraf. I den oprindelige busi-

ness case for Storebæltsforbindelsen, der lå til grund for Energitilsynets 

oprindelige vurdering af reservationen i 2010, estimerede Energinet.dk, at 

reservationerne var en nødvendig forudsætning for en effektivitetsgevinst, 

der i 2012 kan opgøres til godt 90 mio. kr./år. 
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10. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk ikke har 

fremført, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Store-

bæltsforbindelse er nødvendig for opretholdelse af forsyningssikkerheden. 

 

11. Sekretariat for Energitilsynet vurderer, at reservationer på forbindel-

ser, der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som udgangs-

punkt ikke bør foretages. 

 

12. Uanset at reservationen efter det oplyste har en begrænset negativ 

konsekvens for markedsaktørerne og uanset den relativt korte driftsperi-

ode, finder sekretariatet samlet set og efter en konkret afvejning, at Ener-

ginet.dk i første omgang ikke kan opretholde adgangen til at foretage re-

servation på den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretariatet for Ener-

gitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år er 

betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, 

som Energinet.dk i 2010 skønnede ville være resultatet af reservationen. 

Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng 

med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på 

elområdet for 922 mio. kr. i 2011. En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. 

pr. år er efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig 

til at begrunde det betydelige indgreb i markedskræfterne, som reservati-

onen er udtryk for. 

 

13. Der er tale om en afvejning af hensyn. I denne afvejning vægter det 

forhold at gevinsten udgør en i relation til det samlede indkøb af reserver 

beskeden omkostning på 18 mio. kr./år tungt. Da dette beløb imidlertid 

bl.a. er betinget af en pris på 300 kr. pr. MWh på ekstraordinære auktio-

ner for manuelle reserver i Vestdanmark, vil en prisstigning på reserve-

kraftmarkedet automatisk medføre en øget gevinst af reservationen. 

 

14. I al den tid, hvor Storebæltsforbindelsen har været i drift, har Energi-

net.dk haft tilladelse til at reservere. De ovenstående beregninger vedrø-

rende omkostninger for markedet (ved reservation) og omkostninger for 

Energinet. dk (uden reservation) hviler alene på antagelser, som Energi-

net.dk foretager. Det har ikke været muligt at inddrage markedsaktørerne 

i disse beregninger, da der er tale om følsomme oplysninger. På denne 

baggrund foreslår Sekretariatet for Energitilsynet, at reservationerne op-

hæves i en to-årig periode med henblik på at skabe transparens omkring 

metodegodkendelsen og med henblik på at få valideret Energinet.dks an-

tagelser og beregninger. Hermed kan der fremskaffes et mere robust 

grundlag at træffe endelig afgørelse på. 
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Afgørelse 

 

15. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-

ring truffet afgørelse om følgende:▪ Energinet.dk´s reservationen af intra-

day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest 

kan i medfør af § 73a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 ikke oprethol-

des. Afgørelsen træder i kraft 1. januar 2013. 

 

16. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-

ring tilkendegivet følgende: 

▪ Efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitil-

synet en ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering 

foretages på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes 

ophævelsen af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og 

Energinet.dks økonomi. 

… 

[…]”. 

 

Energitilsynets afgørelse er i sin helhed vedlagt som bilag 1. 

 

Klagers synspunkter og bemærkninger 

Klager finder, at Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 skal ophæves 

og ændres, således at klagers reservation af intra-day kapacitet på den elek-

triske Storebæltsforbindelse og omfanget af reservationen på 300 MW fra øst 

til vest opretholdes. Alternativt skal afgørelsen ophæves og ændres, således at 

reservationen kan opretholdes med et mindre omfang end 300 MW fra øst til 

vest. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende:  

 

 Selve metoden for reservation af intra-day kapacitet på den elektriske 

Storebæltsforbindelse blev ved Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010 

anset for at være i overensstemmelse med elforsyningsloven. Da det på 

afgørelsestidspunktet ikke kunne konstateres, hvordan reservationen 

ville påvirkede aktørerne og markedet i praksis blev omfanget af reser-

vationen (300 MW) derfor alene godkendt indtil videre. Baggrunden 

herfor var ifølge afgørelsen, at det er væsentligt, at klagers reservation 

ikke er større end absolut nødvendigt, set i forhold til en afvejning 

mellem effektiv drift og hensynet til en åben og lige adgang samt 

fremme af konkurrencen. Metoden blev således godkendt med et vilkår 

om tilbagekaldelse, hvis det efter idriftsættelsen måtte vise sig, at 

markedspåvirkningen var større end forudsat. 

 

 Det fremgår af klagers evaluering, at reservationen har haft begrænse-

de negative virkninger for markedsaktørerne, idet aktørerne i realite-
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ten ikke har mærket en begrænsning i adgangen til kapaciteten. Re-

servationen har alene medført en begrænsning i 367 timer ud af det 

samlede antal driftstimer på 10.000. Det fremgår endvidere af evalue-

ringen, at reservationen alene har medført et tab for markedsaktører-

ne på 625.000 kr. i de første 14 måneder (med anvendelse af realisti-

ske forudsætninger) og maksimalt 3,7 mio. kr. i den samme periode 

ved et teoretisk værst tænkeligt tilfælde. Evalueringen har således be-

kræftet de forventninger, der lå til grund for Energitilsynets metode-

godkendelse af 2. juli 2010, herunder at klagers reservation ikke er 

større end absolut nødvendigt, set i forhold til en afvejning mellem ef-

fektiv drift og hensynet til en åben og lige adgang til nettet samt til 

fremme af konkurrencen på elmarkedet. Der er derfor ikke hjemmel 

til, at Energitilsynet på grundlag af vilkåret af 2. juli 2010 ophæver re-

servationen ogdermed tilbagekalder metodegodkendelsen. 

 

 Et vilkår om tilbagekaldelse forudsætter en saglig og konkret begrun-

delse, og rækkevidden af vilkåret må fortolkes i overensstemmelse med 

denne begrundelse. En ophævelse af reservationen forudsætter derfor, 

at de forudsætninger, som lå til grund for metodegodkendelsen af 2. 

juli 2010, har vist sig urigtige. Vilkåret giver derimod ikke adgang til 

at tilbagekalde metodegodkendelsen på grundlag af en ændret skøns-

mæssig vurdering, når de faktiske forhold, som lå til grund for god-

kendelsen af 2. juli 2010, er uændrede. De faktiske forhold har ikke 

ændret sig siden Energitilsynets metodegodkendelse. 

 

 Energitilsynet har lagt til grund, at klager i 2010 skønnede, at resulta-

tet af reservationen ville være en effektivitetsgevinst på godt 90 mio. 

kr. pr. år, og tilsynet har anført, at den realiserede besparelse på 18 

mio. kr./år derfor er beskeden. Dette er anvendt til støtte for, at reser-

vationen ikke kan opretholdes. Denne oplysning er imidlertid ikke kor-

rekt. Besparelsen på 90 mio. kr. er realiseret ved at kunne reducere 

indkøbet af reserver som følge af etableringen af Storebæltsforbindel-

sen, og heraf er der realiseret en besparelse på 18 mio. kr. som følge af 

reservationen.. Dette fremgår både af pkt. 8, pkt. 12 og pkt. 166 i 

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012. Besparelsen på 18 mio. 

kr. som følge af reservationen er derfor ikke udtryk for ændrede forud-

sætninger Besparelsen på 90 mio. kr. bliver derfor reduceret til 72 

mio. kr. hvis intra-day reservationen ophæves. Reservationen er såle-

des nødvendig for at opnå den fulde besparelse, der var forudsat forud 

for etableringen af Storebæltsforbindelsen, og som var en væsentlig 

forudsætning for beslutningen om at etablere forbindelsen. Den sam-

lede forudsatte besparelse på ca. 24 mio. kr. pr. år i samfundsøkono-

misk gevinst bliver således reduceret til ca. 6 mio. om året, hvis reser-

vationen ophæves. 

Bilagsside 152 af 381.



 

 

17. juni 2013 

J.nr 1011-12-21-15 

UJO –EKN 

 

Side 9 af 23 

 

 

 Hvis Energiklagenævnet måtte lægge til grund, at Energitilsynet har 

haft hjemmel til at tilbagekalde metodegodkendelsen af 2. juli 2010 og 

træffe en ny afgørelse, gøres det sammenfattende gældende, at de vur-

deringer og afvejninger, som ligger til grund for Energitilsynets afgø-

relse, er i strid med elforsyningsloven og ikke er udtryk for en korrekt 

skønsmæssig afvejning og derfor ikke kan føre til, at klagers reservati-

on ophæves. Det gøres således gældende, at de eneste relevante krite-

rier for afgørelsen er hensynet til en effektiv drift (effektiv anvendelse 

af økonomiske ressourcer og samfundsøkonomi) sammenholdt med 

konkurrencen på markedet, og at en afvejning af disse hensyn ikke 

kan føre til, at reservationen skal ophæves.  

 

 Reservationen indebærer ikke en forskelsbehandling af brugerne af 

nettet i forhold til elforsyningslovens § 24, stk. 2, idet reservationen 

har samme virkning for alle aktørerne på intra-day markedet. Diskri-

minationsforbuddet er derfor ikke et sagligt kriterium for Energitilsy-

nets afgørelse om at ophæve reservationen. Et forbud forudsætter en 

klar hjemmel, og forbuddet mod at forskelsbehandle brugere af syste-

met eller mod at begunstige tilknyttede eller associerede virksomheder 

kan derfor ikke udstrækkes til et forbud mod, at klager foretager en 

reservation i sit eget transmissionsnet med henblik på at opfylde kla-

gers forpligtelser vedrørende forsyningssikkerhed og effektiv drift. Det-

te understøttes af Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010, hvor Ener-

gitilsynet udtrykkeligt anførte, at metoden er i overensstemmelse med 

kravet om ikke-diskrimination, idet der gælder samme vilkår for alle 

markedsaktørerne. 

 

 Energitilsynet har på baggrund af principperne i systemansvarsbe-

kendtgørelsens § 5 og på forordning nr. 714/2009 om betingelserne 

for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsud-

veksling lagt til grund, at udgangspunktet i elforsyningsloven er, at in-

gen – heller ikke klager – kan foretage reservation. Efter klagers opfat-

telse har denne vurdering ikke hjemmel i elforsyningsloven med tilhø-

rende bekendtgørelser. Systemansvarsbekendtgørelsens § 5 indehol-

der et forbud mod at indgå aftaler om brug af transmissionsnettet, der 

indebærer reservation af netkapaciteten. Bestemmelsen omfatter imid-

lertid ikke en situation som den foreliggende, hvor klager foretager en 

reservation i sit eget transmissionsnet. Dertil kommer, at forbuddet 

ikke omfatter aftaler, som den systemansvarlige virksomhed indgår 

med henblik på varetagelse af systemtjenester, jf. systemansvarsbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 3. Indgåelsen af sådanne aftaler kræver ikke 

Energitilsynets godkendelse. Systemansvarsbekendtgørelsens § 5 

(herunder hjemmelsbestemmelsen i elforsyningslovens § 24) kan ikke 
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fortolkes som et generelt forbud mod, at der foretages reservation, og 

bestemmelserne kan slet ikke fortolkes som et forbud mod reservati-

on, der foretages med henblik på varetagelse af systemtjenester. For-

ordningen 714/2009 finder ubestridt ikke anvendelse på Storebælts-

forbindelsen, hvorfor principperne i forordningen ikke kan anvendes 

som grundlag for en indgribende forvaltningsakt. 

 

 Da en ophævelse af reservationen således ikke kan baseres på et for-

bud mod reservation eller på forbuddet mod forskelsbehandling, gøres 

det gældende, at de relevante kriterier for den konkrete metodegod-

kendelse er hensynet til konkurrencen sammenholdt med hensynet til 

effektiv drift (i form af samfundsøkonomi og brugerøkonomi). Energi-

tilsynet har anerkendt, at der er begrænsede negative virkninger for 

markedsaktørerne af reservationen, idet reservationen alene har med-

ført et tab for markedsaktørerne. Dette er i al væsentlighed blevet be-

kræftet af markedsaktørerne under høringen. Heroverfor står, at kla-

ger (og dermed elforbrugerne) vil få meromkostninger på 18 mio. 

kr./år til ekstra indkøb af reserver, hvis reservationen bortfalder.  

 

 Energitilsynet har vurderet, at en effektivitetsgevinst (18 mio. kr./år) 

ved reservationen er beskeden i forhold til det indgreb, der bliver fore-

taget i markedet for handel med el over Storebælt.  Energitilsynet har 

således tillagt tabet for markedsaktørerne på 625.000 kr. i de første 

14 måneder (med anvendelse af realistiske forudsætninger) og maksi-

malt 3,7 mio. kr. i den samme periode ved et teoretisk værst tænkeligt 

tilfælde større vægt end tabet for klager og elforbrugerne på 18 mio. 

kr. pr. år. Denne skønsmæssige afvejning er ikke udtryk for en korrekt 

skønsmæssig afvejning og skal ændres. Den realistiske påvirkning af 

markedet på 625.000 kr. over 14 måneder er således ubetydelig i for-

hold til effektivitetsgevinsten på 18 mio. kr./år. Påvirkningen af kon-

kurrencen er derfor ikke på et niveau, der kan begrunde, at reservati-

onen ophæves. Når effektivitetsgevinsten langt overstiger omkostnin-

gerne, har reservationen samlet set en positiv effekt, og bidrager til at 

realisere den højest mulige samfundsøkonomiske gevinst ved driften af 

Storebæltsforbindelsen. Dertil kommer, at den samfundsøkonomiske 

gevinst var afgørende for etableringen af Storebæltsforbindelsen. Den 

samfundsøkonomiske gevinst må derfor vægte tungt ved den skøns-

mæssige afvejning, særligt i en situation som den foreliggende, hvor 

markedspåvirkningen er ubetydelig. Det bemærkes i den forbindelse, 

at hensynet til en effektiv drift, herunder samfundsøkonomi, er et bæ-

rende formål med klager og med elforsyningsloven. 

 

 Energitilsynet har tillagt det væsentlig betydning ved sin afvejning, at 

besparelsen på 18 mio. kr./år er beskeden i forhold til klagers samle-
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de omkostninger på 922 mio. kr. til køb af reserver. Energitilsynet har 

derudover tillagt det betydning, at besparelsen på 18 mio. er væsent-

ligt lavere end de 90 mio. kr. som – ifølge Energitilsynet - blev lagt til 

grund i Energitilsynets afgørelse fra juli 2010. Det er ikke sagligt, at 

Energitilsynet lægger vægt på klagers samlede omkostninger på 922 

mio. kr. til køb af reserver, eller på den samlede besparelse til køb af 

reserver på 90 mio. kr., som Storebæltsforbindelsen har medført. Dis-

se omkostninger er således uden betydning for effektivitetsgevinsten, 

der følger af reservationen og dermed for metodegodkendelsen. 

 

 Energitilsynet har tillige begrundet ophævelsen af reservationen med, 

at oplysningerne fra klager, der danner baggrund for beregningerne, er 

fortrolige og derfor ikke kan udleveres til og vurderes af andre aktører 

på markedet. En eventuel tvivl om de oplysninger, der ligger til grund 

for opgørelsen af meromkostningerne for markedet og for klagers ef-

fektivitetsgevinst, kan imidlertid ikke begrunde, at reservationen op-

hæves. Energitilsynet og dets sekretariat er således underlagt official-

princippet og er derfor forpligtet til at oplyse sagen tilstrækkeligt og 

dermed at afklare den tvivl, der måtte være, herunder ved at efterprø-

ve klagers beregninger og forudsætningerne for disse eller ved at fore-

tage følsomhedsberegninger, som tager højde for tvivlen, inden der 

træffes afgørelse. 

 

 Det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010, at klager som 

led i evalueringen af reservationen skulle foretage en analyse af, om 

klager kan nøjes med en forholdsvis mindre reservation, der på den 

ene side fortsat er omkostningsbesparende og på den anden side i 

mindre grad indskrænker aktørernes råderum på intra-day markedet. 

Det fremgår af klagers analyse, at klager får den maksimale nytte fra 

reservemarkedet sammenholdt med aktørernes tab i intra-day marke-

det ved en reservation på 300 MW. Klager kan imidlertid også drage 

nytte af en reservation på fx 150-200 MW, idet en reservation af denne 

størrelse dog ikke giver samme samfundsøkonomiske nytte. Forsim-

plet er der en lineær sammenhæng mellem størrelsen af reservationen 

og de økonomiske konsekvenser. Ved en reservation på 150 MW vil de 

negative påvirkninger af markedet derfor blive halvdelen af påvirknin-

gen ved en reservation på 300 MW. Tilsvarende vil de økonomiske for-

dele af en reservation på 150 MW være ca. halvdelen af en reservation 

på 300 MW – altså i størrelsesordenen 9 mio. kr. På trods af dette har 

Energitilsynet ophævet reservationen, uanset at en reduktion til f.eks. 

150 MW ville få minimale konsekvenser for markedet. Afgørelsen er 

derfor mere vidtgående end formålet tilsiger, hvilket er i strid med 

proportionalitetsprincippet. 

 

Bilagsside 155 af 381.



 

 

17. juni 2013 

J.nr 1011-12-21-15 

UJO –EKN 

 

Side 12 af 23 

 

Energitilsynets udtalelse til sagen 

Energitilsynet finder, at afgørelsen af 30. oktober 2012 skal stadfæstes. Til 

støtte herfor har Energitilsynet henholdt sig til den begrundelse, der fremgår 

af tilsynets afgørelse af 30. oktober 2013, og har herudover bl.a. anført føl-

gende: 

 

 Det er Energitilsynets vurdering, at reservation i transmissionsnettet 

som udgangspunkt ikke bør forekomme. I særdeleshed bør reservation 

på en forbindelse mellem to prisområder kun forekomme, hvis det kan 

påvises, at det er nødvendigt, eller der i øvrigt og indiskutabelt er store 

fordele ved reservationen. Energitilsynet lægger ved denne vurdering 

afgørende vægt på forarbejderne til elforsyningslovens § 24.  

 

 Udgangspunktet i elforsyningslovens § 24, stk. 2, er, at alle har lige 

adgang til nettet, og de kollektive elforsyningsvirksomheder – herun-

der klager – må ikke forskelsbehandle brugere af systemet. I særde-

leshed er det i strid med loven at begunstige tilknyttede eller associe-

rede virksomheder eller virksomheder, der kontrolleres af samme virk-

somhedsdeltagere. Det er Energitilsynets vurdering, at der implicit i 

denne bestemmelse ligger, at klager er afskåret fra at give sig selv en 

fortrinsstilling i forhold til andre brugere. Energitilsynet vurderer, at 

reservationen af intra-day kapacitet i sig selv betyder, at klager bliver 

begunstiget ved klagers varetagelse af systemansvarlige opgaver i de 

begrænsede antal timer, hvor reservationen har virkning. Begunstigel-

sen af klager sker bl.a. på bekostning af energiproducenter, der ikke 

har aftaler om elproduktion med den systemansvarlige virksomhed. 

 

 Energitilsynets afgørelse om at ophæve reservationen er ikke begrun-

det i systemansvarsbekendtgørelsen eller EU-forordninger. Årsagen til, 

at disse regler er inddraget i sagen, er alene at vurdere rækkevidden af 

disse regler, og at beskrive baggrunden for reglerne med henblik på at 

fastslå, at udgangspunktet i elforsyningsloven er, at der ikke kan fore-

tages reservation i transmissionsnettet. 

 

 Energitilsynet betragter ikke afgørelsen af 30. oktober 2012 som en 

tilbagekaldelse af afgørelsen af 2. juli 2010. Ved afgørelsen af 2. juli 

2010 har tilsynet udtrykkeligt gjort opmærksom på, at der er tale om 

en midlertidig godkendelse, idet omfanget af reservationen vil blive ta-

get op til fornyet vurdering, når klager har foretaget en evaluering af 

metoden. Det ligger efter Energitilsynets vurdering implicit i denne af-

gørelse, at omfanget også – i det omfang evalueringen tilsiger det – kan 

fastsættes til nul. 
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 I det omfang Energiklagenævnet finder, at tilsynets afgørelse af 30. ok-

tober 2012 kan betragtes som en tilbagekaldelse af en forvaltningsakt, 

bemærker Energitilsynet, at afgørelsen af 2. juli 2010 – udover at være 

begunstigende for klager – også er bebyrdende for markedets aktører. 

Dette skal tages i betragtning, når det vurderes, om der kan ske tilba-

gekaldelse. 

 

 Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010 hvilede på den antagelse, at 

reservationen var nødvendig for, at klager kunne reducere indkøbet af 

reserver med henblik på at opnå en besparelse på 90 mio. kr. Denne 

besparelse var igen nødvendig for, at den elektriske Storebæltsforbin-

delse var rentabel. På daværende tidspunkt var det naturligvis ikke 

muligt for klager at fremlægge data, der entydigt viste, at reservatio-

nen var absolut nødvendig for klager, men besparelsespotentialet støt-

tedes på konklusionerne fra rapporten ”Forprojekt om etablering af en 

elektrisk Storebæltsforbindelse” fra 2005, der var vedlagt klagers an-

søgning. 

 

 I redegørelsen af 22. april 2012 har klager foretaget en fornyet vurde-

ring af effektivitetsgevinsten ved reservationen. Klager oplyser bl.a. i 

denne redegørelse, at der ikke i alle driftstimer er behov for reservati-

onen. Oplysningen om, at en reduktion af reservationen ikke fører til, 

at klager øger indkøbet af manuelle reserver med 300 MW, fremstår 

som en ny oplysning for Energitilsynet. Det er først med redegørelsen 

af 22. april 2012, at Energitilsynet fra klager får utvetydige oplysnin-

ger om, at en reduktion (eller eventuelt fjernelse) af reservationen ikke 

medfører, at klager igen må købe 600 MW manuelle reserver i Vest-

danmark. Dette udgør derfor nye forhold i relation til afgørelsen af 2. 

juli 2012. 

 

 Vurderingen fra klager af både en eventuel effektivitetsgevinst og af 

påvirkningen af markedet bygger alene på oplysninger og antagelser 

fra klager. En stor del af oplysningerne stammer fra fortrolige, kom-

mercielle aftaler om fremtidige leverancer på regulerkraftmarkedet 

samt oplysninger om klagers forventninger til fremtidige indkøb på re-

gulerkraftmarkedet. Dermed bygger beslutningsgrundlaget i vidt om-

fang på fortrolige oplysninger fra klager, der ikke vil kunne udleveres 

til andre. Andre aktører på reserve- og regulerkraftmarkedet har såle-

des ikke haft mulighed for at vurdere det konkrete beslutningsgrund-

lag. 

 

 I al den tid Storebæltsforbindelsen har været i drift, har klager haft 

adgang til at foretage reservation. Der eksisterer således intet empirisk 

grundlag for at vurdere, hvorledes markedet vil benytte sig af den 
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samlede ledige kapacitet på intra-day markedet, ligesom der heller ik-

ke findes empiriske data til belysning af klagers omkostninger til ad-

hoc indkøb af manuelle reserver i Vestdanmark. Derfor har Energitil-

synet for så vidt angår markedets tab alene haft klagers antagelser at 

lægge til grund ved vurderingen af reservationen. 

 

 Hvis reservationen opretholdes, vil de data, der skal lægges til grund 

ved en endelig godkendelse, igen hvile på antagelser om klagers hypo-

tetiske ekstra udgifter til regulerkraft og antagelser om markedstab. 

Hvis reservationen afskaffes i en periode, vil der være data, som bely-

ser konsekvenserne ved afskaffelse af reservationen. Disse data vil væ-

re baserede på faktiske oplysninger og ikke på antagelser. Klager kan 

således præcist opgøre, hvilke omkostninger selskabet har til opkøb af 

ekstra regulerkraft i Vestdanmark, lige som der vil kunne fremskaffes 

data for markedsaktørernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen på 

intra-day markedet.  

 

 En metodegodkendelse på nuværende tidspunkt vil i princippet gælde 

i al fremtid. Efter Energitilsynets vurdering er det ikke muligt at træffe 

en sådan beslutning med det datamateriale, der er til rådighed på nu-

værende tidspunkt. Det er således nødvendigt for Energitilsynets even-

tuelle endelige godkendelse, at der i to år indsamles flere oplysninger i 

en periode, hvor reservationen ikke foretages. Herefter kan der foreta-

ges en endelig analyse af fordele og ulemper ved reservationen, som 

hviler på et bedre og empirisk korrekt grundlag. 

  

 Energitilsynet er ikke enigt i, at forbuddet mod reservation er indgri-

bende. Tværtimod vurderer Energitilsynet, at reservation i transmissi-

onsnet, herunder Storebæltsforbindelsen, er indgribende.  

 

 I mangel af empiriske data har Energitilsynet lagt de antagelser, som 

klager har fremlagt, til grund. På denne baggrund vurderer Energitil-

synet umiddelbart, at klagers reservation af intra-day kapacitet ikke 

kan opretholdes, idet de fremlagte beregninger og vurderinger viser, at 

meromkostningerne (18 mio. kr.) ved ikke at bevare reservationen ef-

ter tilsynets vurdering synes relativt beskedne i forhold til det indgreb, 

der bliver foretaget i markedet for handel med el over Storebæltsfor-

bindelsen. Dette uanset, at den negative virkning af forbindelsen mak-

simalt udgør 3,7 mio.kr. for markedsaktørerne i de første 14 måneder. 

Størrelsen af de beregnede meromkostninger skal ses i sammenhæng 

med, at klagers i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på 

elområdet for godt 900 mio. kr. i 2011. Meromkostningerne ved ikke 

at have reservationen udgør således ca. 2 pct. af det samlede køb af 

reserver på elområdet. Hertil kommer, at Energitilsynet kan og skal 
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inddrage så mange kriterier som muligt ved udøvelsen af skønnet 

over, om en anmeldt metodegodkendelse er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i elforsyningsloven.  Ved vurderingen af, hvor effekti-

vitetsfremmende reservationen fremstår, er det også relevant at ind-

drage klagers samlede omkostninger til systemydelser med henblik på 

at vurdere den procentuelle reduktion i omkostninger til systemydel-

ser. 

 

 De principielle problemstillinger i sagen påvirkes ikke af, at reservati-

onen reduceres til f.eks. 150 MW. Fordele og ulemper vil reduceres 

forholdsmæssige, men der vil fortsat være usikkerhed i opgørelsen af 

virkningerne af en eventuel reduktion. 

 

 Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 har også en midlertidig 

karakter. Efter de to år og tilvejebringelsen af et bedre datagrundlag, 

vil reservationen skulle tages op til fornyet vurdering. De omkostnin-

ger, som klager pålægges ved erhvervelse af nødvendige balancerings-

værktøjer til Vestdanmark i denne periode, er relativt begrænsede og 

vil kunne viderefaktureres til klagers kunder. Ophævelse af reservati-

onen har heller ingen betydning for forsyningssikkerheden i det dan-

ske el-system. 

 

Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse  

Elforsyningslovens1 formål er defineret i lovens § 1, der har følgende ordlyd: 

 

”[…] 

Kapitel 1  

Indledende bestemmelser 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og 

gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for 

denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat 

give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål 

særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibe-

sparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energi-

kilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og 

skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektrici-

tet. 

[…]”. 

 

                                              
1 Bekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 af lov om elforsyning med senere ændrin-

ger. 
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Elforsyningslovens § 73 a omhandler godkendelse af de kollektive elforsy-

ningsvirksomheders metoder for fastsættelse af priser og betingelser for an-

vendelse af transmissions- og distributionsnet. § 73 a, stk. 1, har følgende 

ordlyd: 

 

”[…] 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og di-

stributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter 

offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

… 

[…]”. 

 

Bestemmelsen blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 494 af 9. juni 2004 

om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varme-

forsyning. Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til bestemmelsen (de speci-

elle bemærkninger i L236 2003/1): 

 

”[…] 

Til nr. 77  

(§§ 73 a og 73 b) 

…  

Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at den systemansvarlige virksomhed og 

transmissions- og netvirksomheder skal udarbejde en redegørelse for, 

hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingelser og 

vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og distributi-

onsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med el-

forsyningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvil-

ke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres 

og netbrugeres forskellige karakteristika.   For den systemansvarlige virk-

somhed skal der endvidere redegøres for, hvorledes det forventede prove-

nu fra tariffer, gebyrer etc. relaterer sig til selskabernes omkostninger.  

… 

Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionsnet, omfatter 

også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilveje-

bringelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når der, i mod-

sætning til direktivet, ikke fastsættes en særskilt bestemmelse i loven 

herom, skyldes det, at balanceringsydelser er en integreret del af den sy-

stemansvarlige virksomheds opgaver og således kan betragtes som omfat-

tet af stk. 1. På samme måde gælder, at Energitilsynets tilsyn med, at den 

systemansvarlige virksomheds og transmissionsvirksomhedernes priser 

og betingelser er rimelige, jf. elforsyningslovens § 77, også omfatter ba-

lanceringsydelserne.  

… 
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[…]”.  

 

Af elforsyningslovens § 6, stk. 4, fremgår, at de kollektive elforsyningsvirk-

somheders ydelser skal stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimeli-

ge og ikke-diskriminerende vilkår. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 

”[…] 

§ 6. 

… 

Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige 

virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille de-

res ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rime-

lige og ikkediskriminerende vilkår. 

[…]”. 

 

Af elforsyningslovens § 24, der vedrører adgang til det kollektive elforsy-

ningsnet, fremgår følgende: 

 

”[…] 

§ 24. Enhver har ret til at anvende det kollektive elforsyningsnet til 

transport af elektricitet imod betaling. 

Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskelsbehandle 

brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begunstige tilknyttede 

eller associerede virksomheder eller virksomheder, der kontrolleres af 

samme virksomhedsdeltagere. 

Stk. 3. Med henblik på at sikre den fulde udnyttelse af kapaciteten i 

det kollektive elforsyningsnet kan klima-, energi- og bygningsministeren 

fastsætte regler om adgangen til at indgå aftaler om reservation af netka-

pacitet. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte 

regler om, at eksisterende aftaler om reservation af netkapacitet skal ad-

ministreres på en måde, som sikrer den fulde udnyttelse af kapaciteten i 

det kollektive elforsyningsnet. 

[…]”. 

 

§ 24, stk. 3, blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr.448 af 31. maj 2000. 

Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til bestemmelsen (de specielle be-

mærkninger i L275 1999/1): 

 

”[…] 

Til nr. 2 

    En forudsætning for at det frie elmarked kan fungere er, at kapaciteten 

i elforsyningsnettet udnyttes fuldt ud, således at udbuddet af elektricitet 

og dermed konkurrencen på markedet er størst mulig. Dette er særligt 
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vigtigt på elnettets udlandsforbindelser, som skal sikre, at der kan hand-

les med elektricitet på tværs af landegrænserne. 

    Hvis adgangen til transport af elektricitet begrænses af aftaler om re-

servation af netkapacitet eller særlige rettigheder for nogle aktører, for-

styrres den frie konkurrence. Dette kan medføre prisstigninger på elektri-

citet.  

… 

[…]”. 

 

Følgende fremgår af elforsyningslovens § 31, stk. 1 og 2: 

 

”[…] 

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at 

sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på mar-

keder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benyt-

te virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskrimi-

nerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 

1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter 

eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, 

eller som er forbundne med brugen af Energinet.dk’s ydelser, 

2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af 

relevans for Energinet.dk’s arbejde og 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produk-

tion og handel med elektricitet. 

… 

[…]”. 

 

Energinet.dk’s formål er defineret i § 2, stk. 1, i lov om Energinet.dk2. Be-

stemmelsen har følgende ordlyd: 

 

”[…] 

§ 2. Energinet.dk’s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af 

den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og 

lige adgang for alle brugere af nettene. 

… 

[…]”. 

 

§ 5 i systemansvarsbekendtgørelsen3 vedrører indgåelse af aftaler om brug af 

transmissionsnettet, og bestemmelsen har følgende ordlyd: 

                                              
2 Bekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011 af lov om Energinet.dk med senere 

ændringer. 
3 Bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og an-

vendelse af eltransmissionsnettet m.v. 
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”[…] 

§ 5. Indgåelse af aftaler om brug af transmissionsnettet, der indebæ-

rer reservation af netkapaciteten, er ikke tilladt. 

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende aftaler: 

1) Aftaler, der indgås i forbindelse med brugen af transmissionsforbindel-

ser, der forbinder andre sammenhængende elforsyningssystemer, hvor 

der ikke er mindst samme adgang til benyttelse af det kollektive elforsy-

ningssystem, eller hvor forskelle i reglerne for elmarkedets tilrettelæggelse 

mellem systemområder nødvendiggør en særlig håndtering af brugen af 

transmissionsnettet. 

2) Aftaler som den systemansvarlige virksomhed indgår med henblik på 

varetagelse af systemtjenester. 

… 

[…]”. 

 

Adgangen til at indsætte tidsbegrænsninger i en begunstigende forvaltnings-

akt er omtalt nærmere i den juridiske litteratur. Følgende fremgår bl.a. af bo-

gen ”Forvaltningsret, Almindelige emner”, 5. udgave, 2009, af Jens Garde 

m.fl., side 516 ff.: 

 

”[…] 

… 

Er loven tavs, er der ikke uden videre adgang til at indsætte tidsbegræns-

ninger i forbindelse med skønsmæssige tilladelser, dispensationer og lign. 

Man kan naturligvis hævde, at når forvaltningen kan gøre det mere, som 

består i at nægte tilladelse, må den også kunne gøre det mindre: at med-

dele tilladelse for et begrænset tidsrum. På den anden side må det und-

gås, at forvaltningen af forsigtighedsgrunde begrænser tilladelser unødigt 

til skade for borgeren. Derfor kan tidsbegrænsninger – ligesom tilbage-

kaldelsesforbehold – ikke uden videre indsættes. Foreligger der imidlertid 

en saglig, konkret begrundelse af en vis vægt, er der adgang til at tidsbe-

grænse. 

 

Tidsbegrænsningen stiller, hvor den er lovlig, forvaltningen stærkt i for-

hold til adressaten. Når tidsgrænsen er nået, bortfalder tilladelsen – også 

uden en udtrykkelig tilbagekaldelse. Herefter kan forvaltningen forholds-

vis frit tage stilling til, om tilladelsen – efter ansøgning – skal forlænges. 

Det må dog ved denne stillingtagen til ansøgningen indgå i vurderingen, 

at der kan være et hensyn til adressaten, eksempelvis hvor denne med 

god grund har indkøbt et materiel, der ikke er færdigudnyttet ved udløbet 

af den oprindelige tilladelse, ligesom der kan have udviklet sig praksis for 

fornyelse af tilladelser mv. 

… 

Bilagsside 163 af 381.



 

 

17. juni 2013 

J.nr 1011-12-21-15 

UJO –EKN 

 

Side 20 af 23 

 

[…]”. 

 

Der kan endvidere henvises til bogen ”Forvaltningsret”, 2. udgave 2002, af 

Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., side 941 ff.: 

 

”[…] 

… 

I tilfælde hvor en tilladelse eller lignende lovligt kan tidsbegrænses, vil en 

tidsbegrænsning have en vis betydning for tilbagekaldelsesadgangen. 

Tidsbegrænsningen må normalt antages at indskrænke tilbagekaldelses-

mulighederne. Dette er særligt klart i tilfælde hvor tidsbegrænsningen 

angår en kortere periode idet hensynet til borgerens forventning her er 

særligt åbenbart, og idet det inden for en kortere periode jævnligt bør væ-

re lettere for forvaltningen at tage højde for en del af de relevante tilbage-

kaldelsesgrunde allerede før udstedelsen af tilladelsen. 

 

Omvendt står forvaltningsmyndighederne i almindelighed mere frit i for-

bindelse med en stillingstagen til om en tidsbegrænset tilladelse skal for-

længes – men dette er ikke et tilbagekaldelsesspørgsmål. 

… 

[…]”. 

 

Begrundelsen for Energiklagenævnets afgørelse  

Energitilsynet godkendte ved afgørelsen af 2. juli 2010 klagers overordnede 

metode for reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsfor-

bindelse. Det fremgår af afgørelsen, at omfanget af klagers reservation alene 

blev godkendt indtil videre, samt at Energitilsynet ville foretage en ny vurde-

ring af omfanget af reservationen, når klager havde udarbejdet to forskellige 

redegørelser om henholdsvis evaluering af metoden og om den mest effektive 

strategi for håndtering af reserver for Øst- og Vestdanmark mv. Den først 

nævnte redegørelse skulle afleveres til Energitilsynet senest 12 måneder efter 

den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen, og den sidstnævnte 

9 måneder herefter. 

 

Det er på den baggrund Energiklagenævnets opfattelse, at Energitilsynets af-

gørelse af 2. juli 2010 er en tidsbegrænset godkendelse af reservationens om-

fang. Det er samtidig Energiklagenævnets opfattelse, at der var saglige og 

konkrete grunde til at gøre godkendelsen af 2. juli 2010 tidsbegrænset. Ener-

giklagenævnet har herved lagt vægt på, at klagers ansøgning af 10. maj 2010 

og Energitilsynets godkendelse af 2. juli 2010 i tidsmæssig henseende lå me-

get tæt på den kommercielle idriftsættelse af den elektriske Storebæltsforbin-

delse, og at der af naturlige årsager på tidspunktet for tilsynets godkendelse 

ikke fandtes et empirisk datagrundlag vedrørende reservationens indvirkning 

på markedet og effektivitetsgevinsten for klager.  
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Energiklagenævnet finder, at det med tilstrækkelig klarhed fremgår af Energi-

tilsynets afgørelse af 2. juli 2010, at der er tale om en tidsbegrænset godken-

delse, og at omfanget af reservationen ville blive taget op til fornyet overvejel-

se, når de i afgørelsen nævnte redegørelser fra klager var afleveret til Energi-

tilsynet henholdsvis 9 og 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af 

Storebæltsforbindelsen. Under henvisning til den tidsbegrænsede godkendel-

se af selve omfanget af reservationen samt vilkårene for den tidsbegrænsede 

godkendelse (udarbejdelse af de to redegørelser), er det ligeledes Energiklage-

nævnets opfattelse, at reservationen ved den fornyede vurdering, som var for-

udsat i godkendelsen af 2. juli 2010, eventuelt kan fastsættes til 0 alt efter de 

konkrete omstændigheder på tidspunktet for den fornyede vurdering. 

 

Da Energitilsynet således på lovligt grundlag har meddelt en tidsbegrænset 

godkendelse ved afgørelsen af 2. juli, er der ikke tale om, at Energitilsynet ved 

den påklagede afgørelse af 30. oktober 2012 har tilbagekaldt en begunstigen-

de forvaltningsakt. De ulovbestemte betingelser for tilbagekaldelse af begun-

stigende forvaltningsakter skal derfor ikke iagttages. 

 

Energitilsynets godkendelse af metoder for fastsættelse af priser og betingel-

ser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet i medfør af elforsy-

ningslovens § 73 a hviler på et skøn. Ifølge bestemmelsens forarbejder er de 

hensyn, som der kan lægges vægt på herved, angivet således, at de anmeldte 

metoder skal være i overensstemmelse med elforsyningslovens regler.  

 

Det er Energiklagenævnets opfattelse, at udgangspunktet efter elforsyningslo-

ven er, at der ikke kan foretages reservation i elforsyningsnettet. Energiklage-

nævnet skal herved henvise til elforsyningslovens § 24, stk. 3, samt denne 

bestemmelses forarbejder. Det er samtidig Energiklagenævnets opfattelse, at 

klager, som også forudsat i Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010, kan fore-

tage reservation i eget forsyningsnet, hvis en række hensyn, herunder hensy-

net til forsyningssikkerhed, effektiv drift og samfundsøkonomi, konkret måtte 

veje tungere end hensynet til den konkurrencemæssige situation og marke-

dets øvrige aktører. Energiklagenævnet skal herved henvise til bestemmelser-

ne i elforsyningslovens § 1, stk. 1 og 2, § 31, stk. 1 og 2, § 2, stk. 1, i lov om 

Energinet.dk samt systemansvarsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2. 

 

Da udgangspunktet, som nævnt oven for, er, at der ikke bør forekomme re-

servation i elforsyningsnettet, er det Energiklagenævnets opfattelse, at vurde-

ringen af, om en reservation kan godkendes, skal foretages på et veloplyst 

grundlag, der ligger så tæt på empirisk konstaterede data som muligt.  

 

Det er Energiklagenævnets opfattelse, at de redegørelser, som klager har afle-

veret til Energitilsynet til brug for tilsynets fornyede vurdering af reservatio-
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nen, er velkvalificerede og gennemarbejdede. De pågældende redegørelser 

bygger imidlertid – af naturlige årsager – på klagers teoretiske antagelser om 

reservationens påvirkning af markedet og klagers kommende udgifter til op-

køb af ekstra regulerkraft i Vestdanmark, hvis reservationen ikke eksisterede. 

 

Energiklagenævnet er enigt med Energitilsynet i, at konkrete oplysninger og 

erfaringer vedrørende markedets ageren uden reservationen og klagers udgif-

ter til opkøb af ekstra regulerkraft i Vestdanmark alene kan indsamles, hvis 

reservation ikke foretages i en periode. Det er samtidig Energiklagenævnets 

opfattelse, at et sådant datagrundlag er nødvendigt for at kunne træffe en 

eventuel endelig godkendelse af reservationens omfang.  

 

Hensynet til nødvendigheden af et korrekt datagrundlag skal afvejes mod 

hensynet til klager, herunder konsekvenserne for klager ved, at reservationen 

ikke forlænges. Efter en konkret afvejning er det Energiklagenævnets opfattel-

se, at hensynene til klager ikke er så tungtvejende, at Energitilsynets godken-

delse af 2. juni 2010 af den grund bør forlænges. Energiklagenævnet har her-

ved lagt vægt på, at ophævelse af reservationen i henhold til klagers egne 

skønsmæssige vurderinger alene medfører meromkostninger for klager på 18 

mio. kr. pr. år, hvilket svarer til ca. 2 pct. af klagers samlede årlige indkøb af 

reserver på elområdet. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at re-

servationen efter sagens oplysninger ikke er nødvendig for, at klager kan op-

retholde den påkrævede mængde reserver, og at en ophævelse ikke har be-

tydning for forsyningssikkerheden.  Energiklagenævnet bemærker endeligt, at 

ophævelsen af reservationen indtil videre alene har virkning i 2 år, hvorefter 

spørgsmålet i henhold til Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 skal 

undergives en ny vurdering på baggrund af de indhentede erfaringer og da-

tamateriale.  

 

Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Energitilsynets afgørelse af 

19. december 2012. 

 

Energiklagenævnets afgørelse  

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes. 

 

Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 17. juni 2013.  

 

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til elforsyningslovens §  

89, stk. 1.  

 

Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.  

 

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
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Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet 

efter elforsyningsloven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 

er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fri-

sten dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningslovens § 89, stk. 6. 

 

 

På nævnets vegne 

 

 

 

 

Poul K. Egan 

Nævnsformand 

 

 

 

 

 

 /Ulla Østergaard 

 Specialkonsulent 
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Energi Norges høringssvar til «EVALUERING AV ENERGINET.DK’S 

RESERVASJON I SK4»  
 

Energi Norge mener at det ikke er grunnlag for å oppheve reservasjonen av 100 MW FRR-A i SK4, og at 
reservasjonen må fortsette til avtalen utløp i henhold til kontrakten. Energitilsynet bør heller vurdere, 
gjerne i dialog med den norske regulatoren, hvordan markedsdesignet kan videreutvikles etter at 
avtalen om reservasjon utløper for å sikre konkurranse på like vilkår i reservemarkedene. 
 

Det vises til Energitilsynets høring av Energinet.dks reservasjon i SK4. 

 

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge 

representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står 

for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen 

jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst. 

 

Energi Norge takker for muligheten til å kommentere Energitilsynets innstilling vedrørende evalueringen 
av Energinet.dk’s reservasjon i SK4. Vi vil med dette gi vårt syn på Energitilsynets vurderinger og 
innstilling. 
 
Energitilsynet konkluderer med at eksisterende avtale om reservasjon av FRR-A (automatic Frequency 
Restauration Reserve) i SK4 bør termineres den 1.7.2017. Hovedbegrunnelsen synes å være at avtalen 
riktignok er samfunnsøkonomisk gunstig for Danmark, men ikke samfunnsøkonomisk gunstig nok. 
Denne konklusjonen har vi fire innvendinger mot. 
 
For det første ser Energitilsynet bort fra at reservasjonen er en del av en balansert avtale mellom 
Statnett og Energinet.dk, der økt spotutvekslingskapasitet er mer gunstig for Danmark og der utveksling 
av FRR-A er mer gunstig for Norge. Både Energinet.dk og Energitilsynet erkjenner at det var avgjørende 
for den norske investeringsbeslutningen at også reservasjon av FRR-A ble en del av avtalen. For Energi 
Norge som deltok i diskusjonene om SK4 skulle realiseres i bl.a. Statnetts Brukerråd, var reservasjonen 
av 100 MW avgjørende for vår støtte til prosjektet. Energitilsynet ønsker nå å ta bort det gunstige 
elementet for én av avtalepartene, uten å se til helheten i avtalen og den samlede samfunnsøkonomiske 
nytten for Danmark og Norge. Dette mener vi er uriktig.  
 
Energitilsynet burde legge til grunn samlet nytte for Norge og Danmark av å reservere kapasitet til FRR-A 
i forhold til å bruke denne kapasiteten til å øke spotutvekslingen med 100 MW, som tilsvarer 6% av total 
kapasitet på Skagerrakforbindelsen. Da viser Energinet.dk beregninger at FRR-A er klart mer lønnsomt 
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72-92 mill DKK i forhold til 33-48 mill DKK. Videre vil nytten av reservasjonen av FRR-A ytterligere 
forbedres dersom man tar hensyn til at en vesentlig del av spotutvekslingen er ulønnsom, og det vil 
spesielt gjelde en eventuell økning på 100 MW, fordi nett-tapet knyttet til utvekslingen er større enn 
prisforskjellen mellom NO2 og DK1. 
 
Energi Norge mener at den samfunnsøkonomiske beregningen som Energitilsynet viser til, er feil. 
Beregningen utelater boten på 24 mill. DKK/ år som Energinet.dk må betale Statnett ved terminering av 
avtalen. Når Energitilsynet vurderer den samfunnsøkonomiske lønnsomhet for Danmark alene, må 
denne kostnaden inkluderes. Når dette inkluderes, vil den danske samfunnsøkonomiske gevinsten være 
i størrelsesorden 30 – 35 mill. DKK /år ekskl. FCR, altså i samme størrelsesorden som var forventet ved 
avtaleinngåelse og godkjennelse fra Energitilsynet.  Energitilsynets vurdering om at reservasjonen ikke 
utgjør en stor nok samfunnsøkonomisk fordel til å fravike reguleringens hovedregel om at det ikke kan 
foretas reservasjoner i elforsyningsnettet, er dermed ikke riktig.   
 
Videre sammenlignes den samfunnsøkonomiske beregningen danske FRR-A og norske FRR-A levert over 
kabelen. Mens danske FRR-A hadde en aktiveringstid på 15 min, blir FRR-A via SK4 levert med en 
aktiveringstid på under 5 minutter. Det dreier seg i praksis om to forskjellige produkter med forskjellig 
verdi. Dette fører i praksis til økt gevinst av sikkerhet som ikke er beregnet. I tillegg stiller vi spørsmål 
ved beregnet verdi av en mulig dansk alternativ leveranse.  
  
For det andre mener vi at Energitilsynet trekker feil konklusjon i sin argumentasjon om reservasjonens 
virkning på konkurransen på det danske FRR-A-markedet. I Energitilsynets evaluering ref. punkt 12. og 
13. vurderes reservasjonen å ha negative effekter for konkurransen både på spotmarkedet og på det 
danske FRR-A-markedet, og at de negative effektene ikke oppveies av den samfunnsmessige verdien av 
reservasjonen. Men i punkt 117 vurderer Energitilsynet at virkningen på spotmarkedet ansees for å 
være "relativ begrænset".  Videre, og viktigere: i punkt 121 pekes det derimot på at norsk FRR-A på det 
danske markedet antas å ha hatt positive effekter på konkurransen i det danske FRR-A-markedet. Når 
den samfunnsmessige verdien av reservasjonen faktisk er mye større enn det Energitilsynet legger til 
grunn, samtidig som reservasjonen antas å ha hatt positive effekter på konkurransen, er begrunnelsen 
om å oppheve reservasjonen tynn. Det kan det virke som om Energitilsynet søker å beskytte danske 
aktører ifølge punk 122.  Slik Energi Norge ser det, er fravær av danske aktører i DK1s FRR-A-marked en 
konsekvens av at Energinet.dk så det som mer fordelaktig å kjøpe FRR-A fra norske leverandører enn 
danske og derfor inngikk en 5 årig avtale. At leverandører i Danmark med høyere prisforventninger blir 
skadelidende, er en naturlig konsekvens av dette. At de senere hevder de er skadelidende, og at de kan 
levere FRR-A til lavere pris, kan ikke være relevant. 
   
Gitt at tilgang for norske aktører i utgangspunktet har en positiv effekt for konkurransen på FRR-A-
markedet i DK1, virker det uforholdsmessig å oppheve en reservasjon som er samfunnsøkonomisk 
lønnsom, for å bygge opp dansk FRR-A-kapasitet ved å stenge ute norske aktører.  I stedet for å redusere 
konkurransen ved å stenge markedet for norske konkurrenter, bør avtalen justeres etter sitt utløp. I 
tillegg kan det interne danske markedsdesignet forbedres for å gi konkurranse på like vilkår.  
 
For det tredje mener vi at "Storebælt beslutningen" ikke kan benyttes som referanse i SK4 saken, siden 
det er store forskjeller mellom de to spørsmål når det gjelder virkningen av reservasjon: SK4 saken 
berører to land - Norge og Danmark, og SK4 forbinder de prisområdene NO2 og DK1 - to systemer med 
veldig forskjellig produksjonsmiks og tilgang til fleksibilitet. 100 MW på SK4 utgjør kun 6% av all 
kapasiteten mellom NO2 og DK1.  
 
For det fjerde mener vi at Energitilsynet med sin nåværende innstilling, gir aktørene uforutsigbare 
regulatoriske rammebetingelser. Energitilsynet bekrefter at reservasjonens anvendelse og omfang er i 
overensstemmelse med godkjennelsen i 2010, og at reservasjonen er lønnsom. Allikevel innstiller 
Energitilsynet på å oppheve Energinet.dk’s reservasjon. Energitilsynet opptrer med dette uforutsigbart, 
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da de nå, halvveis ut i avtalen, ikke bare skal vurdere reservasjonen ut ifra de kjente forutsetningene 
fra 2010, men også ut ifra et krav om hvor lønnsom reservasjonen skal være, og ut ifra noen uklare 
vurderinger rundt konkurransen i FRR-A-markedet i DK1.  
 
Avslutningsvis vil vi peke på det faktum at Energitilsynet har snudd helt i sin konklusjon fra den første 
innstillingen fra august 2016 som tilrådde at avtalen skulle få fortsatt godkjennelse, til at man nå tilrår 
avtalebrudd. Dette må tilsi at konklusjonen er diskutabel og at man tillegger ulike momenter ulik vekt. 
Som tidligere påpekt, bør hensynet til en balansert avtale og forutsigbare regulatoriske 
rammebetingelser i en slik situasjon, tillegges avgjørende vekt. Selv om den nåværende avtalen om 
utveksling av FRR-A utløper ved utgangen av 2019, vil det med stor sannsynlighet være verdifullt med 
fortsatt leveranse av systemtjenester i SK4 og grensekryssende handel av FRR-A. Det må være riktig og 
viktig at Energitilsynet og Energinet.dk arbeider frem en modell som sikrer dette.  
 
Energi Norge mener at det ikke er grunnlag for å oppheve reservasjonen av 100 MW FRR-A i SK4, og at 
reservasjonen må fortsette til avtalens ordinære utløp. Energitilsynet bør heller vurdere, gjerne i dialog 
med den norske regulatoren, hvordan markedsdesignet kan videreutvikles for å sikre konkurranse på 
like vilkår i reservemarkedene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Energi Norge  

 

 

 

Einar Westre Andrea Stengel 

Direktør nett og marked  Næringspolitisk rådgiver  
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Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Energitilsynet 

Att. Henrik Gommesen 

    

 

Evaluering af Energinet.dk’s reservation i SK4 

 

 

DONG Energy takker for muligheden for at kommentere på Sekretariats (SET) 

udkast til afgørelse vedr. evaluering af Energinet.dk’s reservation i SK4.  

 

Generelt er vi enige i SET’s indstilling: Energinet.dks reservation på 100 MW på 

SK4 ophæves. Det er en naturlig konsekvens, da den samfundsøkonomiske 

nytte ikke står mål med indgrebet i markedet. Dette er etableret praksis. 

 

Vi er ligeledes generelt enige i begrundelsen for indstillingen:  

 Reservationen på SK4 er sammenlignelig med reservationen på 

Storebælt.  

 Reservationen på Storebælt blev annulleret, da den 

samfundsøkonomiske nytte var lav og 80 pct. lavere end forventet af 

Energinet.dk.  

 Den af Energinet.dk beregnede samfundsøkonomiske nytte af 

reservation på SK4 er tæt på nul og 50-70% lavere end forventet.  

 

I begge tilfælde kan det grundet usikkerhed i beregningen af den 

samfundsøkonomiske nytte ikke afvises, at nytten af reservationerne reelt har 

været negativ. 

 

På to punkter er vi dog ikke enige: 

 

1. SET indstiller, at reservationen ophæves fra 1. juli 2017 under 

henvisning til, at der skal genetableres et marked i DK1. Indtil SK4-

aftalens ikrafttræden var der et velfungerende og metodegodkendt 

marked i DK1, og markedet for leveringsevnekontrakter har sikret 

grundlaget for FRRa markedet. Energinet.dk indkøber i dag det 

samlede behov på leveringsevnekontrakter og kan derfor forvente, at 

leverandørerne er klar til at levere. Derfor kan et DK1 FRRa marked 

genetableres med det samme, hvilket bør betyde, at reservationen 

ophæves hurtigere end indstillet af SET fx 1. februar eller 1. marts 

2017. Dette vil i praksis betyde, at reservationen har eksisteret i over 1 

år uden metodegodkendelse.  
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DONG Energy stiller selvfølgelig gerne op til diskussion af om der på 

sigt kan udvikles et mere hensigtsmæssigt markedsdesign for FRRa i 

DK1. 

 

2. SET vurderer ikke, at aftalen (reservationen) mellem Energinet.dk og 

Statnett er diskriminerende i Elforsyningslovens forstand (§§ 6 og 78-

79, 82). Som beskrevet i vores høringssvar af 26. august 2016 mener 

vi, at Elforsyningsloven forudsætter ikke bare ligebehandling mellem 

danske aktører, men også mellem danske og udenlandske aktører. I 

forhold til SK4 blev alle danske aktører behandlet lige dårligt og 

udelukket fra deltagelse i både det danske og norske FRRa marked, 

mens norske aktører fik tildelt eneret gennem aftalen mellem Statnett 

og Energinet.dk. Yderligere lægger SET i §12 til grund, at den 5-årige 

aftale mellem Energinet.dk og Statnett har skadelige effekter for 

konkurrencen for FRRa i Danmark.  

 

For at undgå diskriminering og negative effekter for konkurrencen på 

markedet for FCR, bør Energinet.dks aftale med Statnett omkring 

ensidigt indkøb af FCR i Norge ligeledes annulleres. Dette følger også 

af § 122 i udkastet til afgørelse. 

 

Energinet.dk har som TSO ret og pligt til at indgå nødvendige kontrakter og 

aftaler inden for gældende lovgivning og regulering. Afgørelsen i 

Storebæltssagen og indstillingen til afgørelsen i SK4-sagen viser, at TSO-aftaler 

skal analyseres grundigt, særligt hvis de er begrænsende for det indre marked. 

Det synes derfor rimeligt med en restriktiv praksis.  

 

Ift. detaljerede kommentarer til den beregnede samfundsøkonomiske nytte 

henviser vi i øvrigt til vores høringssvar dateret hhv. 1. marts og 26. august 

2016. 

 

Vi står naturligvis til jeres rådighed ift. sagen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

DONG Energy A/S   

Randi Skytte 
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Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Att: Henrik Gommesen 

 

 

    

 

Høring hos Energitilsynet vedrørende evaluering af Energinet.dks reservation i SK4 

 

Dansk Energi takker for denne mulighed for, at give vores mening til kende i forhold til sekre-

tariatet for Energitilsynets høring over Energinet.dk’s evaluering af reservationen på SK4. 

 

Overordnet deler vi Energitilsynets holdning om, at Energinet.dk’s reservation i SK4 bør op-

hæves. Vi mener, at beslutningen er korrekt, og følger praksis fra tidligere afgørelser fra bå-

de Energitilsynet og Klagenævnet. 

 

I dette høringssvar forholder Dansk Energi sig til nogle udvalgte punkter fra Energitilsynets 

udkast til afgørelse (Evaluering af Energinet.dk’s reservation i SK4, dateret 9.december 

2016). Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar fra sidste udkast til afgørelse fra august 2016, 

som uddyber Dansk Energis holdning til en række punkter, som fortsat kan være gældende 

for evalueringen. 

 

I dette høringssvar forholder vi os til følgende forhold: 

 

1. Reservationens brug betyder diskriminerende indkøb 

2. Evalueringen har været kendt siden metodegodkendelen blev givet 

3. Lille samfundsøkonomisk gevinst står ikke mål med indgrebet i markedet  

4. Ophævelse af reservationen bør ske hurtigst muligt 

5. Positivt at langsigtede konsekvenser af reservation inddrages i evalueringen 

6. Reservation ikke afgørende for gennemførsel af SK4 – andre alternativer mulige 

7. Korrekt at holde FCR ude af beregningen 

 

 

Reservationens brug betyder diskriminerende indkøb 

Energinet.dk’s valg om at gøre eksklusivt indkøb blandt norske producenter er efter Dansk 

Energis opfattelse diskrimination af vestdanske producenter. Det strider mod EU’s elmar-

kedsdirektiv (2009/72/EC), som foreskriver, at TSOerne helt generelt er ansvarlige for ikke at 

diskriminere mellem systembrugere eller grupper af systembrugere, jf. artikel12: 

 

Dok. ansvarlig: CDW  
Sekretær: ILA  
Sagsnr:  2010-221  
Doknr: d2016-19337-13.0  
12. januar 2017  
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Each transmission system operator shall be responsible for … ensuring non-discrimination 

as between system users or classes of system users, particularly in favour of its related un-

dertakings; 

 

I udkastet til afgørelse synes Energitilsynet alene at vurdere på, om der sker en forskelsbe-

handling af aktører indenfor Danmark, men synes ikke at vurdere om der sker diskrimination 

på tværs af landegrænser. Da elektricitet handles i et internationalt marked, så bør Energitil-

synet derfor også vurdere, om danske elproducenter diskrimineres i forhold til norske produ-

center. 

 

Da danske aktører er udelukket fra at deltage i konkurrencen, så mener Dansk Energi, at der 

foregår diskrimination, som strider imod elmarkedsdirektivet. Såfremt reservationen ikke op-

hæves, så vil vi bede Energitilsynet tage eksplicit stilling til vores bekymring om diskriminati-

on mellem producenter i Vestdanmark og Norge, og forenelighed med bl.a. energilovgivnin-

gen. 

 

 

Evalueringen har været kendt siden metodegodkendelen blev givet 

Metodegodkendelsen fra 2010 skriver, at det er en forudsætning for reservationen at sam-

fundsøkonomien vurderes efter 1 års drift. Det var således et kendt krav, da Energinet.dk 

opnåede Energitilsynets metodegodkendelse af reservationen.  

 

Dansk Energi deler Energitilsynets vurdering af, at den samfundsøkonomiske gevinst ligger 

væsentligt under de forventninger, som Energinet.dk skitserede og som lå til grund for meto-

degodkendelsen. Derfor er det også naturligt, at man tager konsekvensen af evalueringen og 

ophæver reservationen, som det netop er nævnt i metodegodkendelsen fra 2010. 

 

 

Lille samfundsøkonomisk gevinst står ikke mål med indgrebet i markedet 

Energinet.dk vurderer, at den samfundsøkonomiske gevinst ved 100 MW reservation på SK4 

udgør mellem 4 og 11 mDKK årligt. Dansk Energi mener, at dette er en meget begrænset 

samfundsøkonomisk gevinst, som: 

 

1) ikke er proportional med indgrebets størrelse i form af 100 MW reduktion af handelskapa-

citeten i spotmarkedet, 

 

2) ikke kan godtgøre den urimelige forskelsbehandling som producenter i DK1 oplever i for-

hold til norske producenter, 

 

3) ikke kan retfærdiggøre de negative, langsigtede effekter for det danske elmarked. 

 

Dansk Energi noterer også, at Energitilsynets vurderinger i udkast til afgørelse af 9. decem-

ber 2016 er konsistent med gældende praksis. Med Energinet.dk’s klage over Energitilsynets 

afvisning om at forlænge kapacitetsreservationen på Storebæltsforbindelsen, lagde Energi-

klagenævnet – ligesom sekretariatet for Energitilsynet - blandt andet vægt på, at besparel-

sespotentialet var meget lille i forhold til Energinet.dk samlede indkøb: 
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”Efter en konkret afvejning er det Energiklagenævnets opfattelse, at hensynene til klager ikke 

er så tungtvejende, at Energitilsynets godkendelse af 2. juni 2010 af den grund bør forlæn-

ges. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at ophævelse af reservationen i henhold til 

klagers egne skønsmæssige vurderinger alene medfører meromkostninger for klager på 18 

mio. kr. pr. år, hvilket svarer til ca. 2 pct. af klagers samlede årlige indkøb af reserver på el-

området.” 

 

Kilde: Energiklagenævnet, Afgørelse, 17. juni 2013 

 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år 

er betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, som Energinet.dk i 

2010 skønnede ville være resultatet af reservationen. Størrelsen af den beregnede effektivi-

tetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport 

købte reserver på elområdet for 922 mio. kr. i 2011. En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. 

år er efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det be-

tydelige indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for. 

 

Kilde: Energiklagenævnet, Afgørelse, 17. juni 2013 

 

Dansk Energi har tidligere bergnet, at Energinet.dk’s skønsmæssige besparelse alene udgør 

0,5-1,5 % af de samlede omkostninger til reserver, jf. årsrapport 2014, som viser at omkost-

ninger til reserver i elsystemet udgør 735 mio. DKK.1 Det er mindre end de 2 procent, som 

tidligere har fået Energiklagenævnet til at afvise kapacitetsreservation. 

 

 

Ophævelse af reservationen bør ske hurtigst muligt 

Energitilsynets skriver i afgørelsen, at reservationen bør ophæves fra den 1. juli 2017. Dansk 

Energi vil gerne bede Energitilsynets fremskynde denne dato: 

 

1) Reservationen er diskriminerende og påvirker det danske elmarked negativt. Derfor 

bør den ophæves så hurtigt som muligt. Der findes allerede et markedsdesign som 

Energinet.dk umiddelbart kan genoptage. Sektoren stiller desuden gerne op til dialog 

omkring videre udvikling af markedet, men det må ikke udskyde ophævelsen af re-

servationen. 

 

2) Givet at der allerede er gået over 1 år efter første driftsår med reservationen må man 

sige, at evalueringen allerede har taget længere tid end rimeligt er, og derfor hurtigst 

                                                
1
 Se Energinet.dk, Årsrapport 2014, s. 44 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Om%20os/Aarsrapport201
4.pdf Årsrapporten fra 2015 viser, at Energinet.dk omkostninger til reserver er faldet fra 735 mDKK i 
2014 til 592 mDKK i 2015. Dette tal er imidlertid ikke umiddelbart brugbart for beregningen, da Energi-
net.dk’s reserveudgifter i 2015 er påvirket af den skønnede besparelse ved køb i Norge. Ved brug 
omkostningen fra 2015 vil den forudsatte besparelse ved køb i Norge tælles med to gange (både som 
reduceret omkostning i Energinet.dk til reserver, og som del af den beregnede samfundsøkonomiske 
gevinst). Det giver dermed en forkert beregning. 
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muligt bør ophæves. Konkret burde metodeudviklingen have foregået i løbet af 2015, 

således at det ikke forsinker evalueringsprocessen unødigt. 

  

 

Positivt at langsigtede konsekvenser af reservation inddrages i evalueringen 

Dansk Energi stiller sig positivt overfor, at Energitilsynet inddrager vurdering af de langsigte-

de effekter af reservationen ved en reservation med en varighed på 5 år. Faktum er, at re-

servationen påvirker indtjeningsmulighederne for danske aktører, og dermed har langsigtede 

konsekvenser for det danske elmarked. Det gælder i forhold til den langsigtede evne til at 

levere aFRR og FCR samt konsekvenser på forsyningssikkerheden, fordi kraftværkernes 

indtægtsmuligheder forsvinder og sandsynligheden for værkslukning stiger.  

 

 

Reservation ikke afgørende for gennemførsel af SK4 – andre alternativer mulige 

Energinet.dk har tidligere argumenteret for, at reservationen var nødvendig for at sikre til-

strækkelig samfundsøkonomi i SK4 forbindelsen på norsk side, og derfor var det nødvendigt 

at give noget ekstra til Norge via systemydelsesmarkedet for at gennemføre SK4 forbindel-

sen i sin helhed. 

 

Hertil bemærker Dansk Energi, at der dengang – såvel som i dag - var andre muligheder end 

den pågældende reservation for at give Norge en bedre aftale økonomisk set, herunder: 

 

1) at Energinet.dk afholdt en større andel af investeringsomkostninger til kablet. 

 

2) at Norske Statnett blev tildelt en større del af flaskehalsindtægter end det gældende 

50/50-split. 

 

3) at Energinet.dk forpligtede sig til en større andel af udgifterne til drift- og vedligehold. 

 

Hvert eneste af disse alternativer ville undgå diskrimination mod danske elproducenter, und-

gå negative konsekvenser for danske elmarked, undgå reservation af handelskapaciteten i 

spotmarkedet, og undgå unødig administration efterfølgende i form af metodeudviklinger, 

evalueringer og høringsprocesser. 

 

Hvis der i fremtiden er behov for at gøre økonomiske indrømmelser til andre TSOer, så me-

ner Dansk Energi, at Energinet.dk bør gøre sig overvejelser langs disse baner. 

 

 

Det er reservationen, som skal evalueres, ikke hele forbindelsen  

Dansk Energi deler Energitilsynets vurdering af, at der alene er reservationen som evalue-

res, og ikke hele SK4-som helhed. Det understreges også af ordlyden af Energitilsynets me-

todegodkendelse af reservationen på SK4 fra 2010, hvor der i punkt 23 står, at det er den 

samfundsmæssige nytte af reservationen, som skal evalueres: 
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Afgørelsen er betinget af, at Energinet.dk:… senest 1 år efter den kommercielle idriftsættelse 

af Skagerrak 4, kvantificerer den samfundsmæssige nytte af reservationen, herunder at 

nytten lever op til de af Energinet.dk skitserede forventninger. [Dansk Energis markering]. 

 

 

Korrekt at holde FCR ude af beregningen  

Energitilsynet holder specifikt FCR ude af den samfundsøkonomiske beregning. Det mener 

Dansk Energi er den korrekte metode, fordi FCR er et produkt, som kan leveres i elnettets 

overlast, som også tidligere metodegodkendt af Energitilsynet. 

 

 

Vi uddyber naturligvis gerne vores høringssvar. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Energi 

 

 
 

Christian Dahl Winther 

 

+45 3530 0437 

cdw@danskenergi.dk 
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Energitilsynet Danmark 
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby 
 

Attn.:    

Our date: 06.02.2017         
Our ref.: 201700679-2   
File no.:            Enquiries to: 
Your date: 20.12.2016 Vivi Mathiesen 
Your ref.:    
   

     
         

NVE's response to DERA's "Høring af udkast til afgørelse vedr. 
evaluering af Energinet.dks reservation i SK4" 
On 20 December 2016, DERA informed NVE about a consultation where they suggest terminating an 
agreement for reservation of transmission capacity for exchange of balancing services, specifically 
aFRR (automatic frequency response reserves) on SK4, a cable connecting southern Norway and West-
Denmark. This agreement was crucial for the Norwegian TSO to invest in SK4. In the following, we 
present our view on DERA’s consultation. 

The consultation  

DERA contacted NVE on 20 December 2016 to inform us about the on-going consultation dated 9 
December. We learned that DERA had worked on evaluating the exchange of aFRR since February 
2016, and that they proposed to terminate the agreement two and a half years before it expires.  

In their evaluation, DERA has set out to answer the question of whether reserving 100 MW capacity on 
the interconnector for aFRR yields a higher benefit to society than using the same 100 MW in the spot 
market. DERA concludes that the reservation has positive welfare effects, but still less than expected, 
especially on the Danish side. 

DERA’s conclusion seems to rest on two pillars; consideration of Danish welfare in general and the 
competitive situation for Danish producers in particular, and a comparison with an internal Danish cable, 
Storebælt, where a recent decision to terminate reservation of transmission capacity is argued to set 
precedence.  

SK4 is part of a Nordic “package” 

SK4 connects southern Norway and West-Denmark, and is part of the Skagerrak interconnectors with a 
total transmission capacity of 1700 MW. SK4 has a capacity of 700 MW of which 100 MW is reserved 
for exchanging aFFR through a five-year agreement between the two TSOs, Energinet.dk and Statnett. 
SK4 has been in operation since December 2014.  

SK4 was part of a “balanced package” of five prioritized interconnectors negotiated by the Nordic TSOs 
(Nordel) and endorsed by the Nordic Council of Ministers. The joint investments were considered 
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important in order to develop Nordic infrastructure and the common market, and the Ministers have 
since emphasized the importance of considering Nordic welfare in grid investment planning1.  

Each of the five prioritized interconnectors were associated with different benefit for each of the 
countries. The “package” was considered balanced because it was negotiated to benefit all the countries 
and as such realize investments that would otherwise not be built.  

SK4 was profitable for Denmark for spot exchange, whereas this was not the case for Norway. To 
enable a positive investment decision on the Norwegian side it was necessary to establish additional 
means of value creation. The agreement for reservation of transmission capacity enabled a positive 
investment decision, and was also considered a good solution for both parties because it meant a more 
efficient exchange of electricity, and increased welfare in total. 

Weaknesses in DERAs evaluation 

In their analysis and proposed decision, DERA seems to focus on Danish welfare and disregard whether 
and how Norwegian welfare will be affected by terminating the agreement.  

Terminating this five-year contract after only two and a half years would, on the one hand mean 
disregarding investments made by Norwegian producers to deliver aFFR, and on the other hand, it 
would mean lost income for the two TSOs and thus reduced welfare. Without going into details, 
DERA’s impact assessment on the Danish side also seems inadequate and biased towards Danish 
producers’ interests.  
 
DERA argues that the internal Danish Storebælt case is comparable. A recent decision to remove 
capacity reservation is argued to have precedence for SK4. Whereas the reservation on Storebælt was 
unlimited in time, the SK4 agreement is limited to five years and to 6 % of the total transmission 
capacity on the Skagerrak interconnectors. DERA also leaves out the fact that reservation for exchange 
of aFRR was instrumental for investment in SK4. This was not the case for Storebælt.  

NVEs view 

When considering change to the regulatory regime or trading arrangements on an interconnector, NVE 
believes it is good custom to involve relevant parties at an early stage and to seek agreement before 
implementing change.  

From Reg 714/2009 Art 16/3 it follows that, the maximum amount of capacity shall be made available 
to market participants. NVE cannot see that this or any other rules hinder reservation of transmission 
capacity as long as the reservation leads to more efficient use of capacity than allocating the whole 
capacity to the spot market.  

DERA’s analysis clearly shows a benefit from reserving transmission capacity for exchange of aFRR. 
Even though there are hours with large spot price differences between southern Norway and West-
Denmark contributing to congestion income, NVE wishes to remind DERA that in the two years that 
SK4 has been in operation, the capacity allocated to spot trade has exceeded the socioeconomic efficient 
level for over 60 % of the hours. I.e. the cost associated with losses on the interconnector exceeded the 
congestion income. Instead of giving even more capacity to spot trade, NVE thinks it would be more 

                                                      
1 http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-erhvervs-energi-og-
regionalpolitik-mr-ner/deklarationer-og-erklaeringer/nye-udfordringer-for-det-nordiske-elmarked-kommunike-fra-
energiministermoedet-i-koebenhavn-den-25.-oktober-2010  
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efficient to implement loss functionality on the Skagerrak interconnectors in order to avoid a welfare 
loss in a large proportion of hours.  

With the integration of markets and operations, we believe that closer involvement between neighboring 
markets is important. Being able to rely on the neighbor for balancing services is a leap forward, and this 
contract for reservation and exchange of aFRR is a pioneer in this respect. Operational experience from 
the SK4 case could be valuable for developing systems that are even more sophisticated, e.g. dynamic 
allocation of capacity to the market time frame with the highest marginal value.  

Furthermore, common markets for cross border balancing and system services is a way of meeting the 
need for flexibility stemming from the  large share of intermittent energy. This topic is raised in the 
package “Clean Energy for all Europeans” from the European Commission, and is the basis of the 
coming Commission Guideline on Electricity Balancing. 

NVE is surprised at DERA’s one-sided proposal for change in conditions, and we would have expected 
to be consulted at an earlier stage in this important matter on a joint investment.  

Our joint efforts towards an internal and integrated market are founded on trust, transparency and 
predictability. We are concerned that, if DERA’s process is an example for the way forward, it may have 
detrimental effects on future Nordic projects.   

 

Yours sincerely, 

 

Ove Flataker 
Deputy Director General 

Vivi Mathiesen 
Head of Section 

 

This document is sent without signature. The content is approved according to internal routines. 
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1 Baggrund 

En elektrisk forbindelse over Storebælt har været drøftet og analyseret flere 
gange, senest i forbindelse med Eltra's og Elkrafts bidrag til regeringens infra-
strukturhandlingsplan i april 2005. Storebæltsforbindelsen udgør ét af fem prio-
riterede snit (investeringsprojekter) anbefalet af Nordel i juni 2004.  
 
Nordisk Ministerråd har som led i opfølgningen på Akureyri-deklarationen bak-
ket op om, at pakken med de fem prioriterede snit skal etableres, såfremt der 
kan påvises positiv samfundsnytte for den enkelte forbindelse. Efter beslutnin-
gen den 25. november 2005 om at forstærke Snit 4 i Sverige er det kun Ska-
gerrakforbindelsens pol 4 og Storebæltsforbindelsen, der endnu ikke er beslut-
tede.  
 
Storebælt indgår i Regeringens Energistrategi 2025. Heri anbefaler regeringen, 
at Energinet.dk indleder projektering af en elektrisk Storebæltsforbindelse med 
henblik på idriftsættelse i 2010. Energistrategien baserer anbefalingerne på 
dansk samfundsøkonomisk nytte. Regeringen fremhæver fordele som forsy-
ningssikkerhed, øget konkurrence, daglig driftsnytte og reducerede omkostnin-
ger til reserve og regulerkraft. I Energistrategien nævnes en 600 MW-forbindel-
se, som skønnes at indebære en investering på knap 1,2 mia. kr. svarende til 
en årlig omkostning på 85 mio. kr. 
 
I april 2005 godkendte Energinet.dk's bestyrelse Eltras og Elkrafts sammenfat-
tende bidrag til regeringens infrastrukturhandlingsplan. Analyserne i bidraget 
var baserede på samfundsmæssig nytte og fremme af det nordiske og interna-
tionale elmarked. Ændring i forbrugernytte, producentnytte og flaskehalsind-
tægter i landene blev belyst. Energinet.dk vurderede, at en 600 MW Store-
bæltsforbindelse samlet set vil have en positiv økonomi. Det blev på dette 
grundlag besluttet at igangsætte et forprojekt om en Storebæltsforbindelse med 
henblik på at træffe en endelig anlægsbeslutning inden udgangen af 2005. 
 
Formålet med forprojektet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til Energi-
net.dk's bestyrelse med henblik på igangsættelse af et anlægsprojekt for en 
Storebæltsforbindelse.1 Forprojektet er baseret på tidligere analyser af Store-
bæltsforbindelsen suppleret med opdaterede beregninger og analyser, hvor det 
er vurderet nødvendigt og hensigtsmæssigt af hensyn til beslutningsgrundlagets 
robusthed. 
 

 
1 For at sikre en langsigtet strategisk beslutning igangsatte Energinet.dk i september 2005 et udred-
ningsarbejde med formålet at vurdere, hvorvidt der kunne være økonomiske og strategiske fordele ved 
at bygge en vekselstrømsforbindelse over Storebælt i stedet for en jævnstrømsforbindelse. Formålet 
kunne være at forberede systemet til en senere synkronisering af Øst- og Vestdanmark ved at etablere 
en såkaldt hybridløsning eller at foretage en synkronisering samtidig med den nu planlagte etablering 
af forbindelsen. Arbejdet blev afrapporteret for Bestyrelsen i oktober 2005. Konklusionen var, at der 
ikke er tilstrækkelige strategiske og økonomiske argumenter for at vælge en vekselstrømsforbindelse 
med henblik på en synkronisering af landsdelene.  
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Forprojektet omfatter analyser af driftsnytte, reserver og regulerkraft samt 
markedsmagt. Derudover er teknik- og anlægsøkonomi samt byggetider analy-
seret. Der er opstillet en samlet business case med årlige samfundsøkonomiske 
omkostninger og indtægter. Endelig er omfanget af den forestående myndig-
hedsbehandling hos centrale og lokale myndigheder kortlagt og vurderet, her-
under mulige risici i tidsplanen frem mod idriftsættelse.  
 

2 Konklusion på analyser 

De foretagne undersøgelser bekræfter konklusionen fra de undersøgelser, som 
Energinet.dk i foråret leverede til den nationale infrastrukturhandlingsplan samt 
konklusionerne i baggrundsrapporten til Regeringens Energistrategi. Begge un-
dersøgelser peger på, at der er positiv samfundsnytte ved etablering af en 600 
MW Storebæltsforbindelse.  
 
Undersøgelserne understøtter derfor Regeringens anbefaling af, at Energinet.dk 
skal indlede projekteringen af en Storebæltsforbindelse med henblik på idrift-
sættelse i 2010.  
 
I analyserne er de væsentligste besluttede nye transmissionsforbindelser i Nor-
den medregnet. Snit 4 er indregnet med ekstra kapacitet, idet denne forbindel-
se tidligere har vist sig at have stor betydning for Storebæltsforbindelsens ren-
tabilitet. Der er også indregnet ny produktionskapacitet i Sydsverige, selv om 
det endnu ikke er besluttet. Bliver Snit 4 mindre end indregnet, og udbygges 
produktionskapaciteten i Sydsverige ikke, vil driftsnytten af Storebæltsforbin-
delsen stige. De anvendte forudsætninger vedrørende produktionskapacitet og 
transmissionsforbindelser er således meget forsigtige. Der er regnet med nye 
brændselspriser fra IEA (november 2005) og en højere CO2-kvotepris, hvilket 
medvirker til at øge nytten af Storebæltsforbindelsen. 
 
I Energinet.dk's analyser foretaget med Samkøringsmodellen i foråret 2005 vi-
ste simuleringerne en årlig dansk driftsnytte på 29 mio. kr. og en nordisk drifts-
nytte på 33 mio. kr. I forprojektets analyser er der en dansk driftsnytte på 33 
mio. kr. og en nordisk driftsnytte på 8 mio. kr. Derudover er der en driftsnytte i 
UCTE på 16 mio. kr. Fordelingen af driftsnytten afhænger blandt andet af 
brændselsprisforudsætningerne. 
 
Følsomhedsanalyser viser, at den danske driftsnytte kan variere fra 14-53 mio. 
kr. afhængigt af brændselspriserne. De tidligere gennemførte analyser viser, at 
den danske driftsnytte på 33 mio. kr. er et relativt robust resultat, specielt når 
forstærkningen af Snit 4 er indregnet.  
 
Storebæltsforbindelsens betydning for markedets funktion er endvidere blevet 
revurderet. Det konkluderes, at forbindelsen vil reducere muligheden for ud-
øvelse af markedsmagt og derved give årlige samfundsøkonomiske besparelser 
på op mod 155 mio. kr. Brug af markedsmagt øger priserne i forhold til effektiv 
konkurrence og giver dermed forkerte incitamenter til både kort- og langsigtede 
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dispositioner. De samfundsøkonomiske tab opstår som følge af uoptimal lastfor-
deling samt reduceret forbrug og eksport.  
 
En del af denne besparelse vil muligvis også kunne opnås ved administrative 
reguleringer til formindskelse af aktørernes råderum. Blandt andet derfor er 
gevinsten ved mindsket brug af markedsmagt ikke direkte medregnet i det 
samlede samfundsøkonomiske overskud. 
 
Etablering af en Storebæltsforbindelse vil alt andet lige øge driftssikkerheden i 
Danmark, da den giver adgang til deling af reserver på tværs af Bæltet. Den 
ene landsdel vil kunne hjælpe den anden i situationer, hvor reserverne ikke 
bruges lokalt. Hvis den samlede mængde reserver i Danmark efterfølgende re-
duceres, vil driftsikkerheden alt andet lige blive reduceret, idet de resterende 
reserver vil skulle dække et øget antal driftsforstyrrelser (udfald). Bruges reser-
verne til håndtering af en driftsforstyrrelse i ét delområde, vil der være færre 
reserver til rådighed til håndtering af en fejl i det andet delområde. Samlet gi-
ver dette mulighed for at reducere den samlede mængde reserver i Danmark. I 
forprojektet er det konkluderet, at deling af reserver og udveksling af regu-
lerkraft kan bidrage med ca. 100 mio. kr. pr. år til den samfundsøkonomiske 
nytte.  
 
Det indstilles at etablere Storebæltsforbindelsen med konventionel HVDC-
teknologi, idet en HVDC Light (VSC) løsning ikke vil være økonomisk attraktiv 
på grund af de væsentligt større elektriske tab. HVDC Light har nogle tekniske 
fordele i form af mulighed for spændingsregulering og "start fra dødt net". Men 
det vurderes, at de tekniske fordele ved dette ikke kan begrunde de væsentlige 
meromkostninger til tab.  
 
Endelig viser forprojektet, at en optimistisk tidsplan peger på idriftsættelse af  
forbindelsen i slutningen af 2009. Tidsplanen kan dog forrykkes meget, såfremt 
væsentlige forudsætninger ikke kan overholdes. Ordreafgivelse samt miljø- og 
myndighedsbehandlingen er væsentlige parametre for tidsplanen.  
 

3  Storebæltsforbindelsen historisk 

En Storebæltsforbindelse er gennem 1990’erne analyseret flere gange med det 
resultat, at forbindelsen ikke var samfundsøkonomisk rentabel. I foråret 2005 
var økonomien for første gang positiv. Baggrunden for denne udvikling i Store-
bæltsforbindelsens økonomi er kort ridset op nedenfor. 
 

• I marts 1992 opfordrede Folketinget det tidligere Elsam og Elkraft til at 
træffe beslutning om etablering af en Storebæltsforbindelse. En Store-
bæltsforbindelse er herefter gennem 1990’erne analyseret flere gange 
og hver gang med det resultat, at forbindelsen ikke var samfundsøko-
nomisk rentabel. Dette resultat skyldes blandt andet, at produktionska-
paciteten i begge landsdele primært bestod af store kulfyrede el- og 
kraftvarmeværker. Disse værker havde stort set ens produktions- og 
omkostningsmønster, og der var dermed ringe økonomi i at udveksle 
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over Storebælt. Der var langt bedre økonomi i at udveksle med Norge, 
Sverige og Tyskland. 

 
• I slutningen af 1990’erne kom Storebæltsforbindelsen igen på dagsor-

denen, blandt andet grundet udbygningen af vindkraft og decentral 
kraftvarme og den deraf afledte økonomiske udligning af PSO-
omkostninger mellem landsdelene. Resultaterne af undersøgelserne vi-
ste for første gang en begrænset nordisk og dansk driftsnytte for Store-
bæltsforbindelsen. Derudover viste analyserne en delvis udligning af 
forskellen i markedspris mellem Øst- og Vestdanmark.  

 
• I forbindelse med infrastrukturarbejdet i 2005 var driftsnytten vokset 

yderligere, hvilket blandt andet skyldes, at udbygningen af vindkraft og 
decentral kraftvarme er massiv i Vestdanmark, og at effektbalancen i 
Østdanmark med lukning af flere ældre kraftværker vil ændres. Derud-
over er effektbalancen i Sydsverige efter lukning af Barsebäck 1 og 2 
blevet mere anstrengt. De forskelle, der er opstået mellem Øst- og 
Vestdanmark, har givet mulighed for væsentlig større udnyttelse af en 
forbindelse mellem landsdelene.  

 
• Endelig har markedsåbningen medført, at omkostninger til køb af reser-

ver nu optræder som en særskilt udgiftspost hos systemansvaret. Der 
er dermed skabt øget fokus på mulighederne for at reducere disse. Før 
liberaliseringen af elmarkedet indgik disse ydelser som en integreret del 
af kraftværkernes leverance og dermed i den samlede afregningspris. I 
dag købes systemydelserne hos producenterne på markedsvilkår. 

 

4 Udviklingen i nabolandene 

I det følgende gives et overblik over planlagte transmissionsforbindelser, som 
har væsentlig betydning for det nordiske elmarked og dermed også for nytten 
af en dansk Storebæltsforbindelse. 
 
Derudover gives en status for udbygningen med produktionsanlæg i det nordi-
ske elsystem. Disse udbygninger indgår i grundlaget for beregninger på Store-
bæltsforbindelsen. 
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4.1 Status for udbygning af transmissionsfor-
bindelser i Norden 

 

UPS

NORDEL

NG

UCTE

ESB

1. Skagerrak
2. Nea-Järpströmmen
3. Snit 4
4. Fennoskan
5. Storebælt
6. NorNed
7. Estlink

1

6
5

3

74

2

 
 

Figur 1  Transmissionsforbindelser i Norden. 

 
Fenno-Skan 2, som forbinder Midtsverige med Finland, blev besluttet i februar 
2005 med en forventet idriftsættelse i 2010. Den nuværende overføringsevne er 
ca. 550 MW, og den udvides med 600-800 MW.  
 
Nea-Järpströmmen er en planlagt udvidelse af forbindelsen mellem Midtsveri-
ge og Norge. Forbindelsen blev besluttet i februar 2005 med en forventet idrift-
sættelse i 2009. Den planlagte overføringsevne efter udvidelsen er ca. 900 MW. 
 
Snit 4 er en forbindelse mellem Midtsverige og Sydsverige. Svenska Kraftnät 
har den 25. november 2005 truffet beslutning om en udvidelse af overførings-
evnen for Snit 4 med en forventet idriftsættelse i 2011. Den nuværende overfø-
ringsevne på Snit 4 er 3.700-3.900 MW. Overføringsevnen forventes udvidet 
med 500 MW. 
 
Skagerrak 4. Af Regeringens Energistrategi 2025 fremgår det, at man vil af-
vente et bedre beslutningsgrundlag, før der træffes en eventuel beslutning om 
etablering af en ny Skagerrakforbindelse. Undersøgelser foretages i øjeblikket 
af Energinet.dk i samarbejde med Stattnet. Der er mulighed for at idriftsætte 
en sådan forbindelse i 2012, og den vil formentlig have en overføringsevne på 
ca. 600 MW. 
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NorNed-kablet er en jævnstrømsforbindelse, som vil forbinde Norge og Hol-
land. Den endelige aftale om forbindelsen blev truffet i december 2004, og ar-
bejdet med fundamenter i Norge og konstruktion af kablet er påbegyndt. For-
ventet idriftsættelse er årsskiftet 2008/2009, og overføringsevnen er 700 MW.  
 
Estlink-kablet er en jævnstrømsforbindelse, som vil forbinde Finland og Est-
land. Der blev ansøgt om tilladelse i 2004 med en forventet idriftsættelse i 
2006. Den planlagte overføringsevne er 350 MW.  
 

4.2 Status for udbygning med produktionskapa-
citet i Norden 

Der bliver for øjeblikket ikke bygget meget ny kraftværkskapacitet i Norden og i 
resten af Europa. En lang række af usikkerheder i et liberaliseret elmarked af-
holder i øjeblikket investorer fra beslutninger om etablering af ny kraftværkska-
pacitet. Her spiller usikkerheden i udviklingen af CO2-kvoteprisen, brændselspri-
ser og udviklingen i elforbruget en stor rolle. Usikkerhed vedrørende udbygning 
med transmissionsforbindelser spiller også ind. 
 
Der er dog kraftværkskapacitet på vej, specielt i Finland, hvor der er taget be-
slutning om et nyt kernekraftværk samt vindkraftudbygning. Nedenfor gives et 
overblik over, hvad der sker på produktionsområdet i Norden.  
 
I Finland er man i færd med at bygge et femte kernekraftværk på 1.600 MW. 
Værket forventes at være færdigt i 2010.   
 
I Norge sker en mindre udbygning med gaskraftanlæg i forbindelse med gas-
indvindingsindustrien i Finmark og Vestnorge. Det meste af kapaciteten vil blive 
anvendt til procesenergi, men ca. 200 MW forventes til rådighed for markedet. 
Vindkraften forventes i Norge at blive udbygget med 2500 GWh svarende til ca. 
800 MW. 
 
I Sverige er der en forventning om, at der inden for de næste par år vil blive 
bygget et nyt gasfyret kraftvarmeværk i Malmø på 400 MW. E.ON Sverige har 
endnu ikke givet konkrete udmeldinger om, hvornår eller hvorvidt dette værk 
skal bygges. Göteborg Energi er desuden i færd med at bygge et nyt kraftvar-
meværk i Göteborg på 260 MW, som skal stå færdigt i 2007. 
 
Ordningen med VE-certifikater forventes i Sverige at give anledning til en rela-
tivt stor udbygning med vindkraft. I alt forventes udbygget med vindkraft sva-
rende til en produktion på 2.500 GWh svarende til ca. 800 MW. 
 
Endelig er de svenske kernekraftværker under opgradering til større effekt og 
energiproduktion svarende til den tabte produktion fra Barsebäck 2. Opgrade-
ringen forventes gennemført inden 2010. 
 
I Danmark ventes den gamle Amagerværk blok 1 at være ombygget til en ny 
kulfyret kraftvarmeenhed inden 2010. Der udbygges desuden med en ny off-
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shore vindmøllepark i vest på 200 MW (Horns Rev B) samt en ny park i øst lige-
ledes på 200 MW. 
 

5 Beregning af nytteværdier  

I projektet er alternative forbindelser med en samlet overføringskapacitet på 
henholdsvis 400, 600, 800 og 1.200 MW analyseret. Det er endvidere vurderet, 
om det er mest fordelagtigt med én stor eller flere små forbindelser. Ud fra en 
driftssikkerhedsmæssig vinkel kan der være fordele i at etablere forbindelsen 
som to eller flere mindre parallelle forbindelser.  
 

 

Figur 2  Det danske 400 kV-transmissionsnet. 

 
I dette afsnit er værdien af en Storebæltsforbindelse vurderet i forbindelse med  
driftsnytte, deling af reserver og regulerkraft samt bedre markedsfunktion. 
  

• Driftsnytten er et udtryk for værdien af øget samhandel og dermed 
mulighed for mere optimal lastfordeling mellem elproduktionsenhederne 
med lavere samlede produktionsomkostninger til følge.  

 
• Værdien af deling af reserver over Storebælt er konkret vurderet i 

forhold til produktionsanlæg og -behov. Deling af reserver over Store-
bælt medfører et mindre samlet dansk behov for reserver med reduce-
rede omkostninger til køb af reserver til følge.  

 
• Værdien af mulig synergi på regulerkraftmarkedet ved mulighed 

for udligning af ubalancer mellem landsdelene. Resultatet bygger på 
vurderingerne fra infrastrukturarbejdet i foråret 2005.  

 
• Værdien af bedre markedsfunktion ved reduceret mulighed for an-

vendelse af markedsmagt er analyseret. Der er regnet på producenter-
nes reducerede muligheder for at udnytte en dominerende position på 
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elmarkedet ved indmelding af for høje priser i elmarkedet henholdsvis 
med og uden en Storebæltsforbindelse.2 

 

5.1 Vurderinger i Regeringens Energistrategi 
Regeringens Energistrategi anbefaler, at Energinet.dk indleder projekteringen af 
en Storebæltsforbindelse med henblik på idriftsættelse i 2010. Grundlaget for 
denne anbefaling er blandt andet en opstilling af en årlig samlet samfundsnytte 
i 2010 og 2015. Opstillingen er gengivet i Tabel 1. Opstillingen er udarbejdet 
på baggrund af indspillet fra Energinet.dk til infrastrukturhandlingsplanen i april 
2005 suppleret med analyser foretaget af Energistyrelsen.  
 
I forhold til den opstilling af samfundsnytte, som Energinet.dk anvender, ind-
regner myndighederne en såkaldt afgiftsforvridningsfaktor på 17 % for blandt 
andet de årlige kapitalomkostninger. F.eks. regnes kapitalomkostningen 17 % 
større end ellers. Derudover regnes med en leveringssikkerhed på baggrund af, 
hvad det koster samfundet at mangle elektricitet i en given periode, og der reg-
nes med et statsprovenu samt miljøomkostninger for SO2 og NOx.  
 
Ved analyserne i forbindelse med Energistrategien er markedsmagt vurderet på 
baggrund af en relativt simpel analyse udført af Konkurrencestyrelsen. Konkur-
rencestyrelsen vurdering er, at markedsmagt kun medfører omfordeling mellem 
producenter og konsumenter, hvilket ikke giver anledning til ændring i sam-
fundsøkonomien. Vurderingen er suppleret med en vurdering af, at markeds-
magt medfører reduceret forbrug, hvilket reducerer statens provenu på afgifter 
vurderet til 20 mio. kr./år. 

 
2 Beregningerne er gennemført på markedsmagtmodellen MARS. 
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Økonomisk komponent 
mio. kr. pr. år 

2010 
mio. kr. pr. år 

2015 

Kapitalomkostning1 -98 -98 

Driftsomkostning2 -12 -12 

Driftsnytte (i DK)3 344; 295 206; 347 

Forsyningssikkerhed, driftsreserve8 29-47 29-47 

Forsyningssikkerhed, leveringssikkerhed 0 299 

Regulerkraft10 <12 <12 

Markedsmagt, konkurrenceforbedring11 <1 <1 

Statsprovenu ved forbedret konkurrence12 20 20 

SO2, NOX
13 0; -5 13; 18 

Statsprovenu i øvrigt14 -3 -7 

Total (laveste/højeste) -40; +1 -6; +44 

1 Baseret på en investering på 1,16 mia. kr., en levetid på 30 år og en rente på 6 %. 
2 Fordele og ulemper ved en elektrisk Storebæltsforbindelse. Energistyrel-

sen/Eltra/Elkraft 1996. 
3 Beregnet ved uændret elforbrug. 
4 Prioriterede snit. Nordel 11. juni 2004. Baseret på Samkøringsmodellen. 
5 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2008-2012. 
6 Balmorel-beregning. Langsigtede udfordringer i elsystemet. Elkraft System 17. marts 

2005. 
7 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2013-2017. 
8 Reservehold i det østdanske system. Elkraft System 11. februar 2005. 
9 Baseret på en antagelse om, at SBF kan modvirke et nationalt afbrud (5.000 MW) én 

time hvert 10. år (groft skøn). 
10 Konklusioner angående en elektrisk Storebæltsforbindelse. Eltra/Elkraft System 18. 

december 2003. 
11 Baseret på Konkurrencestyrelsens konklusion om, at Storebæltsforbindelsen vil redu-

cere børsprisen for el med 3-6 %; herudover er antaget en priselasticitet i forhold til 
børsprisen på -0,03. 

12 Storebæltsforbindelsen vil øge konkurrencen på elmarkedet. Konkurrencestyrelsen 3. 
marts 2005. Bidraget skyldes øget afgiftsprovenu som følge af stigende forbrug ved 
lavere priser. 

13 Ramses-beregning december 2004; middelværdi over perioden 2008-2012 henholds-
vis 2013-2017. Skadesomkostninger 32 henholdsvis 52 kr./kg for SO2 og 15 hen-
holdsvis 83 kr./kg for NOx. Beregnet ved uændret elforbrug. 

14 Ramses-beregning december 2004 af ændret svovlafgift, affaldsafgift og elproduk-
tionstilskud; middelværdi over perioden 2008-2012 henholdsvis 2013-2017, beregnet 
ved uændret elforbrug. 

 

Tabel 1 Samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved etablering 
af Storebæltsforbindelse omkring 2010 og 2015. 
De seks første rækker er korrigeret med nettoafgiftsfak-
toren (1,17) i forhold til de kilder, hvorfra tallene stam-
mer.  
Kilde: Energistyrelsen. 
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Storebæltsforbindelsen vurderes i værste fald til at have negativ samfundsnytte 
i 2010 og i bedste fald lige akkurat til positiv samfundsnytte. Resultatet forbed-
res markant i 2015.  
 
Energinet.dk's aktuelle analyser med opdaterede forudsætninger for blandt an-
det brændselspriser og infrastruktur udviser større samfundsnytte i 2010. 
 

5.2 Driftsnytte 
I forbindelse med forårets infrastrukturarbejde blev der gennemført en række 
beregninger af driftsnytten for en elektrisk Storebæltsforbindelse. Forprojektets 
analyser af driftsnytten bygger på en opdateret basisberegning med nye brænd-
selspriser, ny CO2-kvotepris samt planlagte udbygninger i transmissions- og 
produktionssystemet.  
 
Ud over basisberegningen for 2010 er der foretaget supplerende beregninger 
med: 

o Lavere brændselspriser  
o Lavere pris på CO2-kvoter 
o Højere brændselspriser (svarende til 2025)  
o Større vindkraftudbygning (svarende til 2025)  
o Både højere brændselspriser og større vindkraftudbygning. 

 
Alle beregninger tager udgangspunkt i systemet år 2010 – som i denne sam-
menhæng anses for det bedste bud på det nordiske elsystem i fremtiden. Der 
foreligger ikke officielle datasæt for den løbende udvikling af systemet i hele 
forbindelsens levetid, og det giver derfor ikke mening at gennemføre beregnin-
ger for en længere årrække. I 2010 er de nu kendte kommende forandringer 
stort set gennemført, og det er meget vanskeligt at vurdere, hvilke produkti-
onsanlæg og transmissionsforbindelser, der vil blive etableret derefter.  
 
Driftsnyttens følsomhed for ændringer i transmissions- og produktionssystem er 
tillige belyst i afsnit 5.2.2., hvor resultaterne af en række tidligere beregninger 
er vist og kommenteret. 
 
Der er alene regnet i årlige omkostninger, idet nuværdiberegninger ikke giver 
mening, når der ikke regnes på en længere sammenhængende tidsserie.  
 
I det følgende redegøres for hovedforudsætningerne og resultaterne af basisbe-
regningen. Derefter præsenteres følsomhedsberegninger i relation til brænd-
selspriser, priser på CO2-kvoter og vindkraftudbygning. Endelig vurderes føl-
somheden overfor ændringer i den øvrige infrastruktur og effektbalance med 
udgangspunkt i tidligere gennemførte beregninger. 
 
Følgende forudsætninger ligger til grund for analyserne af driftsnytten: 
 

• I basisberegningen er brændselspriserne højere end de tidligere an-
vendte som følge af IEAs offentliggørelse af ny brændselsprisprognose i 
november 2005. I 2010 er f.eks. olieprisen 47 % højere i den nye refe-
renceprognose (IEAs basisfremskrivning fra 2005) end i den fra året før. 
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Forskellen bliver mindre frem mod 2030. 
 
De supplerende beregninger i 5.2.1 er udført med lave brændselspriser 
(IEA 2004 for år 2010) og høje brændselspriser (IEA nov. 2005 for år 
2025). 

 
• Der er anvendt en CO2-kvotepris på 150 kr./ton svarende til den aktuel-

le markedspris på CO2-kvoter. Der er desuden i de supplerende bereg-
ninger regnet med en lav CO2-skyggepris på 50 kr./ton svarende til 
den, der blev anvendt i infrastrukturarbejdet i foråret. 

 
• De væsentligste nye transmissionsforbindelser, som er under etablering 

eller besluttede, er indregnet. Alle væsentlige transmissionsforbindelser, 
som kan reducere driftsnytten i Storebæltsforbindelsen, er således in-
kluderet i analyserne, f.eks. er Snit 4 indregnet med en stor overfø-
ringskapacitet. Den planlagte fjerde pol på 600 MW på Skagerrak indgår 
ikke, men er undersøgt som en parameteranalyse. 

  
• Der er gennemført en supplerende beregning med en større vindkraft-

udbygning i Vestdanmark. Udbygningen er på i alt 12,7 GWh vindkraft 
svarende til basisfremskrivningen for år 2025 i Regeringens Energistra-
tegi 2025. Den øgede udbygning svarer til ca. 570 MW ekstra havplace-
ret vindkraft og er i beregningen placeret i Vestdanmark. 

 
• I tidligere beregninger var udvekslingen med Kontinentet beregnet på 

baggrund af en prisprofil baseret på historiske data. I de nuværende 
beregninger er Kontinentet, det vil sige Polen, Holland og Tyskland mo-
delleret ud fra en udbudskurve, der er fremkommet ved tidsserie-
analyser af priser og forbrug i området. I forhold til tidligere analyser 
betyder dette, at man kan modellere andre brændsels- og CO2-
kvotepriser, samt at udvekslingen med Kontinentet påvirker prissætnin-
gen på Kontinentet i realistisk grad. Der regnes med fuld markedskob-
ling mellem Kontinentet og Nordel. 
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Beregningsforudsætninger i basisberegninger 

Systemdata år 2010 

Brændselsprisprognose (se Appendix) IEA, november 2005 

CO2-kvotepris 150 kr./ton 

Indregnede nye transmissionsforbin-
delser 

NorNed, 700 MW 

Fennoskan, 1150 MW 

Nea-Järpströmmen, 900 MW 

Snit 4, 4.500 MW 

Ny produktion Gaskraft i Norge, 200 MW  

Gaskraft i Malmö og Göteborg, 400 og 280 MW 

Nyt kernekraftværk i Finland, 1.600 MW 

Opgradering af kernekraft i Sverige 

Udbygning med vindkraft i Sverige, 2.500 GWh 

Udbygning med vindkraft i Norge, 2.500 GWh 

Planlagt udbygning af havbaseret vindkraft i Dan-
mark 

Tabel 2 Hovedforudsætninger anvendt i basisberegningen af 
driftsnytte. 

Et udsnit af de anvendte brændselsprisprognoser er anført i Appendix og 
Tabel 3 i bilagsrapporten "Nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse". 
 
Ved alle beregninger af driftsnytte er der forudsat reservation af 300 MW kapa-
citet til overførsel af reserver fra øst mod vest i overensstemmelse med den 
model for deling af reserver, der er beskrevet i afsnit 5.3. 
 

Mio. kr./år Norge Sverige Finland Danmark UCTE Sum 

Forbruger 313 394 188 5 78 978 

Flaskehalsindtægter -45 -14 -5 3 12 -50 

Producenter -280 -366 -209 25 -74 -904 

I alt  -12 13 -26 33 16 25 

Tabel 3 Resultater af basisberegning af driftsnytte ved en 600 
MW Storebæltsforbindelse.  

 
Med de nye forudsætninger bliver den danske driftsnytte 33 mio. kr. og udgøres 
primært af producentnytte i forbindelse med øget eksport. Bag den danske 
driftsnytte ligger en positiv nytte for de vestdanske producenter og en negativ 
for de østdanske og omvendt for forbrugerne. Den nordiske nytte er 8 mio. kr. 
Derudover er der en positiv nytte i UCTE.  
 
Som det fremgår af Figur 3, stiger driftsnytten kraftigt med forbindelsens stør-
relse op til 400 MW. Herefter reduceres stigningstakten lidt og jævnes næsten 
helt ud for forbindelser større end 800 MW.  
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Figur 3 Beregnet driftsnytte ved alternative størrelser af en Sto-
rebæltsforbindelse – basisberegning. 

 
Resultatet understøttes af varighedskurven i Figur 4, som viser, at forbindelsen 
kun vil stå ledig i ca. 10 % af tiden, mens den er fuldlastet i ca. 20 % af tiden. 
Strømmen løber hovedsageligt fra vest mod øst, hvilket blandt andet skyldes et 
større produktionsoverskud i Vestdanmark end i Østdanmark og Sydsverige. 
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Figur 4  Varighedskurve for 600 MW Storebæltsforbindelse. 

 

5.2.1 Driftsnyttens følsomhed for ændringer i brændsels-
pris, pris på CO2-kvoter og vindkraftudbygning 

 
Ud over basisberegningen for 2010 er der foretaget supplerende beregninger 
med: 
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 Lavere brændselspriser  
 Lavere pris på CO2-kvoter 
 Højere brændselspriser (svarende til 2025)  
 Større vindkraftudbygning (svarende til 2025)  
 Både højere priser og større vindkraftudbygning (svarende til 2025). 

 
Brændselsprisen har stor betydning for, hvilke kraftværker der producerer 
strømmen, og hvordan strømmen løber i elsystemet. Med den lave pris (IEA 
2004, basisfremskrivning for år 2010) falder driftsnytten for en 600 MW-
forbindelse til 14 mio. kr., mens den med den høje pris (IEA nov. 2005, basis-
fremskrivning for 2025) øges til 53 mio. kr. Driftsnytten af en Storebæltsforbin-
delse stiger således betydeligt med stigende brændselspriser.  
 
En lavere CO2-kvotepris på 50 kr./ton betyder et mindre fald i driftsnytten.  
 
Der er regnet med en øget vindkraftudbygning i Vestdanmark, så den samlede 
vindkraft svarer til basisfremskrivningen for 2025 i Regeringens Energistrategi 
2025, det vil sige i alt 12,7 GWh. Udbygningen svarer til en ekstra udbygning 
med ca. 570 MW havplacerede møller, der i beregningen er placerede i Vest-
danmark. Udbygningen øger driftsnytten for en 600 MW-forbindelse til 55 mio. 
kr./år. 
 
Med både brændselspris og vindkraftudbygning svarende til 2025 øges drifts-
nytten for en 600 MW-forbindelse til 69 mio. kr./år.  
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Figur 5 Driftsnytte for en Storebæltsforbindelse ved basisbereg-
ningen og en række varianter med lavere og højere 
brændselspriser, lavere pris på CO2-kvoter og større 
vindkraftudbygning. 

 

Bilagsside 257 af 381.



Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse 

Dokument nr. 241366 v2 17/40 

ENERGINET.DK 

5.2.2 Driftsnyttens følsomhed for ændringer i transmissi-
ons- og produktionssystem 

Driftsnyttens følsomhed for ændringer i transmissionssystem og effektbalance 
vurderes i det følgende med udgangspunkt i resultaterne af de omfattende be-
regninger, der blev gennemført i forbindelse med Nordel-arbejdet om de priori-
terede snit i 2004 og det danske infrastrukturarbejde i foråret 2005. 
 
I disse beregninger blev der regnet på den nordiske og danske driftsnytte i for-
skellige situationer.  
 

Følsomhed på driftsnytten  

(600 MW Storebæltsforbindelse) 

Samlet nytte i 
Norden 

Mio. kr./år 

Nytteværdi for 
Danmark 

Mio. kr./år 

Basisberegning 33 29 

Strammere kraftbalance pga. mindre forbrugs-
stigning i Sverige og ingen ny gaskraft i Norge 

49 34 

Øget import fra Rusland 31 29 

Nye kabler fra Norge til England og Kontinentet 30 30 

Udvidelse af KONTEK 102 127 

Udvidelse af Snit 4 (4.500 MW) 7 17 

Reduceret Snit 4 (3.700) MW 68 58 

Skagerrak 4 32 16 

Barsebäck bevaret  2 20 

Tabel 4 Prioriterede snit og indspil til infrastrukturhandlingspla-
nen, 2010. 

 
Da beregningerne blev gennemført med "ældre" forudsætninger for blandt an-
det brændselspriser og infrastruktur, er værdierne ikke direkte sammenlignelige 
med de aktuelle beregninger; men de kan illustrere, hvorledes driftsnytten for 
Storebælt påvirkes af øvrige udbygninger i transmissions- og produktionssy-
stem.  
 
Beregninger viser blandt andet, at overførelseskapacitet i det svenske Snit 4 
har stor betydning. En større kapacitet reducerer nytteværdien af Storebælt og 
omvendt. I de aktuelle beregninger indgår Snit 4 derfor med den høje kapaci-
tet.  
 
Skagerrak 4 havde i beregningerne for prioriterede snit ringe indflydelse på den 
nordiske nytte, men stor indflydelse på den danske nytte. Der er efterfølgende 
foretaget supplerende beregninger af Skagerrak 4's indflydelse på driftsnytten 
for Storebælt. Det har med de aktuelle beregningsforudsætninger og variationer 
af en række parametre hidtil ikke været muligt at genskabe følsomheden for 
udvidelser på Skagerrak. I de aktuelle beregninger er faldet i nytteværdien for 
Danmark meget begrænset ved udbygning af Skagerrak.    
 
Nye kabler fra Norge til Kontinentet og øget import fra Rusland påvirker ikke 
nytteværdien nævneværdigt.  
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En strammere effektbalance i Norden og en udvidelse af KONTEK giver væsent-
ligt højere nytteværdier af en Storebæltsforbindelse.  
 
Såvel de aktuelle som tidligere følsomhedsberegninger viser, at driftsnytten på 
33 mio. kr. for en Storebæltsforbindelse på 600 MW er et forholdsvis robust og 
konservativt resultat under de kendte og sandsynlige forudsætninger. 
 

5.3 Deling af reserver over en Storebæltsfor-
bindelse 

Etablering af en Storebæltsforbindelse vil alt andet lige øge driftssikkerheden i 
Danmark, da den giver adgang til reserver på tværs af Bæltet. Den ene lands-
del vil kunne hjælpe den anden i situationer, hvor reserverne ikke bruges lokalt.  
 
Hvis den samlede mængde reserver i Danmark reduceres, vil driftssikkerheden 
alt andet lige blive reduceret, idet de resterende reserver vil skulle dække et 
øget antal driftsforstyrrelser (udfald). Bruges reserverne til håndtering af en 
driftsforstyrrelse i ét delområde, vil der være færre reserver til rådighed til 
håndtering af fejl i det andet delområde.  
 
I Vestdanmark er der behov for 620 MW reserve til dækning af udfald af største 
enhed, som er Enstedværkets blok 3. I Østdanmark er der tilsvarende behov for 
600 MW reserve til dækning af udfald af Asnæsværkets blok 5 eller en 400 kV-
forbindelse til Sverige. 
  
I dag deles 600 MW mellem Østdanmark og Sverige. I tilfælde af udfald af stør-
ste enhed kan Østdanmark hente 300 MW i Sverige og 300 MW på Sjælland, 
med mindre det drejer sig om udfald på Øresundsforbindelserne. 
 
I Vestdanmark købes der i dag 620 MW reserve på blandt andet rullende anlæg 
– store kraftværker, der holdes kørende. I Østdanmark købes de på det hurtigt 
opstartende anlæg Kyndbyværket og Masnedsøværket.  
 
Med en Storebæltsforbindelse vil det være muligt at reducere det samlede dan-
ske behov for reserver med 300 MW. Det kan gennemføres ved at reducere kø-
bet af reserver med 300 MW i Vestdanmark, da disse i stedet kan hentes i og 
deles med Østdanmark, når Storebælt er tilgængelig. 
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Figur 6  Deling af reserver over Storebælt. 

 
På basis af de langsigtede omkostninger til opretholdelse af reservekapacitet på 
gasturbiner kan besparelsen beregnes til 105 mio. kr. pr. år.  
   
Reservation af 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning fra øst 
mod vest er en nødvendig forudsætning for at reducere reserverne i Danmark 
Vest. Da strømmen i 80 % af tiden løber mod øst, vil det ikke være forbundet 
med omkostninger af betydning at reservere kapaciteten mod vest. Derudover 
vil det være nødvendigt, afhængigt af driftssituationen, at reservere kapacitet i 
begge retninger for, at den ene landsdel vil kunne hjælpe den anden i situatio-
ner, hvor reserverne ikke bruges lokalt.  
 
Skulle deleaftalen med Sverige blive ophævet på et tidspunkt, vil behovet for 
reserver kunne klares ved en reservation af yderligere 300 MW på Storebælt til 
transport af reserver i retning fra vest mod øst.  
 
Den samlede mængde af hurtige driftsforstyrrelsesreserver ved etablering af en 
Storebæltsforbindelse kan således reduceres fra 1.220 MW til 920 MW. De spa-
rede 300 MW hurtig driftsforstyrrelsesreserve på rullende anlæg i Vestdanmark 
kan i stedet anvendes i elspotmarkedet.  
 
Der tages i disse betragtninger ikke hensyn til, at der i Vestdanmark muligvis vil 
opstå behov for at øge mængden af reserver for at kunne leve op til aftaler med 
UCTE og den systemansvarlige i Tyskland. Dette behov kan blive aktuelt helt 
uafhængigt af aftaler om deling af reserver over Storebælt. En forøgelse af be-
hovet for reserver i Danmark vil alt andet lige øge værdien af at kunne dele re-
server over en Storebæltsforbindelse og dermed nytteværdien af forbindelsen. 

300 MW 
- 300 MW 

300 MW 320 MW 
Behov 
600 MW Behov 

620 MW 
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Deling af reserver over Storebælt medfører, at mulighederne for at købe en del 
af de vestdanske reserver i Norge reduceres betydeligt. Da køb af reserver i 
Norge i øjeblikket indgår som et betydende element i økonomien for en fremti-
dig pol 4 over Skagerrak, medfører etableringen af Storebæltsforbindelsen, at 
økonomien for en Skagerrak 4 må revurderes. 
 

5.4 Værdien af mulig synergi på regulerkraft-
markedet 

Tidligere analyser har vist, at der en gevinst for regulerkraftmarkedet på ca. 10 
mio. kr. pr år baseret på historiske data. Denne gevinst skyldes tilfælde med 
modsatrettet regulerkraftbehov og forskellige priser for regulerkraft. Sprednin-
gen på gevinsten i analysen er på 2 til 22 mio. kr. De 10 mio. kr. er den gen-
nemsnitlige værdi i analyseperioden.  
 

5.5  Forbedret markedsfunktion 
Betydningen af en 400 MW og en 600 MW elektrisk Storebæltsforbindelse for 
konkurrencen på elmarkedet er vurderet ved brug af markedssimuleringsmodel-
len MARS. Undersøgelsen er begrænset til disse to størrelser af forbindelsen, da 
MARS-beregninger er meget tidskrævende.  
 
MARS er en numerisk model, der beskriver det nordiske elsystem. Aktørernes 
budgivning simuleres med spilteori, hvor hver aktør søger at finde det bud, der 
giver den største indtjening. Modellen regner på samfundsøkonomi, det vil sige, 
analysen viser forskelle i konsumentoverskud, producentoverskud og flaske-
halsindtægter. Det samfundsøkonomiske tab som følge af markedsmagt skyldes 
en ikke-optimal lastfordeling, reduceret forbrug og reduceret eksport. 
 
Følgende forudsætninger ligger til grund for analyserne: 
 

• Simuleringerne er baseret på samme systemdata, brændselspriser og 
prismodel for Kontinentet som basisberegningerne af driftsnytten. 

• Der er taget hensyn til de nye ejerforhold vedrørende produktionen i 
Danmark, hvor DONG, Elsam og Energi E2 fusioneres, og Vattenfall har 
overtaget danske anlæg. 

• Simuleringerne er udelukkende gennemført for et normalår. 
 

Der er alene regnet med, at producenterne DONG/Elsam og Vattenfall ud-
øver markedsmagt i Danmark Vest, Danmark Øst og Sverige (Vattenfall). 
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Beregninger og resultater 
Resultaterne af simuleringer er præsenteret nedenfor i Figur 5 5. 
  

 400 MW 600 MW 

 Danmark 

Mio. kr./år 

Norden 

Mio. kr./år 

Danmark 

Mio. kr./år 

Norden 

Mio. kr./år 

Markedsmagt 143 88 218 134 

Fuldkommen 
konkurrence 

51 34 63 44 

Forskel 92 54 155 90 

Tabel 5 Vægtede gennemsnitlige ændringer af samfundsøkono-
miske overskud som følge af en Storebæltsforbindelse på 
henholdsvis 400 MW og 600 MW med reservation af 300 
MW til reserver fra øst mod vest. Brændselsprisprognose: 
IEA, nov. 2005, basis for 2010. 

 
Storebæltsforbindelsens betydning for reduktion af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved markedsmagt kan beregnes som forskellen mellem værdien 
ved markedsmagt og ved fuldkommen konkurrence.  
 
Den samfundsøkonomiske værdi for Danmark er for en 400 MW forbindelse 92 
mio. kr./år og for en 600 MW forbindelse 155 mio. kr./år. 
 
Forskellen i værdi af en 400 MW og en 600 MW forbindelse bliver således 63 
mio. kr./år. 
 
Ud fra analyserne af markedsmagt må det konkluderes, at Storebæltsforbindel-
sen generelt vil have stor værdi i forbindelse med reduktion af muligheden for 
udøvelse af markedsmagt.  
 
Figur 7 angiver varighedskurverne for prisstigningerne som følge af brug af 
markedsmagt i de to danske områder med og uden en Storebæltsforbindelse på 
600 MW. Der forekommer mærkbare prisstigninger i ca. 3.000 timer om året, 
mest markant i Østdanmark. En Storebæltsforbindelse kan reducere stigningen 
og i disse timer næsten eliminere prisforskellen mellem områderne.  
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Figur 7 Varighedskurve af prisstigninger i de danske prisområder 
som følge af markedsmagt med og uden en 600 MW Sto-
rebæltsforbindelse.  

 
De gennemsnitlige prisstigninger som følge af markedsmagt med og uden en 
Storebæltsforbindelse er angivet i nedenstående tabel. 
 

 Gennemsnitlig prisstigning i kr./MWh 

Storebæltsforbindelse Østdanmark Vestdanmark 
0 MW 54 47 

400 MW 46 48 
600 MW 42 42 

Tabel 6 Gennemsnitlige prisstigninger som følge af markedsmagt 
med 0, 400 og 600 MW kapacitet på Storebælt i et nor-
malår. 

 
Det fremgår af Tabel 6, at en Storebæltsforbindelse på 600 MW formår at re-
ducere den gennemsnitlige prisstigning som følge af markedsmagt med 12 
kr./MWh i Østdanmark og 5 kr./MWh i Vestdanmark. 
 
Alternative myndighedsmæssige tiltag kan begrænse anvendelsen af markeds-
magt. Den samfundsøkonomiske gevinst, der reelt kan tilskrives Storebæltsfor-
bindelsen, er derfor omkostningerne forbundet med det billigste alternativ, 
hvormed samme resultat kan opnås. Alternative tiltag kan f.eks. være regule-
rende indgreb eller tvungen opsplitning af selskaber, der har mulighed for ud-
øvelse af markedsmagt 
 
Regulerende tiltag som f.eks. tvungen salg af virtuelle kraftværker på auktion 
eller håndfaste regler for budgivning vil være administrativt og juridisk tunge. 
De vil medføre omkostninger for producenterne og administrationen samt give 
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en usikkerhed hos producenterne, om der kommer nye indgreb. Øget risiko for 
indgreb vil give et mindre incitament for investeringer i ny produktionskapaci-
tet. Omkostningerne ved de alternative tiltag kan dermed let blive ganske store.  
 
Den nuværende sammensætning af producenter i Danmark og Norden kan na-
turligvis ikke forventes at forblive uændret i Storebæltsforbindelsens levetid. 
Værdien i forhold til et bedre fungerende marked kan derfor kun vurderes med 
betydelig usikkerhed i forbindelse med langsigtede investeringsbetragtninger. 
 
Værdien indregnes derfor ikke direkte i den samfundsøkonomiske nytte i afsnit 
7.1, men kan tillægges betydelig værdi i den nuværende konkurrencesituation.  
 

6 Teknologi og anlægsøkonomi 

Med henblik på valg af teknologi for Storebæltsforbindelsen er en række tekni-
ske og anlægsøkonomiske forhold vurderet for forskellige teknologier og overfø-
ringskapaciteter. 
 
Der findes på markedet to teknologier til konvertering fra vekselstrøm til jævn-
strøm og omvendt; konventionel HVDC (der anvender tyristorventiler) og en 
nyere teknik (VSC = Voltage Source Converter), der foreløbigt kun leveres af 
ABB under navnet HVDC Light® (der anvender IGBT-ventiler). Alternativer med 
både et og flere kabler over Storebælt er sammenlignet for de to teknologier. 
 
Alle analyserne er baseret på en forudsætning om, at Storebæltsforbindelsen 
tilsluttes den eksisterende 400 kV-station i Fraugde på Fyn, og at der etableres 
en ny 400 kV-station ved Herslev på Sjælland. Det endelige ledningstracé er 
ikke fastlagt, men der regnes med et søkabel på 30 km og et landkabel på 26 
km. 
 

6.1 Kabelmarkedet 
Det kommercielle kabelmarked er et turbulent marked, hvor de endelige priser 
er stærkt afhængige af markedssituationen på udbudstidspunktet. Dette gælder 
specielt priser for kabler til de højeste spændingsniveauer. Kabler til HVDC Light 
er mindre følsomme end kabler til konventionel HVDC.  
 
Søkabelmarkedet og markedet generelt for HVDC-kabler er karakteriseret ved: 

• Få leverandører på verdensplan. Kabelmarkedet har den seneste tid 
været præget af selskabsopkøb, selskabssammenlægninger og lukning 
af fabrikker. I øjeblikket er kun få kabelfabrikker i stand til at producere 
søkabler sammenholdt med efterspørgslen. 

• Få men store ordrer med flerårige produktions- og leveringsforløb. 

• Meget kostbare fabrikationsanlæg og specialbyggede transportenheder 
til de tunge og svært håndterbare kabler. 
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• Stor følsomhed ved ændringer i kontraktsituationen. Et kontraktbrud 
kan uden varsel ændre markedet fra sælgers til købers marked – eller 
omvendt – med deraf afledte prisændringer. 

 
Prisen på et Storebæltskabel kan altså variere betydeligt afhængigt af markeds-
situationen på udbudstidspunktet. Denne konklusion bygges blandt andet på 
baggrund af udmeldinger fra leverandørerne i begyndelsen af 2005 vedrørende 
KONTEK, og det bekræftes af leverandørerne i oktober 2005. Dertil kommer, at 
kobberprisen er fordoblet alene i løbet af det seneste år, så prisen nu er 4.000 
US$/ton. For søkabler gælder, at en forundersøgelse af bundforholdene kan re-
ducere prisusikkerheden væsentligt. 
 
Med hensyn til leveringstidspunktet viser erfaringer fra KONTEK-udbudet, at 
leveringstiden for 400 kV DC-kabler relativt hurtigt kan ændre sig fra et til tre 
år. Leveringstidspunktet er altså lige så usikkert som investeringsbehovet ved 
disse projekter. Det vurderes som en fordel i den aktuelle forhandlingssituation, 
hvis der hurtigt kan indgås kontrakt med leverandøren, men at der er mulighed 
for fleksibilitet med hensyn til leverings- og idriftsættelsestidspunktet. 
 

6.2 Etableringsomkostninger 
Der er indhentet uforpligtende overslagspriser fra forskellige leverandører af 
både konvertere og kabler. Der er meget stor variation i de indhentede priser, 
men det er vurderet, at de laveste priser er de mest sandsynlige ved et egent-
ligt udbud af Storebælt. 
 
Priserne er angivet under forudsætning af, at det er muligt at afgive ordre, før 
de mange aktuelt planlagte kabelprojekter i Europa bliver udbudt. Der er risiko 
for markant højere priser eller risiko for forsinket levering og idriftsættelse, hvis 
dette ikke kan nås, idet der er mange projekter på vej, som vil fylde fabrikker-
ne.  
 
De angivne anlægspriser inkluderer omkostninger til investering i nettilslutning, 
grundkøb i Herslev, investering i konvertere og kabler, montage/nedlægning, 
samt timer til projektering, udbud og projektstyring. Derudover er der indregnet 
omkostninger til indkøb af reservekabel og -transformere. 
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Anlægspriser 

Konventionel HVDC HVDC Light 

1 x 400 MW  1.070 mio. kr 1 X 550 MW 990 mio. kr 

1 X 600 MW 1.220 mio. kr 2 X 350 MW 1.410 mio. kr 

1 X 800 MW 1.430 mio. kr 2 X 400 MW 1.490 mio. kr 

2 X 400 MW 1.570 mio. kr 2 X 550 MW 1.770 mio. kr 

2 X 600 MW 1.960 mio. kr 3 X 400 MW 2.160 mio. kr 

Tabel 7 Anlægspriser inklusive nettilslutning, grundkøb i Herslev, 
investering i konvertere og kabler, montage/nedlægning, 
samt timer til projektering, udbud og projektstyring. 
Derudover er der indregnet omkostninger til indkøb af 
reservekabel og -transformere. 

 

6.3 Valg af teknologi 
Ud fra de foretagne analyser af tekniske fordele og ulemper for henholdsvis 
HVDC og HVDC Light er det konkluderet, at det vil være teknisk og økonomisk 
mest fordelagtigt at etablere Storebæltsforbindelsen med konventionel HVDC-
teknologi. Teknologien er kendt teknik med betydelig driftserfaring, lave 
transmissionstab og mulighed for korttidsbelastning på mindst 120 % i 15 mi-
nutter. 
 
En løsning med HVDC Light vil på grund af høj benyttelsestid ikke være økono-
misk på grund af de væsentlig større elektriske tab. HVDC Light har nogle tek-
niske fordele i form af mulighed for spændingsregulering og "start fra dødt net", 
hvis enten det øst- eller vestdanske område er udsat for et blackout. Det vurde-
res, at de tekniske og økonomiske fordele ved dette ikke kan begrunde de væ-
sentlige meromkostninger til tab.  
 
Analyserne peger i øvrigt på: 

• Der er ikke tekniske problemer ved at anvende konventionel HVDC på 
Storebælt. 

• Ordrer på konvertere, kabler mv. kan afgives i slutningen af 2006, hvis 
ikke der opstår forsinkelser som følge af myndighedsbehandlingen. 

• En forbindelse med HVDC Light vil tidligst kunne være i drift af slutnin-
gen af 2008. 
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• En forbindelse med konventionel HVDC vil tidligst kunne være i drift af 
slutningen af 2009. 

 

6.4 Netforstærkninger 
Etablering af en Storebæltsforbindelse på 600 MW eller derunder vil ikke umid-
delbart give anledning til netforstærkninger hverken i Øst- eller Vestdanmark. 
 
I Jylland og på Fyn vil der dog kunne opstå overbelastning af eksisterende 150 
kV- og 400 kV-forbindelser under atypiske driftsforhold, f.eks. ved import til 
Jylland via Storebæltsforbindelsen og samtidig nordgående transporter mellem 
Kontinentet og Norden via Skagerrak- og Konti-Skan-forbindelserne.3 I øjeblik-
ket foreligger der ikke konkrete beregningsresultater for hyppigheden af disse 
driftssituationer og deres påvirkning af udnyttelsen af Storebæltsforbindelsen. 
Det vurderes ikke, at disse forhold vil have væsentligt betydning for Storebælts-
forbindelsens rentabilitet. 
 
Derudover kan der forekomme begrænsninger for udnyttelsen af forbindelsen 
ved normalt forekommende revisionsperioder med op til flere samtidige net-
mangler (ledninger, transformere samt centrale produktionsenheder). 
 
Såfremt Storebæltsforbindelsen etableres med en større overføringsevne end 
600 MW, vil dette medføre behov for netforstærkninger både på Sjælland, i Jyl-
land og på Fyn: 
 

• Nuværende undersøgelser indikerer et behov for forstærkning af 400 
kV-forbindelsen Asnæsværket-Kyndbyværket ved en overføringsevne 
for Storebælt større end 600 MW. Omkostningerne ved etablering af 
forbindelsen vil være i størrelsesordenen 600 mio. kr. 

 
• Indledende undersøgelser indikerer desuden et behov for forstærkning 

af 150 kV-nettet i Vestjylland ved en overføringsevne for Storebælt 
større end 600 MW. Dette behov for øget transmissionskapacitet skal 
ses i sammenhæng med både Storebælt, udbygning af havmølleparker 
ved Horns rev samt mulig udbygning af kapaciteten på Skagerrakfor-
bindelse og Tysklandsforbindelsen.  

 
• En mulig langsigtet løsning til optimal udnyttelse af Storebæltsforbin-

delsen, herunder minimering af risikoen for overbelastning af det eksi-
sterende transmissionsnet, er færdiggørelsen af den vestlige 400 kV-
ring på strækningen Kassø-Idomlund-Tjele. Første etape er planlagt 
gennemført ved udbygning af den eksisterende 400 kV-luftledning på 
strækningen Endrup-Kassø til to systemer, medens anden etape fra 
Endrup til en ny station Blaabjerg (nordvest for Varde) planlægges i 
forbindelse med tilslutningen af Horns Rev B havmølleparken. Den be-

 
3 Denne vurdering er givet under forudsætning om, at Horns Rev B havmølleparken nettilsluttes på 
400 kV-niveau via en ny 400/150 kV-station Blaabjerg tæt på Vestkysten. Horns Rev B og den tilhø-
rende nettilslutning har i høj grad indflydelse på belastningsforholdene af 150 kV-nettet på Vestkysten 
og dermed i nogen grad indflydelse på udnyttelsen af Storebæltsforbindelsen. 
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skrevne 400 kV-luftledning (tredje etape fra Blaabjerg til Idomlund) 
budgetteres til 490 mio. kr. 

 
• Endvidere kan der blive tale om en 400 kV-forbindelse mellem Lande-

rupgård og Revsing, der kan give den nødvendige aflastning af 150 kV- 
og 400 kV-nettet i Syd- og Østjylland. Prisen for denne 400 kV-forbin-
delse og tilhørende saneringer (kabellægning) af 150 kV-nettet skønnes 
til ca. 200 mio. kr. under forudsætning af, at 400 kV-forbindelsen etab-
leres som luftledning. 

 
Generelt gælder det, at projekter vedrørende netforstærkninger vil blive præ-
senteret for Bestyrelsen som selvstændige projekter i tilfælde af, at de bliver 
relevante. 
 

7 Samlet dansk samfundsnytte 

I dette afsnit sammenstilles samfundsøkonomiske indtægter og omkostninger 
med henblik på at vurdere, hvilken størrelse Storebæltsforbindelsen skal have 
for at give størst samfundsnytte.  
 

7.1 Samfundsøkonomisk indtægt  
Den samlede samfundsøkonomiske indtægt ved etableringen af en Storebælts-
forbindelse beregnes her med udgangspunkt i driftsnytte, sparede omkostninger 
ved deling af reserver, synergi på regulerkraftmarkedet og forbedret markeds-
funktion. Som følge af betydelig usikkerhed indregnes værdien af bedre mar-
kedsfunktion ikke direkte i det følgende.  
 
Dette er en mere "snæver" samfundsøkonomi end anvendt i forbindelse med 
Energistyrelsens beregninger, som er beskrevet i afsnit 5.1. Den "snævre" sam-
fundsøkonomiske beskrivelse indregner færre gavnlige virkninger og stiller 
dermed større krav til projektet for at opnå positiv samfundsøkonomi.  
 
Den samlede samfundsøkonomiske indtægt er forholdsvis konstant for de valgte 
overføringskapaciteter. Det er alene driftsnytten, der stiger en smule med over-
førelsesevnen. Reserverne kan overføres på alle de viste størrelser, og mulighe-
den for udveksling af regulerkraft påvirkes heller ikke.  
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Figur 8  Samfundsøkonomisk indtægt i basisberegningen. 

 
Reducerede omkostninger ved deling af reserver udgør her det væsentligste 
bidrag. Ved f.eks. en 600 MW forbindelse bidrager deling af reserver med ca.  
67 % af den samfundsøkonomiske indtægt, mens driftsnytte og synergi på re-
gulerkraftmarkedet giver henholdsvis 25 % og 8 %.  
 
Af de sparede omkostninger på 105 mio. kr./år ved reduktion af reserven med 
300 MW i Danmark Vest indregnes her kun 90 mio. kr./år. Der er således 15 
mio. kr./år til rådighed for eventuelle tiltag, der måtte vise sig nødvendige for 
at opretholde eller forbedre driftssikkerheden ved yderligere reservationer eller 
reservekøb.  
 
Som tidligere angivet vil en Storebæltsforbindelse tillige reducere producenter-
nes mulighed for at udøve markedsmagt. Dette kan betyde en yderligere sam-
fundsøkonomisk indtægt på op mod 155 mio. kr. om året.  
 

7.2 Samfundsøkonomisk omkostning 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved Storebæltsforbindelsen omfatter 
investeringen i forbindelsen, tab i forbindelsen samt drift og vedligeholdelse af 
forbindelsen.  
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Figur 9  Samfundsøkonomisk omkostning. 

 
Investeringen øges med størrelsen af overførelseskapaciteten. Derudover udlø-
ser forbindelser på overførselskapaciteter over 600 MW netforstærkninger både 
øst og vest for forbindelsen. De i afsnit 6.4 anslåede omkostninger til net-
forstærkninger er ikke medregnet i fuldt omfang, da de ikke udløses af en Sto-
rebæltsforbindelse alene. De i figuren indikerede omkostninger til netforstærk-
ning svarer ca. til 1/4 af de anslåede og indgår ikke i de videre beregninger. 
 
Tabet i jævnstrømsforbindelsen er kvantificeret ud fra benyttelsestiden og pris-
sat ud fra den simulerede middelpris i beregningerne. Tab i de øvrige net er 
afhængige af øvrige udvekslingsforhold, og tabsændring er i øjeblikket ikke 
kvantificeret. Tabsændringer i de øvrige net vurderes ikke at være afgørende 
for rentabiliteten af Storebæltsforbindelsen. 
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7.3 Samfundsøkonomisk nytte for 5 alternativer  
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Figur 10 Årlige samfundsøkonomiske indtægter og omkostninger 
ved varierende størrelse af en Storebæltsforbindelse. Ba-
sisberegning. 

 
Sammenstilles indtægter og omkostninger som i Figur 10, fremgår det, at der i 
basisberegningen for 2010 kan opnås positiv samfundsnytte for forbindelser op 
til og med 600 MW, mens større forbindelser vil føre til et samfundsøkonomisk 
underskud. 400 MW forbindelsen har lidt lavere investeringsomkostninger end 
600 MW forbindelsen, men også en lavere nytteværdi.  
 
Den resulterende nettonytte er vist i Figur 11. 
 
Selv om en andel af netforstærkningerne affødt af forbindelserne på 2 x 400 
MW og derover ikke regnes med, vil der ikke være positiv samfundsnytte i at 
bygge en større forbindelse end 600 MW.  
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 1x400 MW 1x600 MW 2x400 MW 2x600 MW 1x600 MW 
+ 1x350 

light 

Investering årlig omkost-
ning 

77,7 88,8 113,9 142,7 143,3 

Tab  12 12 12 12 12 

Drift og vedligeholdelse 7 8 13,5 14,4 14 

Nødvendig netforstærk-
ning 

0 0 26,4 26,4 26,4 

Omkostninger total 96,7 108,8 165,8 195,5 195,7 

      
Driftsnytte (værdi fra 
spotmarkedet) 

27 33 37 38 38 

Deling af reserver 90 90 90 90 90 

Synergi på regulerkraft-
markedet 

10 10 10 10 10 

Samfundsøkonomiske 
indtægter total 

127 133 137 138 138 

      
Total (indtægter - om-
kostninger) 

30,3 24,2 -28,8 -57,5 -57,7 

 
Tabel 8 Samfundsøkonomisk nytte ved varierende størrelser af 

en Storebæltsforbindelse. Basisberegning for 2010. 
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Figur 11 Samfundsøkonomisk nytte ved varierende størrelser af 
en Storebæltsforbindelse. Basisberegning 2010. 
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Basisberegningen viser som nævnt, at der er positiv samfundsnytte i enten 
at etablere en 400 MW eller en 600 MW forbindelse. Umiddelbart udviser en 
400 MW forbindelse en lidt bedre samfundsøkonomi, men indregnes en del 
af forbindelsens værdi for en bedre markedsfunktion (se afsnit 5.5 og 7.4), 
vil en 600 MW forbindelse være mere attraktiv. 
 

7.4 Vurdering af alternativer og følsomhed 
I afsnit 5.2.1 blev driftsnytten beregnet for lavere og højere brændselspri-
ser, lavere CO2-kvotepriser og øget udbygning med vindkraft. I figur 12 er 
netto-nytten for disse varianter vist. Værdien i forbindelse med reduktion af 
markedsmagt er ikke indregnet i diagrammet. 
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Figur 12 Nettonytte for en Storebæltsforbindelse ved basisbereg-
ningen og en række varianter med lavere og højere 
brændselspriser, lavere pris på CO2-kvoter og større 
vindkraftudbygning. 

  
Det fremgår, at både en 400 MW og en 600 MW forbindelse udviser positiv 
samfundsnytte i alle varianter. 
 
I de to varianter med henholdsvis højere brændselspris og større vindkraft-
udbygning hæves værdien stort set lige meget. Med både brændselspris og 
vindkraftudbygning fra 2025 stiger netto-værdien af en 600 MW forbindelse 
til 60 mio. kr./år og bliver større end for en 400 MW forbindelse. 
 
Forbindelsens værdi i forbindelse med reduktion af mulighederne for brug 
af markedsmagt er ikke indregnet i figuren. Indregnes blot en forsigtig an-
del, f.eks. 10-20 % af denne værdi på 92 og 155 mio. kr./år for henholds-
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vis 400 og 600 MW, øges nytten betydeligt, og nytteværdien for en 600 MW 
forbindelse bliver markant større end for en 400 MW forbindelse. 
 
600 MW udgør i det nuværende system en øvre grænse for kapaciteten i et 
enkelt kabel, da en højere værdi vil øge størrelsen på systemets største 
enhed og dermed kravet til størrelsen af driftsforstyrrelsesreserverne. De 
nuværende dimensionsgivende anlæg har restlevetider på 15-30 år.  
  
Etableres en 400 MW forbindelse, vil en senere udvidelse til mere end 800 
MW være forbundet med vanskeligheder, hvorimod en 600 MW forbindelse 
naturligt vil kunne dubleres til 1.200 MW. Årsagen hertil er begrænset plads 
på grunden ved den eksisterende station i Fraugde. Der er på grunden kun 
plads til bygning af to konventionelle HVDC forbindelser, hvilket med de aktuel-
le størrelser betyder enten 2x400 MW eller 2x600 MW. Ved dublering er det en 
fordel at vælge samme kapacitet, da det giver mulighed for etablering som bi-
pol. Vælges der at starte med en 400 MW forbindelse, vil det derfor være for-
bundet med større omkostninger at udbygge til mere end 2x400 MW. De øgede 
omkostninger forårsages af dyrere teknisk løsning og øgede omkostninger til 
byggegrund, myndighedsbehandling mv.    
 
På baggrund af ovenstående anbefales det at gå videre med 600 MW 
HVDC-forbindelse. 
 
Samlet usikkerhedsvurdering af en 600 MW forbindelse 
Den samlede usikkerhedsvurdering af en 600 MW forbindelse er foretaget ved 
sammenstilling af low case, base case og best case i et tornadodiagram. Dia-
grammet viser, hvilken parameter der har størst betydning for samfundsnytten 
af en 600 MW Storebæltsforbindelse.  
 
Den røde søjle indikerer base case med en samlet nytteværdi på 133 mio. kr. 
Den grønne stiplede linje indikerer de årlige omkostninger. Venstre side af de 
vandrette søjler indikerer spændet fra low case til base case. Højre side af de 
vandrette søjler indikerer spændet mellem base case og best case. Med hensyn 
til investeringerne er diagrammet lidt specielt, idet der kun er defineret en base 
case og en low case. Det vil sige, at base case er vurderet mest sandsynlig, 
men at der er en risiko for, at investeringerne bliver større, det vil sige påvirker 
nytteværdien negativt. 
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Figur 13 Tornadodiagram. 
 
Værdien af muligheden for at dele reserver er den væsentligste parameter. At 
man kan spare dyre MWer inden for landets grænser, og at reserverne ikke kan 
købes i Norge, er en forudsætning for, at det giver så stor gevinst mulighed. 
Såfremt dette er tilfældet, kan Energinet.dk i høj grad selv kontrollere, om hele 
potentialet skal høstes. Sparede omkostninger ved deling af reserver er i base 
case forsigtigt indregnet med 90 mio. kr./år. Ved best case er muligheden for 
yderligere besparelse i form af de 15 mio. kr./år afsat til eventuelle tiltag, der 
måtte vise sig nødvendige for at opretholde eller forbedre driftssikkerheden ved 
yderligere reservationer eller reservekøb, indregnet. 
 
Driftsnytten er, som tidligere nævnt, meget afhængig af brændselsprisen. Det 
vurderes ikke sandsynligt, at priserne falder ud over referencescenariet. Så-
fremt der sker noget, er det sandsynligt, at det stiger mod højprisscenariet, 
hvilket giver højere driftsnytte.  
 
Synergien for regulerkraft ved forbindelse af de vest- og østdanske områder er i 
forbindelse med infrastrukturprojektet vurderet til mellem 2 og 22 mio. kr. pr. 
år. Tallet er ikke aktuelt undersøgt yderligere. 
 
Tabet i en Storebæltsforbindelse på 600 MW er kvantificeret til 40 GWh/år. Der 
er ikke regnet med øget tab i det øvrige transmissionsnet. 
 

Nytteværdi, mio. kr. Low case Base case Best case 

Brændselspriser 14 33 53 

Øget vind 33 33 55 

Deling af reserver 90 90 105 

Synergi på regulerkraftmarkedet 2 10 22 

Årlig investering (afvigelse fra BC) -21,5 0 0 

Tabel 9 Nytteværdi – spænd mellem low case og best case. 
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Rente 
Energistyrelsen foreskriver anvendelsen af 6 % realrente over 30 år ved sam-
fundsøkonomiske analyser herunder større infrastrukturprojekter. Energistyrel-
sen anbefaler også, at resultatet følsomhedsvurderes med en realrente på 3 % 
over 30 år. Med 6 % i realrente er den årlige kapitalomkostning ca. 89 mio. kr., 
og med en rente på 3 % reduceres denne med 27 mio. kr.  
 

8 Påvirkning af Energinet.dk's tarif-
fer 

Ved beregningen af tarifpåvirkningen fra en Storebæltsforbindelse skal medta-
ges de omkostninger og indtægter, der påvirker Energinet.dk's regnskab. 
 
Det drejer sig om følgende: 

• Afskrivning og forrentning af forbindelsen. Forbindelsen betales ved 
reservering af flaskehalsindtægterne, og der reserveres i 2006 ca. 300 mio. 
kr. til dette formål. Prisvirkningen i det enkelte år vil derfor være svær at 
forudsige. Ved en lineær afskrivning over 30 år og en forrentning af rest-
gælden med en forventet langsigtet lånerente på 5 % p.a. vil omkostningen 
det første år være en forrentning på 60 mio. kr. og en afskrivning på 40 
mio. kr. 

• Drift, vedligeholdelse og tab i forbindelsen. I de samfundsøkonomiske 
beregninger er disse omkostninger opgjort til 20 mio. kr. årligt, hvilket sva-
rer til de forventede omkostninger i en selskabsøkonomisk opgørelse.  

• Sparede reserver. Besparelsen på grund af deling af reserver og et bedre 
fungerende regulerkraftmarked er opgjort til 100 mio. kr. Det er vurderin-
gen, at de nuværende priser er meget høje på grund af et meget dårligt 
fungerende regulerkraftmarked. En formindskelse af reserverne med op 
mod 300 MW og et bedre fungerende regulerkraftmarked burde kunne give 
en besparelse på op mod 125 mio. kr. Denne værdi er meget usikker. 

• Ændring i flaskehalsindtægter og betalinger i ETSO-udlignings-
ordningen. I basisscenariet forventes ingen ændringer i flaskehalsindtæg-
terne. ETSO-betalingerne vil derimod stige marginalt, da den forventede 
transit vil stige.  

 

Tarifpåvirkning 1. driftsår Omkostning Tarifpåvirkning 

Forrentning og afskrivning 100 mio. kr. 0,29 øre/kWh 

Drift vedligeholdelse og tab 20 mio. kr. 0,06 øre/kWh 

Sparede reserver og bedre regulerkraftmarked 

Flaskehalsindtægter og ETSO-udligning 

-125 mio. kr. 

~0 

-0,36 øre/kWh 

~0 

Tarifpåvirkning i alt  ~0 mio. kr. ~0 øre/kWh 

Tabel 10 Tarifpåvirkning 1. driftsår. 
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Med de nuværende tariferingsprincipper betyder dette, at netomkostningerne, 
hvori anlægs- og driftsomkostninger til nettet indgår, vil stige med 120 mio. kr. 
svarende til en stigning 0,35 øre/kWh på nettariffen. Systemomkostningerne, 
hvori reserver indgår, falder tilsvarende. Den foretagne investering forventes 
således ikke at få nogen nævneværdig indvirkning på Energinet.dk's tariffer. 
  
Det er her forudsat, at omkostninger og indtægter ved en Storebæltsforbindelse 
deles mellem øst og vest i samme forhold som elforbruget i de to områder. 

 

9 Myndighedsbehandling 

Storebæltsforbindelsens tracé er skitseret på nedenstående kort. Der er foreta-
get en vurdering af den forestående myndighedsbehandling i forhold til de alle-
rede reserverede landarealer for en forbindelse mellem Fraugde på Fyn og 
Herslev på Sjælland. 
 

 

Figur 14 Overordnet forløb af Storebæltskablet. På land er der re-
serveret arealer i regionplanerne. Forløbet af kablet i 
Storebælt er endnu ikke endeligt fastlagt – der skal tages 
hensyn til blandt andet naturgasledninger og naturområ-
der. 

 
En del af myndighedsbehandlingen skal være gennemført, inden en ordre kan 
afgives i slutningen af 2006. Det omfatter godkendelse af ministeren, køb af 
grund til stationsanlæg, partshøring, lokalplaner og godkendelse fra Energisty-
relsen herunder stjernehøring af andre myndigheder vedrørende søkablet. 
 
Det stiller krav til en meget stram tidsplan for myndighedsbehandlingen. Samti-
dig er der en række kritiske faktorer, som anlægsprojektet så vidt muligt skal 
tage højde for. 
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• Det må i bedste fald forventes at tage det meste af 2006 at få lokalpla-

nerne på plads. De enkelte elementer i udarbejdelsen (høringer, indar-
bejde bemærkninger, osv.) er vurderet til at tage minimum 20-24 uger. 
Erfaringsmæssigt kan det dog nemt tage den dobbelte tid. Kommunal-
bestyrelsen skal godkende lokalplanen både før og efter høringen, og 
det er derfor væsentligt, at forløbet tilrettelægges, så det forløber i takt 
med møderne i Kommunalbestyrelsen. 

• Det skal bemærkes, at kommuner og amter i 2006 befinder sig i en 
overgangsperiode, hvor de gradvist bevæger sig på plads i den nye 
kommunestruktur. Dette betyder skift i organisering og ansvarsområ-
der, hvilket kan forsinke processen. 

• De nødvendige grundkøb til stationsanlæg forventes at kunne gennem-
føres på 2-3 måneder, medmindre det bliver nødvendigt at eksproprie-
re. I dette tilfælde kan grundkøb tage væsentligt længere tid. 

• Amterne kan vælge at gennemføre en VVM lignende proces på stations-
anlæg og kabler. Det har de tidligere valgt at gøre i Vestsjællands Amt, 
ligesom det også var aktuelt i forbindelse med landkablet for ilandføring 
af Horns Rev. Hvis dette bliver aktuelt, kan det forsinke tidsplanen med 
op til et år. 

• Der er aktiviteter i anlægsfasen, der er vejrafhængige, som f.eks. ud-
lægning af søkabler, og forsinkelse af disse aktiviteter kan rykke idrift-
sættelsestidspunktet. 

• Erfaringerne fra tidligere anlægsprojekter har vist det nyttigt med en ef-
fektiv kommunikationsstrategi, så lodsejere og øvrige berørte parter på 
et tidligt tidspunkt får relevant information om projektet. Endvidere er 
det også nyttigt med en pressestrategi, information til eventuelle bor-
germøder i offentlighedsprocessen og robust baggrundsmateriale vedrø-
rende miljøforhold om anlægget. 

10 Anlægsbudget og tidsplan 

Nedenfor er det samlede anlægsbudget for en 600 MW konventionel HVDC-
forbindelse over Storebælt angivet. 
 
Fortroligt - er derfor udeladt. 
 

Tabel 11 Anlægsbudget for 600 MW Storebæltsforbindelse. 

 
Storebæltsforbindelsen forventes at kunne etableres for 1,22 mia. kr. Der gøres 
opmærksom på, at der som følge af markedssituationen på specielt kabelmar-
kedet er meget stor usikkerhed på anlægsprisen. 
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Hvis anlægspris og/eller idriftsættelsestidspunkt i forbindelse med indhentelse 
af tilbud ændres væsentligt, vil sagen blive taget op i Bestyrelsen til fornyet 
overvejelse. 

2005 20072006 2008

Informationsstrategi

Bestyrelsesmøde med 
indstilling om Storebælt

2009

Myndighedsbehandling
- Første del
- Øvrig

Anlægsarbejde
- Udbud
- Tilbud
- Forhandling, kontrakt
- Produktion (konverter,

kabel)
- Montage, kabeludlæg-

ning
- Idriftsættelse, prøvedrift

2005 20072006 2008

Informationsstrategi

Bestyrelsesmøde med 
indstilling om Storebælt

2009

Myndighedsbehandling
- Første del
- Øvrig

Anlægsarbejde
- Udbud
- Tilbud
- Forhandling, kontrakt
- Produktion (konverter,

kabel)
- Montage, kabeludlæg-

ning
- Idriftsættelse, prøvedrift

 

Figur 15 Tidsplan for det samlede anlægsprojekt. 

 
Tidsplanen for anlægsprojektet er meget optimistisk, og følgende bemærknin-
ger skal knyttes til den:  
 

• Tidsplanen er udarbejdet ud fra en forudsætning om hurtigst mulig 
idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen. Det tidligste tidspunkt for afgi-
velse af ordre er vurderet til i slutningen af 2006. Dette medfører krav 
til det egentlige anlægsprojekt om en meget stram tidsplan for myndig-
hedsbehandlingen og anlægsprojektet med mange aktiviteter i forbin-
delse med myndighedsbehandling, udbud og ordre af anlæg i løbet af 
2006. Samtidig er der en række kritiske faktorer, som anlægsprojektet 
så vidt muligt skal tage højde for. Hovedtidsplanen har idriftsættelse i 
slutningen af 2009. Hvis bestyrelsen giver administrationen frihedsgra-
der med hensyn til idriftsættelsestidspunkt f.eks. til 2010, vil det give 
en forbedret forhandlingsposition overfor leverandørerne. 

 
• Før afgivelse af ordre skal der foreligge en godkendelse af anlægsinve-

steringen fra ministeren. Ansøgning herom skal indsendes tidligst muligt 
efter godkendelse i Energinet.dk's bestyrelse. Endelig skal forbindelsens 
endepunkter på Fyn (Fraugde) og på Sjælland (Herslev) være godkendt 
af myndighederne. Det medfører, at der inden ordreafgivelse skal gen-
nemføres grundkøb i Herslev, og der skal efter offentlig høring foreligge 
godkendte lokalplaner fra Odense og Høng kommuner samt godkendte 
kabeltracéer fra Energistyrelsen (søkabel).   
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• I den foreløbige tidsplan indgår gennemførsel af EU-udbud på fire må-
neder i foråret 2006 og efterfølgende behandling af tilbud på tre måne-
der samt forhandling af kontrakter på yderligere fire måneder. Produk-
tionen af kabler og konverteranlæg er vurderet til at foregå fra decem-
ber 2006 til april 2009 med montagestart fra januar 2009 til juli 2009 
med udlægning af kabel i sommermånederne. Herefter følger idriftsæt-
telse og prøvedrift fra august til november 2009. Øvrige myndigheds-
godkendelser skal indhentes, og lodsejerforhandlinger skal gennemføres 
hurtigst muligt og inden montage af anlæg og udlægning af kabel. 

 
• Kritiske faktorer i tidsplanen er blandt andet på grund af kommunalre-

formens godkendelse af lokalplan i Herslev (Høng kommune) inden ud-
gangen af 2006. Afhængigheden af årstid for nogle aktiviteter blandt 
andet havbundsundersøgelser og udlægning og nedspuling af kabel. I 
normal procedure aftales grundkøb og tingslyste deklarationer for ka-
beltracé, men hvis der i yderste konsekvens skal eksproprieres, vil det 
betyde forsinkelse. Det gælder også, hvis amterne mod forventning øn-
sker en VVM-lignende procedure for landkablet.  

   

Bilagsside 280 af 381.



Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse 

Dokument nr. 241366 v2 40/40 

ENERGINET.DK 

Appendix: Brændselsprisprognoser 
 
De anvendte brændselspriser fremgår af følgende tabeller, der svarer til Tabel 
3 i bilagsrapporten "Nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse". Alle 
priser er angivet i 2004-priser, da de endnu ikke foreligger i 2005-niveau. 
 

2004-priser   2004 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 36 35 37 39 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4,2 5 5,2 5,6 

OECD steam coal imports $/tonne 55 49 50 51 

IEAs World Energy Outlook 2005 Basis Scenario.  
Anvendes i basisberegninger og for 2025. 

 

2004-priser   2004 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 36 41 46 52 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4,2 5,7 6,3 7,1 

OECD steam coal imports $/tonne 55 53 55 57 

IEAs World Energy Outlook 2005 Deferred Investment Scenario.  
Dette højprisscenarie anvendes ikke i beregninger. 

 

2004-priser   2003 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 29 24 28 31 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4 4 4 5 

OECD steam coal imports $/tonne 41 43 45 48 

IEA's World Energy Outlook 2004. Priser som oprindeligt anvendt i Skagerrak 4 beregnin-
gerne. 
Anvendes som lavprisscenarie i supplerende beregninger. 
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1. Resume 

I denne bilagsrapport er nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse 
kvantificeret. Bilagsrapporten belyser driftsnytten, nytten i forbindelse med sy-
stemydelser samt nytten i form af forbedret markedsfunktion. 
 
Driftsnytten, dvs. reducerede omkostninger ved reservedeling og synergi på 
regulerkraftmarkedet som følge af etablering af Storebæltsforbindelsen er vist i 
tabel 1. 
 

  1x400 MW 1x600 MW 2x400 MW 1x800 MW 2x600 MW 

Samlet kapacitet [MW] 400 600 800 800 1200 

Nytte mio. kr./år:           

Driftsnytte  28 33 37 37 38 

Deling af systemydelser 90 90 90 <0 90 

Regulerkraft 10 10 10 10 10 

Samlet nytte 128 133 137 47 138 

Ledig kapacitet til markedet 
(mod vest/mod øst) 100/400 300/600 500/800 500/800 900/1200 

Tabel 1  

Driftsnytten af Storebæltsforbindelsen er bestemt ud fra en beskrivelse af el-
systemet i 2010. Beregningerne for 2010 er desuden suppleret med beregnin-
ger med brændselspriser for 2025 samt resultaterne fra tidligere beregninger 
for 2005 og 2015. De langsigtede prognoser kan anvendes til at vurdere ro-
bustheden i økonomien, men skal ikke tillægges for stor værdi, da de ikke tager 
højde for udviklingen af elsystemet fremover. Beregningerne for 2005 er med-
taget for at perspektivere resultatet i forhold til dagens situation med høje 
brændselspriser, hvor der ikke er foretaget udbygning af de øvrige prioriterede 
snit.  
 
Nytteværdien af forbedret markedsfunktion er for en 600 MW forbindelse på  
155 millioner kr. pr. år. Storebæltsforbindelsen har således en yderligere sam-
fundsøkonomisk nytte på 155 mio. kr./år, da den reducerer muligheden for 
markedsmagt. Gevinsten skyldes i høj grad, at markedsmagten medfører ikke 
optimal lastfordeling, reduceret eksport og reduceret forbrug på grund af pris-
elasticitet. Udover den samfundsøkonomiske gevinst er der på grund af mar-
kedsmagt en stor omfordeling af penge mellem producenter og konsumenter.  
 
Værdien af et forbedret marked er kun beregnet for en 400 og en 600 MW for-
bindelse. Sammensætningen af aktører på det danske marked kan meget vel 
ændre sig i det kommende år, hvilket kan betyde, at værdien af Storebæltsfor-
bindelsen i forhold til reduktion af markedsmagt kan ændre sig i fremtiden. Man 
kan derfor ikke regne med at kunne finansiere en langsigtet investering som 
Storebæltsforbindelsen med værdien af et forbedret marked. De 155 mio. kr. 
skal ses som et ekstra gode ved forbindelsen. 
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I nedenstående tabel er variationen på nytteværdien vist i forhold til år og usik-
kerheden på resultatet. For værdien på spotmarkedet skyldes usikkerheden i 
høj grad brændselsprisforudsætningen. Højere brændselspriser medfører højere 
driftsnytte af Storebæltsforbindelsen.  
 
Spredningen på værdien af deling af systemydelser afhænger af, hvor stor en 
andel af ekstra reservation og ekstra køb af rullende reserver det er nødvendigt 
at købe.  
 

Mio. kr./år 2005 2010 2015 20251 

Værdi af spotmarkedet (driftsnytte) 134 14 – 33 20 - 34 53 - 69 

Deling af systemydelser 90 - 105 90 - 105 90 - 105 90 – 105 

Regulerkraft 2 - 22 2 - 22 2 – 22 i.b. 

I alt uden forbedret markedsfunk-
tion: 226 - 261 106 – 160 112 - 161 143 - 174 

Værdi af forbedret markedsfunktion i.b 155 i.b. i.b. 

I alt i.b 261 – 315 i.b i.b 

Tabel 2 

 
Tallene i tabel 2 er udregnet med forskellige datagrundlag og i forskellige un-
dersøgelser inden for det sidste år.  

                                               
1 Baseret på brændselsprisprognose for 2025 samt simulering af udbygning med vind 

svarende til 2025-niveau. 
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2. Driftsnytte 

Driftsnytten er den nytteværdi, man traditionelt har kunnet bestemme i forbin-
delse med nye udvekslingsforbindelser. Driftsnytten dækker over, at de samle-
de omkostninger for producenter og konsumenter reduceres, når der investeres 
i en gavnlig udvekslingsforbindelse. Årsagen til den økonomiske gevinst er en 
samlet besparelse på omkostningerne til brændsel på grund af bedre adgang til 
billigere enheder samt eventuelt en forbrugsstigning som følge af lavere priser. 
Lokalt for et delområde kan der desuden være en driftsnytte ved, at produktio-
nen stiger som følge af øget eksport til nabo-områderne. Tilsvarende kan et 
område have et økonomisk tab, hvis produktionskapaciteten i området udkon-
kurreres af produktionsanlæg i nabo-områder som følge af udvekslingsforbin-
delsen. Nytte for producenter, konsumenter og ændring i flaskehalsindtægter 
vægtes ligeligt.   
 

2.1 Forudsætninger 
Der er tidligere udført beregninger på driftsnytten af en Storebæltsforbindelse. 
Senest i forbindelse med regeringens Infrastrukturhandlingsplan. Resultaterne 
fra disse beregninger medtages i vurderingen af økonomien og størrelsen på 
usikkerheden. 
 
Beregningerne er suppleret med nye beregninger med det samme datasæt, 
som er anvendt til vurderingen af driftsnytten af en udvidelse af Skagerrakfor-
bindelsen (SK4). Det er vurderet vigtigt at anvende samme datagrundlag på 
tværs af analyser af forskellige udvekslingsforbindelser, så det ikke er forskelle i 
forudsætninger, der afgør, om man bygger den ene eller den anden forbindelse. 
 
De supplerende beregninger er udført med tre forskellige sæt brændselspriser. 
Disse er baseret på IEA's prognoser fra 2004 og IEA's seneste prognose fra 
2005 2. IEA's seneste prognose har højere brændselspriser end tidligere prog-
noser, men væsentligt lavere brændselspriser end i dag.  
 
IEA's prognoser baserer sig på en antagelse om et relativt stabilt marked, og de 
medtager ikke kortvarige hændelser som krige og naturkatastrofer i vurderin-
gen. IEA's prognoser fra 2005 omfatter tre fremskrivninger: En basisprognose, 
en prognose, hvor der ikke i tide foretages passende investeringer i olieproduk-
tion (”Deferred Investment Scenario”) samt en prognose, hvor det globale 
energiforbrug er reduceret som følge af energibesparende tiltag (”World Alter-
native policy”).  
 
IEA's basisprognose fra 2005 er anvendt i den opdaterede referenceberegning 
af driftsnytten for en Storebæltsforbindelse. IEA's prognose fra 2004 er anvendt 
til en følsomhedsberegning af den nedre grænse for brændselspriserne3. IEA's 

                                               
2 World Energy Outlook 2004 og World Energy Outlook 2005. 
3 Brændselspriserne fra 2004 er lavere end i ”World Alternative policy” fra 2005. 
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prisprognose for 2025 er anvendt til en følsomhedsberegning af den øvre græn-
se for brændselspriserne. Dette giver også en vurdering af nytteværdien af Sto-
rebæltsforbindelsen i fremtiden, ud fra en forudsætning om at forholdet mellem 
forbrug og produktion er nogenlunde uændret.  
 
De anvendte brændselspriser er angivet i tabel 3 nedenfor. 
 

2004-priser   2004 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 36 35 37 39 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4,2 5 5,2 5,6 

OECD steam coal imports $/tonne 55 49 50 51 

IEA's World Energy Outlook 2005 Basis Scenario.  

 

2004-priser   2004 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 36 41 46 52 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4,2 5,7 6,3 7,1 

OECD steam coal imports $/tonne 55 53 55 57 

IEA's World Energy Outlook 2005 Deferred Investment Scenario.  

 

2004-priser   2003 2010 2020 2030 

IEA crude oil imports $/barrel 29 24 28 31 

Natural gas imports, Europe $/MBtu 4 4 4 5 

OECD steam coal imports $/tonne 41 43 45 48 

IEA's World Energy Outlook 2004. Priser som oprindeligt anvendt i Skagerrak 4 beregnin-
gerne. 

Tabel 3 Anvendte forudsætninger om brændselspriser i analysen. 

 
CO2-kvoteprisen i referenceberegningen er 20€/ton (150 kr./ton). Dette svarer 
til den forventede markedspris i Kyoto-prøveperioden indtil 2008. 
 
Datasættet, som er anvendt til beregningerne på Storebælt, beskriver el-
systemet i 2010. Datasættet er baseret på en vurdering om forventet udvikling i 
forbrug og produktionsanlæg i hele Norden. Datasættet er udarbejdet i samar-
bejde med de øvrige Nordiske TSO'er. Beregningerne er udført med Samkø-
ringsmodellen. 
 
Følgende væsentlige ændringer i produktionsapparatet er medtaget i reference-
beregningen: 
 
Finland 
I Finland er man i gang med at bygge et femte kernekraftværk på 1.600 MW. 
Kernekraftværket forventes at være færdigt i 2010.   
 
Norge 
I Norge forventes der en mindre udbygning med gaskraftanlæg i forbindelse 
med gasindvindingsindustrien i Finnmark og Vestnorge. Det meste af kapacite-
ten avendes til procesenergi, men ca. 200 MW vil stå til rådighed for markedet. 
Vindkraften forventes i Norge at blive udbygget med ca. 2.500 GWh. 
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Sverige 
I Sverige er der en forventning om, at E.ON Sverige inden for de næste par år 
vil bygge et nyt kraftvarmeværk i Malmø på 400 MW. Anlægget vil påvirke 
driftsnytten for Storebælt i negativ retning og er derfor indregnet i basisscena-
riet. E.ON Sverige har endnu ikke givet håndfaste udmeldinger om, hvornår el-
ler hvorvidt dette værk skal bygges. Man er desuden i færd med at bygge et nyt 
kraftvarmeværk i Göteborg på 260 MW, som skal stå færdigt i 2007. På grund 
af VE-certifikater forventes der i Sverige en relativ stor udbygning med vind-
kraft – i alt forventes der at blive bygget vindkraft svarende til en produktion på 
2.500 GWh. De svenske kernekraftværker er ved at blive opgraderet til større 
effekt- og energiproduktion. Opgraderingen forventes fuldendt inden 2010.   
 
Danmark 
I Danmark ventes den gamle Amager værk, blok 1 at være ombygget til en ny 
kulfyret kraftvarmenhed inden 2010. Der udbygges desuden med en ny off-
shore vindmøllepark i vest på 200 MW (Horns Rev B) samt en ny park i øst, li-
geledes på 200 MW. 
 
Som en følsomhedsberegning undersøges konsekvensen af en større udbygning 
af vindmølleproduktion i Danmark vest. Udbygningen giver i alt 12,7 TWh vind-
kraft i Danmark svarende til basisfremskrivningen for år 2025 i Regeringens 
Energistrategi 2025. Den øgede udbygning svarer til ca. 570 MW ekstra havpla-
ceret vindkraft og er i beregningen placeret i Vestdanmark. 
 
Udveksling 
I referenceberegningen er alle de prioriterede snit medtaget. Dvs: 
 

• Snit 4 i Sydsverige er opgraderet til 4.500 MW. 

• Fennoskan 2 mellem Sverige og Finland er opgraderet til 1150 MW. 

• Nea-Järpstrømmen mellem Norge og Sverige er opgraderet til 900 MW. 

• Udvidelse af Skagerrak forbindelsen mellem Norge og Jylland med 
600 MW er medtaget som en følsomhedsanalyse 

 
Desuden er NorNed mellem Holland og Norge på 700 MW inkluderet.  
 
I tidligere beregninger var udvekslingen med Kontinentet beregnet på baggrund 
af en prisprofil baseret på historiske data. I de nuværende beregninger er Kon-
tinentet, dvs. Polen, Holland og Tyskland modelleret ud fra en udbudskurve, der 
er fremkommet ved tidsserieanalyser af priser og forbrug i området. I forhold til 
tidligere analyser betyder dette, at man kan modellere andre brændsels- og 
CO2-kvotepriser, samt at udvekslingen med Kontinentet påvirker prissætningen 
på Kontinentet i realistisk grad. Der regnes med fuld markedskobling mellem 
Kontinentet og Nordel. 
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Udover med basisberegningen for 2010 er der dermed foretaget supplerende 
beregninger for: 

• Lavere brændselspriser  

• Lavere pris på CO2-kvoter 

• Højere brændselspriser (svarende til 2025 eller 2010 i tilfælde af høje 
brændselspriser)  

• Større vindkraftudbygning (svarende til 2025)  

• Både højere brændselspriser og større vindkraftudbygning 

Øvrige relevante følsomheder er vurderet ud fra tidligere beregninger. 
 

2.2 Beregninger og resultater 
I det følgende gennemgås de overordnede resultater for de analyser, der er ud-
ført i forbindelse med det nuværende projekt og i forbindelse med tidligere un-
dersøgelser. 
 
Referenceberegningen. IEA's basisprognose fra 2005, år 2010. 
 
Variation Driftsnytte for 

Norden og 
UCTE 
Mio. kr./år 

Driftsnytte for 
Danmark 
Mio. kr./år 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 
CO2-kvotepris 150 kr./ton. Uden SK4 

25 33 

Beregning, inkl. SK4 og de prioriterede snit 6 32 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 
CO2-kvotepris 50 kr./ton 

33 20 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 
CO2-kvotepris 150 kr./ton. Uden SK4. 570 MW 
ekstra havvind i Vestdanmark 

42 55 

Tabel 4 Referenceberegningen. IEA's basisprognose fra 2005, 
årgang 2010. 

Resultatet med den nye brændselsprisprognose er ca. samme driftsnytte for 
Storebæltsforbindelsen i forhold til analysen udført til infrastrukturhandlingspla-
nen. Dette på trods af, at det anvendte datasæt både indeholder de øvrige prio-
riterede snit og i øvrigt har omtrent samme balance mellem produktion og for-
brug. Udbygningen med de øvrige prioriterede snit (særligt snit 4) giver reduce-
ret driftsnytte af Storebæltsforbindelsen.   
 
Driftsnytten for Danmark er 33 mio. kr./år eller lidt mindre, hvis Skagerrak 4 er 
blevet bygget først. 
 
Sker der en større udbygning med vindmøller i Vestdanmark så stiger nytte-
værdien af Storebæltsforbindelsen. 
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Lave brændselspriser og CO2-priser. Beregninger med IEAs prognose 
fra 2004, år 2010 
 

Variation Samlet driftsnytte 
for Norden og UC-

TE 

Mio. kr./år 

Driftsnytteværdi 
for Danmark 

Mio. kr./år 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 9 14 

Beregning, ekskl. de prioriterede snit 18 19 

Tabel 5 Beregninger med gammel prognose for brændselspriser, 
år 2010. 

For at give et nedre estimat af værdien af at udvide Storebæltsforbindelsen er 
der udført en beregning med IEA’s gamle brændselsprognose (WEO2004) samt 
en CO2-kvotepris på 50 kr./ton.  
 
Høje brændselspriser. Beregning med IEA's brændselsprognose fra 
2005, år 2025  
 
Variation Driftsnytte for 

Norden og UC-
TE 
Mio. kr./år 

Driftsnytteværdi 
for Danmark 
Mio. kr./år 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 
CO2-kvotepris 150 kr./ton. Uden SK4 

40 53 

Beregning, inkl. de prioriterede snit 
CO2-kvotepris 150 kr./ton. Uden SK4. 570 MW 
ekstra havvind i Vestdanmark 

64 69 

Tabel 6 Beregning med IEA's brændselsprognose fra 2005, år-
gang 2025. 

Brændsels- og CO2-prisen er en meget væsentlig faktor for økonomien for en 
Storebæltsforbindelse. Anvendes en lav CO2-kvotepris på 50 kr./ton, så falder 
driftsnytten for Danmark til ca. 20 mio. kr./år. Anvendes IEA's brændselspris-
prognose for 2025, stiger driftsnytten for Danmark til 53 mio. kr./år. Dette 
skyldes, at højere brændselsomkostninger eller CO2-omkostninger øger prisen 
på de marginale anlæg mere end på grundlastanlæg. Ændringer, der reducerer 
benyttelsestiden af de marginale anlæg, medfører en bedre driftsnytte, når 
brændselspriserne stiger.  
 
Beregningen for 2025 viser udfaldsrummet for nytten af Storebæltsforbindel-
sen, hvis brændselspriserne i fremtiden er højere end referenceprognosen.  
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Figur 1 Driftsnytteværdi af en Storebæltsforbindelse for marke-
det i Danmark ved forskellige overføringskapaciteter ved 
de forskellige alternativer.   

 
Kurven for driftsnytte flader ud ved større tilgængelig kapacitet. Dette betyder, 
at merværdien for spotmarkedet er begrænset ved større forbindelser. Den til-
gængelige kapacitet er forbindelsens kapacitet fratrukket reservation til reser-
ver som beskrevet i afsnit 3 om deling af reserver.  
 
Reserveres der f.eks. yderligere 150 MW i begge retninger på en 600 MW-
forbindelse, falder driftsnytten for markedet med 2,5 mio. kr./år i referencebe-
regningen (se Figur 1 Basis 2010). Større forbindelser har en lavere omkostning 
til reservation af kapacitet end mindre forbindelser.  
 
Som det ses af Figur 2, er udvekslingen på Storebæltsforbindelsen i overvejen-
de grad mod øst. Dette betyder, at omkostningen til reservation af kapacitet fra 
øst til vest er meget billig. Reservation af 300 MW i retning fra øst til vest, som 
forudsat til deling af reserver, er beregnet til at reducere driftsnytten med min-
dre end 1 mio. kr. pr. år. 
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Figur 2 Udveksling over Storebælt ved 600 MW. Varighedskurve 
for 51 nedbørsår. 

 

Mio. kr./år Norge Sverige Finland Danmark UCTE Sum 

Forbruger 313 394 188 5 78 978 

Flaskehalsindtægter -45 -14 -5 3 12 -50 

Producenter -280 -366 -209 25 -74 -904 

I alt  -12 13 -26 33 16 25 

Tabel 7 Ændring i fordeling mellem konsumentoverskud, producent-
overskud og flaskehalsindtægter som følge af Storebæltsforbindelsen. 

Fordelingen af nytten mellem producenter, konsumenter og flaskehalsindtægt-
erne giver i de fleste tilfælde et tab til producenterne, en gevinst til konsumen-
terne og en reduktion af flaskehalsindtægterne. 
 
Danmark adskiller sig ved, at både konsumentoverskud, producentoverskud og 
flaskehalsindtægterne øges. Dette tal dækker over, at der er en mindre omfor-
deling mellem producenter og konsumenter og mellem Øst- og Vestdanmark. 
Sverige har i gennemsnit et lille overskud på Storebæltsforbindelsen. Lokalt har 
Sydsverige en stor fortjeneste på forbindelsen, da forbindelsen afhjælper pro-
blemet med effektbalancen i området. 
 
I generelle termer – så taber producenterne i Østdanmark og konsumenterne i 
Vestdanmark på Storebæltsforbindelsen. Omvendt, så vinder konsumenterne i 
Østdanmark og producenterne i Vestdanmark. De store producenter er efter 
DONG/Elsam/EnergiE2-fusionen repræsenteret på begge sider af Storebælt. De 
vil derfor samlet set have gevinst af forbindelsen. Tilbage er der en omfordeling 
af økonomi mellem konsumenterne i øst og vest. 
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Forbrugerne i Vestdanmark har som udgangspunktet i beregningerne lavere 
priser end de østdanske forbrugere. Prisforskellen skyldes forskellig kobling til 
det nordiske system samt i lidt mindre grad strukturelle forskelle i områderne. 
Produktionsapparatet i Vestdanmark er kendetegnet ved at have en større an-
del af kraftvarmeproduktion og vindkraft, hvilket er med til at trække prisen 
ned.  
 
Storebæltsforbindelsen udjævner prisforskellen mellem landsdelene, hvilket gi-
ver højere priser i Vestdanmark og lavere priser i Østdanmark. Generelt er æn-
dringen i priser relativt små. I gennemsnit falder prisen i Østdanmark med 
1 kr./MWh, og prisen stiger i Vestdanmark med 0,8 kr./MWh. Dette gælder ved 
fuldkommen konkurrence. 
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Figur 3 Modelberegnede priser i i Østdanmark – med og uden 
Storebæltsforbindelsen. 

 
Figur 4 viser den gennemsnitlige udveksling før og efter en Storebæltsforbindel-
se. Udvekslingen med Tyskland ændres kun meget lidt som følge af Storebælts-
forbindelsen. Til gengæld øges udvekslingen fra Norge til Jylland samt fra Sjæl-
land til Sverige. Overføringen på Konti-Skan og Snit 4 i sydgående retning re-
duceres. Storebæltsforbindelsen binder dermed Østdanmark og Sydsverige tæt-
tere sammen med Vestdanmark og Sydnorge.  
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Figur 4 Overføringer på udvalgte snit med og uden Storebælts-
forbindelsen. 
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Beregningerne i forbindelse med Prioriteret snit og indspil til Infra-
strukturhandlingsplanen, år 2010 
 
Variation Samlet 

driftsnytte for 
Norden 
Mio. kr./år 

Driftsnytteværdi 
for Danmark 
Mio. kr./år 

Basisberegning 33 29 

Strammere kraftbalance 49 34 

Øget import fra Rusland 31 29 

Nye kabler fra Norge til England og Kontinentet 30 30 

Udvidelse af Kontek 102 127 

Udvidelse af Snit 4 (4500 MW) 7 17 

Reduceret snit 4 (3700) MW 68 58 

Skagerrak 4 32 16 

Barsebäck bevaret 2 20 

Tabel 8 Beregningerne ifm. Prioriteret snit og indspil til 
infrastrukturhandlingsplanen, år 2010. 

Datasættet i forbindelse med beregningerne til Prioriteret snit beskriver el-
systemet i 2010. Prioriteret snit var en Nordel undersøgelse, der skulle afdæk-
ke, hvilke forbindelser der set med Nordiske øjne bør udvides. Der er en mode-
rat udvikling i forbruget i forhold til i dag, og der er en ganske pæn tilgang af ny 
produktionskapacitet. Herunder gaskraft i Norge og Sydsverige, nyt kernekraft-
værk i Finland og opgradering af den øvrige svenske kernekraft. Der er tale om 
en lidt ældre fremskrivning end referencedatasættet, og dermed er der forskelle 
i placering og størrelser af forventede nye kraftværker. Mængden af gaskraft i 
Norge er i Prioriteret snit væsentligt større end i referenceberegningen. 
 
Brændselsprisforudsætningen er baseret på IEA's prognose fra 2004 (se Tabel 
3), og CO2-kvotepriserne er sat til 50 kr./ton.  
 
Beregningerne ifm. Prioriteret snit viste først og fremmest, at Storebælt var en 
af de forbindelser, som gav størst driftsnytte ved en udvidelse (sammen med 
Snit 4). Driftsnytten på 29 mio. kr. pr. år er tæt koblet med kapacitetsproble-
mer i Sydsverige og begrænsninger i de Svenske Snit 2 og 4. 
  
Udvides Snit 4, eller forbedres kraftbalancen i Sydsverige eller i Østdanmark, 
falder driftsnytten af en Storebæltsforbindelse til ca. 20 mio. kr. pr. år for Dan-
mark. Tilsvarende, hvis der ikke bliver etableret den nye produktionskapacitet i 
Sydsverige, som er en forudsætning i beregningen. Hvis det viser sig, at overfø-
ringskapaciteten på Snit 4 ikke er så stor som forventet, stiger værdien af en 
Storebæltsforbindelse til ca. 58 mio. kr. pr. år for Danmark. 
 
Skagerrak 4's indflydelse på økonomien for Storebælt 
I beregningerne ifm. Prioriteret snit konstateres det, at den danske driftsnytte 
af en Storebæltsforbindelse falder med ca. 13 mio. kr./år, hvis Skagerrakfor-
bindelsen bliver udbygget med en fjerde pol (SK4). I de nye beregninger falder 
driftsnytten for Danmark kun med ca. 1 mio. kr./år. 
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De nye beregninger afviger på følgende vis fra beregningerne ifm. Prioriteret 
snit: 
 

• I de nye beregninger er alle de øvrige udvekslingsforbindelser fra Priori-
teret snit  samt NorNed medtaget.  

• Brændselsprisen er højere på grundlag af den nye prognose fra IEA. 

• Udvekslingen mod Kontinentet er modelleret med en udbuds- og efter-
spørgselsprofil frem for blot en prisprofil, som det var tilfældet ifm. be-
regningerne til Prioriterede snit. 

 
Udgangspunktet i de to beregninger er dermed ret forskelligt. Alene udbygnin-
gen af de prioriterede snit udgør en væsentlig ændring, der tillader større ud-
veksling mellem områderne af andre kanaler end nu. En generel betragtning er, 
at udbygningen af de prioriterede snit samt NorNed i gennemsnit reducerer nyt-
teværdien af både Skagerrak 4 og Storebæltsforbindelsen. De nye brændsels-
priser øger derimod i gennemsnit driftsnytten af begge forbindelser. De to ef-
fekter påvirker dermed driftsnytten i modsat retning – men ikke lineært – hvil-
ket resulterer i, at Skagerrak 4 får mindre betydning for den danske nytteværdi 
for elforbrugere og konsumenter.  
 
Indspil til Infrastrukturhandlingsplanen, år 2015 
 

Variation Samlet driftsnytte 
for Norden 

Mio. kr./år 

Driftsnytteværdi 
for Danmark 

Mio. kr./år 

Elkrafts scenarieanalyse 62 20 

Tabel 9 Indspil til infrastrukturhandlingsplanen, år 2015. 

 
Elkrafts beregninger til regeringens infrastrukturhandlingsplan afviger fra de 
øvrige beregninger i og med, at de er udført med Balmorel-modellen. Balmorel-
modellen er opbygget efter en lidt anden filosofi end Samkøringsmodellen. Hvor 
Samkøringsmodellens styrke ligger i beskrivelsen af det nordiske vandkraftsy-
stem, så er Balmorels styrke, at den beskriver sammenhængen mellem varme-
produktion og elproduktion i kraftvarmesystemer. Modellen udmærker sig desu-
den ved, at beregningerne udføres med en mindste tidsenhed på 1 time. Til 
sammenligning er Samkøringsmodellens mindste tidsenhed 1 uge; men med 
mulighed for at dele hver uge ind i 5 prisafsnit. Variationer over kort tid opfan-
ges derfor bedre. Det nordiske transmissionsnet er beskrevet lidt grovere, end 
det er tilfældet i Samkøringsmodellen.    
 
Brændselspriser og beskrivelsen af elsystemet er magen til den, der er anvendt 
i prioriteret snit. Dog er der anvendt en lidt lavere overføringskapacitet på Snit 
4 (3.700 MW) end i de tilsvarende beregninger med Samkøringsmodellen. Der 
regnes med en CO2-kvotepris på 100 kr./ton. 
 

Bilagsside 296 af 381.



Bilagsrapport, Nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse 

Dokument nr. 241465 v2  16/28 

ENERGINET.DK 

Den samlede driftsnytte i beregningerne er sammenlignelig med det, der er be-
regnet med Samkøringsmodellen, når man betragter et system med samme 
overføringskapacitet på Snit 4. Fordelingen er imidlertid lidt forskellig – særligt 
med en lavere driftsnytteværdi for Danmark.  
 
Beregning med et datasæt svarende til det nuværende elsystem og 
brændselspriser, år 2005 
 

Variation Samlet 
driftsnytte for 

Norden og 
UCTE 

Mio. kr./år 

Driftsnytteværdi 
for Danmark 

Mio. kr./år 

Nordels vinterenergibalance 51 135 

Tabel 10 Beregning med et datasæt svarende til det nuværende 
elsystem og brændselspriser, år 2005. 

 
Til brug for Nordels vurdering af vinterenergibalancen er der fremstillet et data-
sæt, der beskriver elsystemet i 2005. Det vil sige, at man på alle måder har 
bestræbt sig på, at produktions- og transmissionsdata er de samme som i dag. 
Det gælder udvekslingskapacitet mellem områderne, forbrug, produktionsappa-
rat og brændselspriser.  
 
I forbindelse med Nordels vinterenergibalancer har modellen i en simulering af 
den kommende vinter beregnet en elpris under et normalt hydrologisk år, som 
er inden for 5 €/MWh i forhold til Nord Pools terminspriser for vinteren 2005-
2006.  
 
Resultatet af beregningen er, at Danmark i dette år ville have haft god drifts-
nytte af en Storebæltsforbindelse. Dette skyldes høje brændselspriser, og at der 
endnu ikke er indført nye investeringer i ny transmissionskapacitet i Norden.  
 

2.3 Kvantificering af tab 
En elektrisk Storebæltsforbindelse vil ændre det generelle flow i elsystemet. I 
gennemsnit vil der blive overført ca. 2,4 TWh årligt mellem Øst- og Vestdan-
mark, hvilket vil give anledning til et øget pres på det øvrige net samt jævn-
strømsforbindelserne til Norge, Sverige og Tyskland. Dette giver anledning til et 
øget elektrisk tab i elsystemet. 
  
Anvendes der konventionel HVDC teknik på Storebælt, udgør det elektriske tab i 
forbindelsen 40 GWh. Skagerrakforbindelsens tab stiger som følge af større ud-
veksling, Konti-Skans tab falder, hvorimod KONTEK-forbindelsen er omtrent 
uændret. Den samlede ændring i tab i de øvrige jævnstrømsforbindelser er et 
fald på ca. 4 GWh. 
 
Kvantificeringen af tab i elsystemet som følge af en 600 MW Storebæltsforbin-
delse er begrænset til det direkte tab i forbindelsen på ca. 40 GWh. Dette kan 
med den i modellen simulerede elpris på 40,4 €/MWh kvantificeres til en årlig 
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meromkostning på 12 mio. kr./år. Tabet i det øvrige elsystem er ikke kvantifi-
ceret, men vil delvist blive opvejet af det reducerede tab i de øvrige HVDC-
forbindelser. 
 

2.4 Usikkerhed 
Spredningen på resultatet for driftsnytten af en Storebæltsforbindelse i de for-
skellige beregninger ligger på mellem 14 og 33 mio. kr. pr. år for Danmark i 
2010. Usikkerheden hænger sammen med usikkerheden på beregningsforud-
sætninger, som f.eks. beskrivelsen af elsystemet samt brændsels- og CO2-
kvoteprisen. 
 
I forbindelse med IEA's nye prognose for brændselspriser kan det konstateres, 
at nytten af Storebæltsforbindelsen er meget følsom for brændselspriserne. Så-
ledes stiger nytten fra 10-20 mio. kr. til 50-60 mio. alene på grund af forhøjede 
brændselspriser. Seneste brændselsprisprognose fra IEA må anses for mere 
sandsynlig end tidligere prognoser, som giver den lave nytteværdi.  
 
Driftsnytten af Storebæltsforbindelsen er beregnet med et datasæt, der beskri-
ver elsystemet og brændselspriserne i 2010. Storebæltsforbindelsens forvente-
de levetid er ca. 40 år. Man gør derfor en fejl i vurderingen af driftsnytten ved 
at antage, at den i hele levetiden er den samme som i 2010. Vurderingen af 
udviklingen af nytte er medtaget i form af beregningen på baggrund af brænd-
selspriser for 2025 og med en alternativ udbygning af vind. Både udbygningen 
med vind og stigende brændselspriser påvirker økonomien af Storebæltsforbin-
delsen i positiv retning. Alle IEA’s prognoser giver stigende brændselspriser i 
fremtiden. Det virker derfor sandsynligt, at man på grund af de stigende 
brændselspriser undervurderer driftsnytten i fremtiden.  
 
Beregningerne indeholder alle de elementer, som i forbindelse med beregnin-
gerne til Prioriteret snit gav dårligere nytteværdi: Udbygning af Snit 4, en god 
kraftbalance i Norden og ny gaskraft i Sydsverige. Nytteværdien er desuden 
vurderet med og uden Skagerrak 4, der ifølge de nye beregninger ikke har den 
store indflydelse på nytteværdien af Storebæltsforbindelsen. 
 
Beregningerne med MARS-modellen uden markedsmagt understøtter resulta-
terne fra Samkøringsmodellen. Det at de to modeller, der fungerer/funderer på 
væsentlig forskellige vis, omtrent giver samme resultat er med til at underbyg-
ge resultatet af analyserne. 
 

2.4.1 Fordeling af flaskehalsindtægter 
Flaskehalsindtægter er i modellen fordelt 50/50 mellem områderne ved en fla-
skehals. Dette afviger fra den nuværende ordning med fordeling af flaskehals-
indtægter, hvor summen af alle flaskehalsindtægter fordeles efter en fast nøgle. 
Fordelingen af flaskehalsindtægterne skal ændres fra 2007, og der pågår i øje-
blikket drøftelse i Nordel om, hvem der har ejerskabet til flaskehalsindtægterne 
og dermed, hvordan de kan fordeles. Ændres fordelingen til noget andet end 
50/50, vil det have betydning for økonomien bag en Storebæltsforbindelse. En 
lille del af økonomien i Storebæltsforbindelsen er, at Energinet.dk’s flaskehals-
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indtægter øges. Ændres der meget ved dette grundlag, vil nytteværdien mulig-
vis blive lavere. Flaskehalsindtægterne udgør dog kun ca. 10 % af den samlede 
driftsnytte (se Tabel 7), så konsekvensen af en ændret flaskehalsfordeling vur-
deres at være lille.  
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3. Nytteværdi – reserver og regu-
lerkraft 

En elektrisk Storebæltsforbindelse giver en mulighed for at dele reserver mel-
lem Øst- og Vestdanmark. Delingen af reserver giver mulighed for at reducere 
indkøbet af reserver, da der kun skal købes reserver til at dække ét dimensio-
nerende udfald i Danmark mod to nu, ét i både Øst- og Vestdanmark. Størrel-
sesordenen af det dimensionerende udfald er ca. det samme i øst og vest (600 
MW i øst og 620 MW i vest).  
 
Reduktionen i reservemængden må dog ikke være større, end at forsyningssik-
kerheden er den samme som i dag. 
 
Storebælts indflydelse på forsyningssikkerheden er i dette notat begrænset til 
evnen til at håndtere driftsforstyrrelser. Andre gavnlige effekter på forsynings-
sikkerheden er ikke kvantificeret. F.eks. er der i Vestdanmark et overskud af 
effekt, som ikke findes i Østdanmark. En Storebæltsforbindelse vil reducere risi-
koen for ikke at have effekt nok til at dække forbruget.  
 
Etableres der en elektrisk forbindelse mellem Østdanmark og Vestdanmark, 
øges forsyningssikkerheden. Der vil normalt være adgang til en øget mængde 
reserver. Et delområde i Danmark vil kunne hjælpe det andet i situationer, hvor 
reserverne ikke bruges lokalt. Dette er under forudsætning af, at der er plads 
på Storebæltsforbindelsen til at overføre de ønskede reservemængder. 
 
Reduceres den samlede mængde reserver i Danmark vil forsyningssikkerheden 
blive reduceret. De resterende reserver skal dække et forholdsmæssigt øget 
antal udfald, hvilket vil give en forringet forsyningssikkerhed – set fra hvert del-
område i forhold til i dag. Bruges reserver til håndtering af en driftsforstyrrelse i 
et delområde, vil der være færre reserver til rådighed til håndtering af fejl i det 
andet delområde, set fra hvert delområde i forhold til i dag. 
 
Disse to effekter er forsøgt opvejet mod hinanden, så der kan findes en lige-
vægt, hvor reservemængden er mindre end i dag. Samtidig vurderes forsy-
ningssikkerheden at være på samme niveau som i dag som følge af muligheden 
for udveksling med en Storebæltsforbindelse.  
 

3.1. Forudsætninger 
Som udgangspunkt betragtes Danmark som ét område, så mængden af drifts-
forstyrrelsesreserver dimensioneres til håndtering af den værst tænkelige fejl 
(N-1). Det vil sige, at elsystemet inden for en rimelig tid kan bringes tilbage til 
normal drift efter fejlen, så næste fejl kan tåles.  
 
Den dimensionerende fejl er den værst tænkelige enkeltfejl. Den omfatter ud-
fald af kraftværker, netanlæg, forbindelser til udlandet samt Storebæltsforbin-
delsen, hvis der i denne indgår en enkeltforbindelse på mindst 600 MW. 
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Undersøgelsen tager udgangspunkt i det nuværende behov i Danmark. Øst-
danmark har i dag en deleaftale med Svenska Kraftnät om deling af 600 MW 
aktiv driftsforstyrrelsesreserve syd for Snit 4 (300 MW til hver). Denne reserve 
er reserveret til udfald af enheder syd for Snit 4 i både Sverige og Østdan-
mark.4 
 

3.2. Reserver   
Mængden og den geografiske fordeling af aktive driftsforstyrrelsesreserver skal 
som nævnt kunne understøtte håndtering af driftsforstyrrelser i Danmark efter 
N-1 princippet. Dette betyder blandt andet, at en planlagt netafbrydelse skal 
kunne foretages, så dimensionerende fejl stadig kan håndteres efter N-1 prin-
cippet. 
 
Tilstrækkelige mængder af reserver i både Øst- og Vestdanmark skal derfor sik-
res i perioder med afbrydelser på Storebæltsforbindelsen.  

 
Adgang til tilstrækkelige reserver til dækning af dimensionerende fejl i Danmark 
– efter etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse – kan sikres ved indkøb 
af: 
  

• 300 MW (15 minutters reserver) fra alle blokke på Kyndbyværket og 
Masnedsøværket i Østdanmark  

• 300 MW (60 + 110 minutters reserver) fra den resterende kapacitet på 
Kyndbyværkets blok 21 og blok 22 i Østdanmark 

• 320 MW (15 minutters reserver) fra rullende anlæg i Vestdanmark  

• 300 MW (15 minutters reserver) yderligere fra rullende anlæg i Vest-
danmark, når Storebælt ikke er tilgængelig 

 
I alt vil der være tale om, at reserverne i Jylland reduceres med 300 MW. Dette 
kræver reservation af 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning fra 
Øst mod Vest. Reservemængden er fremkommet ved gennemgang af de di-
mensionerende fejl i Øst og Vest. Ifølge UCTE regler må et område (Vestdan-
mark) have op til halvdelen af sine reserver i et andet område. 
 
Ophæves deleaftalen med Svnska Kraftnät, kan det håndteres ved en reservati-
on af yderligere 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning fra Vest 
mod Øst.  
 

                                               
4  På sigt kan behovet for aktiv driftsforstyrrelsesreserve ændres som følge af  

  Ydre krav (Nordel, UCTE)  
  Opsigelse af deleaftalen med Svenska Kraftnät 
  Ændrede forhold i systemdriften (Nye dimensionerende fejl, reduceret mængde 

driftsklar kapacitet, etc.)   
 

Ændringer i behovet for aktiv driftsforstyrrelsesreserve kan således indtræffe, uanset 
om Storebæltsforbindelsen etableres eller ej. 
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Udvekslingen på Storebælt som følge af elspothandel går ifølge beregningerne i 
overvejende grad fra Vest til Øst (se Figur 2). Reserveres der kapacitet i denne 
retning, vil handlen via Storebæltsforbindelsen derfor påvirkes væsentligt, og 
det vil medføre en øget omkostning.  
 

3.3. Resultat 
Da den samlede mængde af aktive driftsforstyrrelsesreserver ved etablering af 
en Storebæltsforbindelse kan reduceres fra 1.220 MW til 920 MW, når Store-
bæltsforbindelsen er intakt, er det derfor muligt at spare indkøb af 300 MW ak-
tiv driftsforstyrrelsesreserve i Danmark. De 300 MW kan i stedet sælges i 
elspotmarkedet og således styrke effektbalancen under forudsætning af, at det-
te er kommercielt attraktivt for leverandørerne.  
 
De 300 MW hurtige reserver på Sjælland kan ikke spares, da de i forvejen er 
delt med Svenska Kraftnät, og da de findes på Kyndbyværket, som er et hurtig-
startende anlæg, som er nødvendigt for forsyningssikkerheden i Østdanmark.  
 
Kyndbyværket har indtil nu kun kunnet købes i hele blokke. Yderligere bespa-
relser er måske mulige på det tidspunkt, hvor der måtte findes realistiske alter-
nativer til Kyndbyværket, og de dertil knyttede bindinger ved køb af hele kraft-
værksblokke kan undgås. 
 
Konklusionen er således, at der kan spares indkøb af 300 MW hurtige manuelle 
reserver i Vestdanmark, hvis der reserveres 300 MW på forbindelsen fra Øst 
mod Vest. 
  
De 300 MW hurtige reserver købes i dag af producenter i Vestdanmark. Den 
langsigtede pris er ca. 0,4 mio. kr./MW/år. I dette tal indgår en fortjeneste for 
leverandørerne. I vurderingen af den samfundsøkonomiske omkostning for de 
hurtige reserver er der derfor anvendt den langsigtede omkostning for nye gas-
turbiner på 0,35 mio. kr./MW pr. år. I alt giver dette 105 mio. kr. pr. år. 
 
Når Storebælt er til revision eller på anden vis ude af drift, vil det være nødven-
digt at købe op til 300 MW rullende reserver i Vestdanmark til 0,4 mio. kr./MW 
pr. år. Det vurderes, at Storebæltsforbindelsen i gennemsnit er utilgængelig 14 
dage om året. Sammenlagt giver dette en omkostning på 4,6 mio. kr. pr. år. 
 
Reduktion af mængden af indkøbte reserver og delingen af disse er en ny ud-
fordring for Energinet.dk. Det foreslås derfor, at der anvendes et forsigtigheds-
princip i forbindelse med fastlæggelse af størrelsen af reservation af kapacitet til 
den delte reservemængde. De første 300 MW reserveret kapacitet fra øst til 
vest er en grundlæggende forudsætning for at reducere reservemængden i 
Vestdanmark med en tilsvarende mængde. Foretages der ingen anden reserva-
tion, vil evnen til at håndtere fejl i gennemsnit blive en anelse ringere i forhold 
til dagens niveau, selvom N-1 kriteriet er overholdt. Det kan derfor komme på 
tale periodevis at foretage yderligere reservation på forbindelsen eller at købe 
ekstra reserver, når det vurderes at være nødvendigt. Mængden af ekstra re-
servekøb, inkl. de 4,6 mio. kr. pr. år til køb af reserver under revision, er vur-
deret til op til 15 mio. kr. pr. år. 
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Den samlede besparelse på reduktionen af driftreserver som følge af Store-
bæltsforbindelsen er dermed 90 mio. kr. pr. år. Besparelsen på reservemæng-
den er både en direkte besparelse for Energinet.dk og en samfundsøkonomisk 
gevinst.   
 
Alternativ til Storebælt: Køb af reserver i Norge 
Deling af reserver over Storebælt medfører, at mulighederne for at købe en del 
af de vestdanske reserver i Norge reduceres betydeligt. Da køb af reserver i 
Norge pt. indgår som et betydende element i økonomien for en fremtidig pol 4 
over Skagerrak, medfører etableringen af Storebæltsforbindelsen, at økonomien 
for en Skagerrak 4 må revurderes. 
 

3.4. Regulerkraft 
Dimensionering og eventuel deling af regulerkraft er holdt uden for denne vur-
dering, da det ikke har været muligt på grund af tidsplanen. Analyserne fra for-
året 2005 har vist, at der en gevinst for regulerkraftmarkedet på ca. 10 mio. kr. 
pr år baseret på historiske data. Denne gevinst skyldes tilfælde med modsatret-
tet regulerkraftbehov og forskellige priser for regulerkraft. Spredningen på ge-
vinsten i analysen er på 2 til 22 mio. kr. De 10 millioner er den gennemsnitlige 
værdi i analyseperioden.  
 

3.5. Vurdering af kabelstørrelse 
En 1x400 MW forbindelse giver, når der er reserveret kapacitet til reservede-
ling, kun 100 MW til markedet fra Øst til Vest. Denne forbindelse vil derfor bære 
præg af at være en næsten ren systemtjenesteforbindelse.  
En 1x600 MW forbindelse giver efter reservation til reservedeling 600 MW kapa-
citet mod øst og 300 MW kapacitet mod vest til brug for markedet.  
 
En 1x800 MW forbindelse vil kræve øgede investeringer i reserver på begge si-
der af Storebælt, da udfald af forbindelsen i sig selv vil være største dimensio-
nerende fejl. Dermed er besparelsen på deling af reserver væk, og der skal 
desuden indkøbes henholdsvis 180 MW ekstra reserver i Vest og 200 MW ekstra 
reserver i Øst i forhold til det nuværende reservehold.  
 
For både 1x400 MW- og 1x600 MW forbindelsen skal der købes ekstra reserve i 
Vestdanmark, når forbindelsen er ude til revision eller havareret.  
 
Både 2x400 MW- og 2x600 MW forbindelsen har ingen ekstraomkostninger til 
køb af rullende reserver, når der er revision, da man kan nøjes med at have én 
halvdel af forbindelsen til revision ad gangen. Den samlede udetid som følge af 
havari og revision er desuden lavere. 
 
Større forbindelser end 600 MW giver bedre mulighed for at udveksle regu-
lerkraft og overførsel af reserver, der ikke er reservation for.  
 
Indgår der i en Storebæltsforbindelse en enkeltforbindelse på 600 MW eller der-
over, fastholdes/forøges størrelsen af det største enkelthavari i Danmark i hele 
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forbindelsens levetid. Det giver dermed et dårligt grundlag for at på sigt at re-
ducere størrelsen af den dimensionerende fejl. Til sammenligning kan det næv-
nes, at de øvrige dimensionerende fejl i systemet har en forventet restlevetid 
på ca. 35 år (Avedøreværkets, blok 2). Med andre ord har det relativt lange ud-
sigter, før det vil kunne komme på tale at reducere størrelsen af den dimensio-
nerende fejl i systemet. Storebæltsforbindelsen, med en forventet levetid på 40 
år, har dermed kun lille betydning for tidshorisonten for mulig reduktion af stør-
relsen af den dimensionerende fejl.  
 

3.6. VSC-HVDC i forhold til en standard HVDC-
forbindelse 

En VSC-HVDC-forbindelse tilbyder muligheder for en række andre ydelser end 
overføring af effekt. Disse er: 

• Dødstart af net 
• Spændingsregulering 
• Ingen krav til kortslutningseffekt 

 
Ulempen er, at VSC-HVDC-forbindelsen har større elektrisk tab. 
 
Muligheden for dødstart af net giver en ekstra mulighed for at få nettet tilbage 
efter et systemnedbrud som ved den 23. september 2003. Netop den 23. sep-
tember blev dødstartsmuligheden slået ud i forbindelse med nedbruddet. Der 
var derfor ingen indenlandsk mulighed for at få nettet startet, inden nettet kun-
ne startes fra det svenske net.  
 
En ekstra mulighed for dødstart fra en VSC-HVDC forbindelse ville kunne ned-
bringe tiden fra nedbrud til, systemet er spændingssat. Værdien af denne funk-
tion for forbindelsen fastsættes til, hvad det ville koste at etablere funktionen i 
forbindelse med en af de eksisterende kraftværksblokke. Vurderingen er, at 
omkostningen er en engangsudgift på ca. 20-30 mio. kr. pr. område5.  
 
Muligheden for MVAR-produktion og krav til kortslutningseffekt er ikke værdi-
mæssigt kvantificeret. 
 
Disse ekstra systemydelser på en HVDC Light-forbindelse kan ikke økonomisk 
modsvares af det øgede tab i forbindelsen.  

                                               
5 Vurderet som omkostningen ved at etablere dødstartsmulighed med Masnedøværkets 

blok 31 og tilbud fra Elsam om etablering af dødstartsmulighed på Vestkraft. 
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4. Nytteværdi som følge af forbed-
ret markedsfunktion 

Betydningen af en 400 MW og en 600 MW elektrisk Storebæltsforbindelse for 
konkurrencen på elmarkedet er vurderet ved brug af markedssimuleringsmodel-
len MARS. Undersøgelsen er begrænset til disse to størrelser af forbindelsen, da 
MARS-beregninger er meget tidskrævende. Større forbindelser, har i relation til 
nytteværdien for spotmarkedet og deling af reserver, vist sig ikke at have stør-
re værdi af betydning og er derfor udeladt.  
 
MARS er en numerisk model, der beskriver det nordiske elsystem. Aktørernes 
budgivning simuleres med spilteori, hvor hver aktør søger at finde det bud, der 
giver den største indtjening. Modellen regner på samfundsøkonomi, dvs. analy-
sen viser forskelle i konsumentoverskud, producentoverskud og flaskehalsind-
tægter. Det samfundsøkonomiske tab som følge af markedsmagt skyldes en 
ikke optimal lastfordeling, reduceret forbrug og reduceret eksport. 
 
Følgende forudsætninger ligger til grund for analyserne: 
 

• Simuleringerne er baseret på samme systemdata, brændselspriser og 
prismodel for Kontinentet som referenceberegningerne af driftsnytten. 

• Der er taget hensyn til de nye ejerforhold vedrørende produktionen i 
Danmark, hvor DONG, Elsam og Energi E2 fusioneres, og Vattenfall har 
overtaget danske anlæg. 

• Simuleringerne er udelukkende gennemført for et normalår. 
 

Der er alene regnet med, at producenterne DONG/Elsam og Vattenfall udøver 
markedsmagt i Danmark Vest, Danmark Øst og Sverige (Vattenfall). 
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Beregninger og resultater 
Resultaterne af simuleringer er præsenteret nedenfor i Tabel 11. 
 

 400 MW 600 MW 

 Danmark 

Mio. kr./år 

Norden 

Mio. kr./år 

Danmark 

Mio. kr./år 

Norden 

Mio. kr./år 

Markedsmagt 143 88 218 134 

Fuldkommen 
konkurrence 

51 34 63 44 

Forskel 92 54 155 90 

Tabel 11 Ændringer af samfundsøkonomiske overskud som følge 
af en Storebæltsforbindelse på henholdsvis 400 MW og 
600 MW med reservation af 300 MW til reserver fra øst 
mod vest. Brændselsprisprognose: IEA, nov. 2005, basis 
for 2010. 

 
Storebæltsforbindelsens betydning for reduktion af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved markedsmagt kan beregnes som forskellen mellem værdien 
ved markedsmagt og ved fuldkommen konkurrence.  
 
Den samfundsøkonomiske værdi for Danmark er for en 400 MW forbindelse 92 
mio. kr./år og for en 600 MW forbindelse 155 mio. kr./år 
 
Forskellen i værdi af en 400 MW og en 600 MW forbindelse bliver således 63 
mio. kr./år. 
 
Figur 5 angiver varighedskurverne for prisstigningerne som følge af brug af 
markedsmagt i de to danske områder med og uden en Storebæltsforbindelse på 
600 MW. Der forekommer mærkbare prisstigninger i ca. 3000 timer om året, 
mest markant i Østdanmark. En Storebæltsforbindelse kan reducere stigningen 
og i disse timer næsten eliminere prisforskellen mellem områderne.  
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Figur 5 Varighedskurve af prisstigninger i de danske prisområder 
som følge af markedsmagt med og uden en 600 MW Sto-
rebæltsforbindelse.  

 
De gennemsnitlige prisstigninger som følge af markedsmagt med og uden en 
Storebæltsforbindelse er angivet i nedenstående tabel. 
 

 Gennemsnitlig prisstigning i kr./MWh 

Storebæltsforbindelse Østdanmark Vestdanmark 
0 MW 54 47 

400 MW 46 48 
600 MW 42 42 

Tabel 12 Gennemsnitlige prisstigninger som følge af markedsmagt 
med 0, 400 og 600 MW kapacitet på Storebælt i et nor-
malår. 

Det fremgår af Tabel 12, at en Storebæltsforbindelse på 600 MW formår at re-
ducere den gennemsnitlige prisstigning som følge af markedsmagt med 
12 kr./MWh i Østdanmark og 5 kr./MWh i Vestdanmark. Dette afviger fra Figur 
3 der viser ændringen ved fuldkommen konkurrence er i størrelsesorden 
1 kr./MWh. 
 
Det er imidlertid ikke tilfældet, at Storebæltsforbindelsen altid reducerer ud-
øvelsen af markedsmagt. I visse timer, hvor Vestdanmark har samme lave pris 
som Kontinentet, og Østdanmark har samme høje pris som Norden i situationen 
uden Storebæltsforbindelsen, medfører forbindelsen, at det er fordelagtigt at 
hæve prisen i vest til niveauet i øst.  
 
Ud fra analyserne af markedsmagt må det konkluderes, at Storebæltsforbindel-
sen generelt vil have stor værdi i forbindelse med reduktion af muligheden for 
udøvelse af markedsmagt.  

Bilagsside 307 af 381.



Bilagsrapport, Nytteværdien af en elektrisk Storebæltsforbindelse 

Dokument nr. 241465 v2  27/28 

ENERGINET.DK 

 

4.3 Evaluering 
 
Tilnærmelse med diskrete strategier 
I de gennemførte markedsmagtsimuleringer udøver producenterne i Danmark 
markedsmagt ved i den enkelte time at søge at hæve prisen til niveauet for den 
højeste pris i nabo-områderne. Eksempelvis, hvis prisen er højest på Kontinen-
tet, udbydes produktionen i Danmark til en pris lige under, så den sydgående 
eksport bevares. Til gengæld tabes produktionsandele til producenterne i Norge, 
Sverige og Finland, da prisen her i så fald vil være lavere end i Danmark.  
 
Dette forekommer, hvis importen ikke reducerer produktionen i Danmark for 
meget. Hvis importen eliminerer den del af DONG/Elsam og Vattenfalls produk-
tion, hvormed der udøves markedsmagt, vil producenterne vælge en lavere pris 
– eventuelt lige under den næsthøjeste pris i nabo-områderne.    
 
I modellen spiller producenterne med den uafhængige del af produktionen, der 
kan disponeres frit. Det vil sige ikke vindkraft eller varmebundet produktion. 
Producenterne kan i visse timer have fordel af, at den uafhængige produktion 
reduceres til næsten ingenting, hvis blot der opnås en tilstrækkelig høj pris for 
den samlede produktion. 
 
MARS gør brug af diskrete sæt af koefficienter for producenternes prispåslag 
ved markedsmagt. Disse sæt omfatter for nærværende simuleringer kun 6 for-
skellige koefficienter af hensyn til beregningstiden. Valget af diskrete sæt (input 
til modellen) med få elementer kan ikke være optimalt for den enkelte produ-
cent i alle timer. Det er således en begrænsning af producenternes frihed i mo-
dellen, idet det med få koefficienter kan være vanskelligt at hæve prisen til ni-
veauet i et nabo-område uden større tab af eksport til dette område. 
 
Begrænsningen bidrager naturligvis til usikkerheden ved beregningerne. Betyd-
ningen heraf er ikke blevet vurderet kvantitativt. 
 
Markedsmagt i effekt- og energidimensionen 
Markedsmagt i Danmark medfører højere produktion i den øvrige del af Norden. 
Vandkraftværkerne vil bruge forholdsvis mere af deres vand, fordi vandværdi-
erne er bestemt under forudsætning af fuldkommen konkurrence – det vil sige 
under forudsætning af, at de termiske producenter udbyder deres produktion til 
de kortsigtede marginale omkostninger.  
 
Dette medfører lavere magasinindhold i løbet af året (simuleringsperioden) i 
markedsmagtsimuleringerne sammenlignet med fuldkommen konkurrence. La-
vere magasinindhold giver højere vandværdier, så der sidst på året typisk er 
større forskel mellem vandværdierne og de marginale omkostninger i Danmark 
end ved årets begyndelse. 
 
I MARS kan producenterne imidlertid ikke spille på, at tilbageholdt termisk pro-
duktion resulterer i højere vandværdier på længere sigt. Med den nye ejerstruk-
tur i Danmark, hvor Vattenfall også er producent i de danske prisområder, har 
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Vattenfall fordel af at tilbageholde produktion i Danmark, hvis tilbageholdelsen 
kompenseres af større produktion i Sverige og på længere sigt også af højere 
priser i Sverige. 
 
Da MARS ikke simulerer markedsmagt over tid (energidimensionen), men kun 
time for time (effektdimensionen), kan virkningen af Storebæltsforbindelsen 
være overvurderet i nærværende beregninger. Med andre ord producenterne 
(Vattenfall) vil udøve markedsmagt, selvom det med Storebæltsforbindelsen 
ikke kan betale sig i effektdimensionen. Det kan eventuelt være profitabelt i 
energidimensionen. 
 
Forbehold vedrørende tilskrivning af nytte 
Alternative tiltag kan begrænse de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
markedsmagt. Den samfundsøkonomiske gevinst, der reelt kan tilskrives Store-
bæltsforbindelsen, er omkostningerne forbundet med det billigste alternativ, der 
giver samme resultat. Alternative tiltag kan f.eks. være regulerende indgreb 
eller tvungen opsplitning af selskaber, der har mulighed for markedsmagt. 
Tvungen opsplitning forekommer kun i grove tilfælde eller som en klausul i for-
bindelse med en fusion.  
 
Regulerende tiltag som f.eks. tvungen salg af virtuelle kraftværker på auktion 
eller håndfaste regler for budgivning vil være administrativt og juridisk tunge. 
De vil medføre omkostninger for producenterne og administrationen samt give 
en usikkerhed hos producenterne om, der kan komme nye indgreb. Øget risiko 
for indgreb vil give et mindre incitament for investeringer i ny produktionskapa-
citet. Omkostningerne ved de alternative tiltag kan dermed let blive ganske sto-
re.  
 
Den nuværende sammensætning af producenter i Danmark og Norden kan ikke 
forventes at være den samme i den periode, hvor Storebæltsforbindelsen skal 
afskrives. Værdien i forhold til et bedre fungerende marked skal derfor tillægges 
en betydelig usikkerhed.  
 
Værdien indregnes derfor ikke direkte i den samfundsøkonomiske nytte, men 
kan tillægges betydelig værdi i den nuværende konkurrencesituation. 
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NOTAT | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 

NOTAT OM HØRING AF  
EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER-
VATION I SK4 

 

1. I forbindelse med behandlingen af Energinet.dks evaluering af reservationen i 
notat om høring af SK4 har Sekretariatet for Energitilsynet haft udkast til afgørelse 
i offentlig høring i perioden 6. december 2016 – 13. januar 2017.  

 
2. I høringen er der indkommet høringssvar fra Energinet.dk, Statnett, Statkraft, 
Energi Norge, Lyse Produksjon AS, DONG Energy, Dansk Energi og Nordjyl-

landsværket. 
 
3. Energitilsynet har desuden den 6. februar 2017 modtaget et brev fra den norske 

regulator NVE. NVE udtrykker kritik af udkastet til afgørelse, jf. bilag 15. 
 

4. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere foretaget en supplerende høring af 
en række supplerende oplysninger til udkast til afgørelse i perioden 16. marts 2017 
– 24. marts 2017, og der er modtaget svar fra DONG Energy, Statnett, Energi 

Norge, Nordjyllandsværket, Statkraft og Dansk Energi. Sekretariatet for Energitil-
synets kommentarer til disse høringssvar er angivet i pkt. 60 - 69. 

 

5. Høringssvarene vedrører først og fremmest 4 overordnede temaer: 
 

� Energitilsynet inddrager ikke den samlede samfundsmæssige værdi af reserva-

tionen og SK4 i vurderingen – dvs. værdien for både Danmark og Norge. 
� Energitilsynet inddrager ikke den samfundsmæssige værdi af investeringen i 

SK4 i vurderingen. 

� Energitilsynets anvendelse af den tidligere sag om Energitilsynets ophævelse 
af Energinet.dks reservation i den elektriske Storebæltsforbindelse er forkert. 

� Fristen for effektuering af ophævelse af reservationen i SK4 pr. 1. juli 2017  

er for lang i Energitilsynets udkast til afgørelse af december 2017.  
 

6. Nedenfor har Sekretariatet for Energitilsynet behandlet de 4 overordnede temaer 
i høringssvarene samt udvalgte enkeltstående bemærkninger fra høringssvarene. 

ENERGITILSYNET INDDRAGER IKKE DEN SAMLEDE SAMFUNDS-
MÆSSIGE VÆRDI AF RESERVATIONEN OG SK4 I VURDERINGEN 
 

7. I høringssvarene fra Statnett, Statkraft, Energi Norge og Lyse Produksjon rejses 
kritik af, at udkastet til afgørelse ikke inddrager den samlede samfundsmæssige 
værdi af reservationen og SK4-forbindelsen – dvs. den samlede værdi for Dan-
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mark og Norge. Specielt bemærker høringsparterne, at der ses helt bort fra effek-

terne på den norske samfundsøkonomi, og 7ff, bilag Statkraft, side 1 & 2, bilag 
Energi Norge, side 1 & 2, bilag Lyse Produksjon side 1 & 2: 

STATNETT (BILAG STATNETT, SIDE 1 OG 4) 
”Energitilsynet ser i sitt utkast til innstilling også bort fra effekten på 

norsk samfunnsøkonomi av å stoppe en lønnsom utveksling av FRR-A. En 

avgjørelse i tråd med utkastet vil bidra til tapte inntekter ikke bare for 

Statnett, men også for Energinet.dk. Konsekvensen vil være økte nettarif-

fer i Norge og Danmark. Videre vil en effekt av å følge innstillingen fra 

Energitilsynet være en favorisering av danske leverandører av FRR-A. 

Dette mener Statnett kan være konkurranserettslig problematisk. 

… 

Det bør være den totale samfunnsøkonomiske verdien av reservasjonen, 

ikke den danske, som er relevant for å vurdere om det er riktig eller ikke å 

benytte 100 MW av kapasiteten på SK4 til ulike produkter. Det er samme 

prinsipp som benyttes for markedsklareringen i spotmarkedet. Når Ener-

gitilsynet velger å kun legge til grunn dansk samfunnsøkonomi, er det 

klart at vurderingen av om FRR-A utveksling er lønnsom blir mangelfull.” 

STATKRAFT (BILAG STATKRAFT, SIDE 1): 
”Dansk samfunnsøkonomisk  nytte kan ikke alene ligge til grunn 
Først og fremst er vi uenige i premissene som Energitilsynet legger til grunn. 

SK4 var en del av en pakke av fem prioriterte snitt, som Nordel i 2004 ble enig 

om å investere i fordi de ville være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Nordisk 

Ministerråd la også vekt på at slike investeringer må være lønnsomme i et nor-

disk samfunnsøkonomisk perspektiv. Statkraft mener derfor det er feil av Ener-

gitilsynet å vektlegge hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt /or Danmark 

alene. Det er enda mindre relevant å vurdere dansk samfunnsøkonomisk 

Iønnsomhet for reservasjonen isolert sett, selv om metodegodkjennelsen åpnet 

for det. SK4 ble bygget fordi Danmark ville tjene på økt spotutvel‹sling, mens 

Norge ville tjene på utveksling av aFRR. Både Energinet.dk og Energitilsynet er-

kjenner at det var avgjørende for den norsI‹e investeringsbeslutningen at også 

reservasjon av aFRR ble en del av avtalen. Energitilsynet ønsker nå å ta bort 

det gunstige elementet for en av avtalepartene, uten å se til helheten i avtalen og 

den samlede samfunnsøkonomiske nytten for Danmark og Norge.  

… 

Etter vår vurdering burde Energitilsynet dessuten legge til grunn samlet nytte for 

Norge og Danmark av å reservere kapasitet til aFRR i forhold til å bruke denne 

kapasiteten til å øke spotutvekslingen med 100 MW, som tilsvarer 6 % av Skager-

rakforbindelsen. Da viser Energinet.dks beregninger at aFRR er klart mer lønnsomt, 

72-92 mill. DKK, i forhold til 33-48 mill. DKK. Videre vil nytten av reservasjonen 

av aFRR ytterligere forbedres dersom man tar hensyn til at spotutvekslingen tid-

vis er ulønnsom, og det vil spesielt gjelde en eventuelt økning på 100 MW, fordi nett-

tapet knyttet til utvekslingen er større enn prisforskjellen mellom NO2 og DK1.”  

LYSE PRODUKSJON AS ANFØRER (BILAG LYSE PROD. SIDE 1FF): 
”Sett fra norsk side var SK4 i utgangspunktet ikke en lønnsom kabel, og 

norske aktører var i mot bygging av denne. GjennoM åVtålen Om å øke 

ytelsen med 100 MW (fra 600 til 700 MW) og å reservere en kapasitet på 

Bilagsside 317 af 381.



 
Side 3/18 

100 MW til systemtjenester, som ble muliggjort ved den nye VSC- omfor-

merteknologien, oppnådde en imidlertid en balansering av den samfunns-

økonomiske lønnsomhet i begge land. Spothandel gir på den ene side høy-

est gevinst på dansk side, mens reservasjon av effekt for utveksling av sy-

stemtjenester på den annen side, sørger for at SK4 også gir positiv gevinst 

for Norge.  

Forutsetningene som lå til grunn for inngåelse av avtalen påpeker også 

Energitilsynet i punkt 32 i sin vurdering. Det blir dermed feil kun å se på den 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet på dansk side i evalueringen a et mellom-

låndskabel. Tar en bort systemtjenesteleveransene  som i  henhold til Stat-

netts beregninger utgjorde en nåverdi omkring 750 millioner NOK over 

kabelens levetid, og  ca 200 millioner NOK over den 5-årige avtaleperioden, 

vil kabelinvesteringen framstå med negativ nåverdi, og således bli  taps-

bringende for Statnett og for Norge.” 

ENERGI NORGE (BILAG ENERGI NORGE SIDE 1FF) 
Energitilsynet burde legge til grunn samlet nytte for Norge og Danmark av å re-

servere kapasitet til FRR-A i forhold til å bruke denne kapasiteten til å øke 

spotutvekslingen med 100 MW, som tilsvarer 6% av total kapasitet på Skagerrak-

forbindelsen. Da viser Energinet.dk beregninger at FRR-A er klart mer lønnsomt 

72-92 mill DKK i forhold til 33-48 mill DKK. Videre vil nytten av reservasjonen 

av FRR-A ytterligere forbedres dersom man tar hensyn til at en vesentlig del av 

spotutvekslingen er ulønnsom, og det vil spesielt gjelde en eventuell økning på 

100 MW, fordi nett-tapet knyttet til utvekslingen er større enn prisforskjellen mel-

lom NO2 og DK1. 

 
8. Sekretariatet for Energitilsynet skal indledningsvist bemærke, at Energitilsynet 

er en uafhængig myndighed, der regulerer Energinet.dks brug af transmissionsnet-
tet med udgangspunkt i bestemmelsen i Elforsyningslovens § 73 a, efter hvilken 
Energitilsynet skal sikre, at metoder og vilkår for benyttelse af transmissionsnettet 

er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser.  
 
9. Energitilsynet har ikke været en del af investeringsbeslutningen af SK4. Energi-

tilsynet har heller ikke godkendt Energinet.dks aftale om køb af reserver over 
SK4.  
 

10. Energitilsynet afgørelse var betinget af, at Energinet.dk: ”senest 1 år efter den 
kommercielle idriftsættelse af Skagerrak 4, kvantificerer den samfundsmæssige 
nytte af reservationen, herunder at nytten lever op til de af Energinet.dk skitserede 

forventninger. Rapporten herom skal i offentlig høring og høringssvarene skal 
stilles til rådighed for Energitilsynet. Energitilsynet vil behandle rapporten med 
henblik på at afgøre eventuelle konsekvenser for reservationen af evalueringen.” 

(Sekretariatet for Energitilsynets understregning), afgørelsens pkt. 23. Der var 
således tale om en midlertidig tidsbegrænset godkendelse af reservationen. 
 
11.  Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at der skal lægges særlig vægt på 
nationale/danske gevinster ved reservationen, fordi der ikke findes et fælles 
dansk/norsk marked for FRR-A i dag. I stedet er der nationale markeder i hvert af 
de nordiske lande.   
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12. Aftalen om udveksling af FRR-A med Norge opretter ikke et egentligt fælles 

marked, men åbner ensidigt det danske marked for norske aktører. Da markedet er 
nationalt, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at det i særlig grad er relevant 
at fokusere på afvejningen mellem reservationens samfundsmæssige værdi i Dan-

mark overfor hensynet til den konkurrencemæssige situation (på markedet for 
FRR-A i Danmark) og markedets øvrige aktører.  

13. De positive samfundsmæssige gevinster i det norske marked kan således ikke i 
den foreliggende markedssituation indgå i afvejningen af hensyn med samme vægt 
i forhold til de negative konsekvenser for den langsigtede konkurrence på det dan-

ske marked for FRR-A.  
 
14. Sekretariatet for Energitilsynet skal videre bemærke, at denne tilgang er i tråd 

med Energitilsynets afgørelse fra 2010, hvor der tages udgangspunkt i en opgørel-
se af nytten for det danske marked af SK4 forbindelsen, jf. pkt. 110. ”Ved vurde-
ringen lægges der vægt på, at Energinet.dk forventer en samfundsøkonomisk ge-

vinst af størrelsesordenen 632 mio. kr. i forbindelse med investeringen, og at nyt-
ten ved reservationen er oplyst til 42 mio. kr. overfor 18 mio. kr. uden reservation 
i Skagerrak forbindelsen.” Den samlede dansk/norske nytte er ikke opgjort i afgø-

relsen.  
 

ENERGITILSYNET INDDRAGER IKKE DEN SAMFUNDSMÆSSIGE 
VÆRDI AF INVESTERINGEN I SK4 I VURDERINGEN 
 
15. I høringssvarene fra Statnett, Statkraft, Lyse Produksjon AS, Energi Norge og 
Energinet.dk rejses der kritik af, at værdien af investeringen i SK4 ikke inddrages i 
vurderingen. Reservationen og udvekslingen af FRR-A var en afgørende forud-
sætning for investeringen i SK4 med henblik på at sikre samfundsmæssig værdi af 
investeringen i både Norge og Danmark. En ophævelse af reservationen er en en-
sidig ændring af rammebetingelserne, som væsentligt forringer den norske sam-
fundsøkonomi og som medfører uforudsigelige regulatoriske rammer: 

STATNETT (BILAG STATNET SIDE 1FF)  
”SK4 var ett av fem prioriterte snitt i en samlet pakke fra Nordel i 2004 som opp-

følgning av Nordisk Systemutviklingsplan fra 2002, og ett av EU-Kommisjonens 

TEN-prosjekter som berører Danmark. Kun basert på spothandel var SK4 imid-

lertid ikke tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsom for Norge til å kunne ta en 

positiv investeringsbeslutning. Dette var i motsetning til situasjonen for dansk 

samfunnsøkonomi. For Danmark var ikke bare SK4 lønnsom nok i seg selv, men 

også viktig for å øke verdien på andre investeringer for Danmark, blant annet in-

tegrasjon av en økt andel med fornybar energi i Danmark og investeringen i både 

Storebælt- og Cobra-kabelen.  

Også i Energinet.dks evaluering i kapittel 2 og 8 fremkommer det at Danmark 

har større nytte enn Norge av SK4-investeringen i spotmarkedet. 

Vi registrerer at flere danske aktører i sine høringssvar sår tvil om nødvendighe-

ten av systemtjenesteavtalen med tilhørende reservasjon. Vi vil derfor minne om 

at det var nødvendig å etablere en totalløsning for SK4 for å også gjøre investe-

ringen lønnsom for Norge. Systemtjenesteavtalen ble vurdert som en god løsning, 
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da den i motsetning til en ren omfordeling av nytte ved spotutveksling, også var 

samfunnsøkonomisk riktig fordi den økte den totale merverdien av SK4.  

Det ble vurdert som nødvendig å inngå en 5-årig kontrakt med avtalte priser. 

Norske leverandører trengte en langsiktig kontrakt for å kunne forsvare nødven-

dige investeringer i produksjonsapparatet for å etablere leveranseevne av FRR-

A. For Statnett var det viktig med en langsiktig kontrakt for å ha sikkerhet for et 

minste nivå på den norske samfunnsøkonomiske verdien.” 

STATKRAFT (BILAG STATK SIDE 1) 
” Både Energinet.dk og Energitilsynet erkjenner at det var avgjørende for den 

norsI‹e investeringsbeslutningen at også reservasjon av aFRR ble en del av avta-

len. Energitilsynet ønsker nå å ta bort det gunstige elementet for en av avtalepar-

tene, uten å se til helheten i avtalen og den samlede samfunnsøkonomiske nytten 

for Danmark og Norge. ” 

LYSE PRODUKSJON AS (BILAG LYSE SIDE 1) 
”Sett fra norsk side var SK4 i utgangspunktet ikke en lønnsom kabel, og norske ak-

tører var i mot bygging av denne. Gjennom avtålen Om å øke ytelsen med 100 MW 

(fra 600 til 700 MW) og å reservere en kapasitet på 100 MW til systemtjenester, 

som ble muliggjort ved den nye VSC- omformerteknologien, oppnådde en imidler-

tid en balansering av den samfunnsøkonomiske lønnsomhet i begge Iand. Spot-

handel gir på den ene side høyest gevinst på dansk side, mens reservasjon av effekt 

for utveksling av systemtjenester på den annen side, sørger for at SK4 også gir posi-

tiv gevinst for Norge.” 

ENERGI NORGE (BILAG ENERGI N SIDE SIDE 1) 
”For det første ser Energitilsynet bort fra at reservasjonen er en del av en balan-

sert avtale mellom Statnett og Energinet.dk, der økt spotutvekslingskapasitet er 

mer gunstig for Danmark og der utveksling av FRR-A er mer gunstig for Norge. 

Både Energinet.dk og Energitilsynet erkjenner at det var avgjørende for den nor-

ske investeringsbeslutningen at også reservasjon av FRR-A ble en del av avtalen. 

For Energi Norge som deltok i diskusjonene om SK4 skulle realiseres i bl.a. Stat-

netts Brukerråd, var reservasjonen av 100 MW avgjørende for vår støtte til 

prosjektet. Energitilsynet ønsker nå å ta bort det gunstige elementet for én av av-

talepartene, uten å se til helheten i avtalen og den samlede samfunnsøkonomiske 

nytten for Danmark og Norge. Dette mener vi er uriktig.” 

ENERGINET.DK (BILAG ENDK SIDE 1 OG 5 
”Energinet.dk er som beskrevet i evaluering og i høringssvar til udkast til afgørelse 

fra 11. august 2016 af den opfattelse, at udvekslingen af systemydelser med Norge 

og realiseringen af den samfundsøkonomiske handelsgevinst ved udvekslingen var 

en afgørende forudsætning for realiseringen af SK4 og sikringen af en positiv busi-

ness case for begge parter i projektet.” 

 
16. Sekretariatet for Energitilsynet skal henvise til, at Energitilsynet i 2010 ind-
drog spørgsmålet om reservationens betydning for investeringsbeslutningen i sa-
gen, men tilsynet fandt ikke, at dette forhold i sig selv var nok til at godkende re-
servationen. 

17. Det fremgår således udtrykkeligt af Energitilsynets afgørelse i 2010, at reser-
vationens godkendelse forudsatte, at størrelsen af Energinet.dks forventninger til 
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de forventede samfundsøkonomiske gevinster kunne kvantificeres efter 1 års drift, 

og at resultatet ville leve op til Energinet.dks forventninger. Det er således klart 
fastslået i afgørelsen, at det alene er reservationen og realiseringen af den sam-
fundsmæssige værdi af denne, der skal evalueres.  

 
18. Sekretariatet for Energitilsynet skal videre bemærke, at der i 2010-afgørelsen 
netop var tvivl om muligheden for at kunne realisere de samfundsøkonomiske 

gevinster, hvorfor det blev vurderet, at der var behov for en evaluering, jf. pkt. 106 
” (…) Endvidere stiller en række aktører sig tvivlende overfor (1) om de forudsatte 
samfundsøkonomiske gevinster reelt vil realiseres og (2) om TSO’erne reelt har 

behov for den reserverede kapacitet i den 5 årige periode, som aftalen mellem 
Energinet.dk og Statnett lægger op til. Energitilsynets sekretariat tager disse ind-
vendinger til efterretning og vurderer på den baggrund, at der er behov for en eva-

luering, når reservationen har været i drift i et år af dels (i) de reelt opnåede sam-
fundsøkonomiske gevinster ved reservationen og (ii) omfanget af den faktiske 
brug af reservationen. (…)” 

       
19. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på, at reservationen og udveks-
lingen af FRR-A spiller en rolle i fordelingen af de samfundsmæssige gevinster 

ved SK4 mellem Danmark og Norge. Dette medfører imidlertid ikke, at investe-
ringsparterne kan aftale en hvilken som helst fordelingsmekanisme.  

 

20. I SK4 sagen har parterne aftalt en fordelingsmekanisme, der – i strid med ho-
vedprincippet i såvel dansk som europæisk regulering, jf. henholdsvis elforsy-
ningsloven § 24, stk. 2 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 714/2009 
art. 16 nr.3 – begrænser kapaciteten i forbindelsen og dermed kræver en udtrykke-
lig godkendelse af regulator for at kunne anvendes. Parterne har således været klar 
over på aftaletidspunktet, at der ikke forelå en godkendelse af reservationen af 
dansk regulator, som derfor muligvis ikke ville kunne gennemføres. 

21. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således ikke, at dette forhold kan til-
lægges selvstændig vægt i vurderingen af reservationen. 

22. Sekretariatet for Energitilsynet skal endelig henvise til, at det fremgår af Ener-
gistyrelsens godkendelse af Energinet.dks investering i SK4, at denne godkendelse 
ikke fritager Energinet.dk fra at opnå andre myndigheders godkendelse. 

ENERGITILSYNETS INDDRAGELSE OG ANVENDELSE AF DEN TID-
LIGERE SAG OM OPHÆVELSE AF ENERGINET.DKS RESERVATION I 
DEN ELEKTRISKE STOREBÆLTSFORBINDELSE 

23. Det fremgår af høringssvarene fra Statnett, Statkraft, Energi Norge og Energi-
net.dk, at de finder anvendelsen af Storebæltssagen fejlagtig, idet Storebæltssagen 
er irrelevant som praksis i relation til reservationen i SK4: 

STATNETT (BILAG STATNETT SIDE 3) 

Anvendelse av Storebælt-saken 
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Energitilsynet skriver om vurderingskriterier at det nå skal tas stilling til 

(punkt 5): "den samfundsøkonomiske værdi af reservationen og afvejningen 

heraf i forhold til den konkurrencemæssige situation og markedets øvrige ak-

tører.” 

I den opprinnelige godkjennelsen i 2010 i forkant av Statnetts in-

vesteringsbeslutning la Energitilsynet vekt på (punkt 23 under "Av-

gjarelsen"): 

− “at Energinet. dk vurderer, at den samfundsøkonomiske gevinst ved, at en 

del af kapaciteten reserveres for udveksling af sekundære reserver, vil over-

stige ulempen ved indskrænkningen i adgangen til engrosmarkedet, jf. neden-

stående “ 

 

Det nye vurderingspunktet er hentet fra Storebælt-saken, som er vesentlig forskjellig 

og heller ikke relevant å inndra som praksis for vurdering av reservasjonen i SK4. 

Reservasjonen i SK4 er direkte knyttet til investeringen i SK4, og dermed instrumen-

tell for å få til en investering. Dette var ikke tilfellet for Storebælt. I tillegg var reser-

vasjonen over Storebælt tidsubegrenset, mens SK4 reservasjonen er tidsbegrenset 

til 5 år. Videre var reservasjonen over Storebælt på opptil 300 MW (50 %) av kapasi-

teten mot 100 MW i SK4, tilsvarende ca. 6 % av hele Skagerrakforbindelsen og ca. 14 

% av kapasitetsøkningen på 700 MW som SK4 ga. 

I Storebælt-saken ble total samfunnsøkonomi lagt til grunn. Hvis man skulle vur-

dert SK4 tilsvarende, er det den totale merverdien av reservasjonen i SK4 på 61-

75 MDKK/år som Energitilsynet skulle ha vurdert, og ikke kun 4-11 MDKK/år. 

Slik Energitilsynet også anvender Storebælt-saken, blir tilsynet ensidig opptatt 

av interne fordelingsspørsmål i Danmark ved selve reservasjonen. Energitilsynet 

ser på eksportmuligheter for danske produsenter i spotmarkedet (punkt 13 og 

111-117) og særskilt påvirkning på danske leverandører av FRR-A (punkt 12, 13 

og blant annet 122). Vi kan ikke se at konsekvensen for danske forbrukere er til-

lagt like stor vekt. 

STATKRAFT (BILAG STATK. SIDE 3) 

Reservasjonen i Storebælt er vesentlig forskjellig fra reservasjonen i 

SK4 

Dernest  mener vi at Storebæltbeslutningen ikke kan trekkes som referanse, da sake-

ne er vesentlig forskjellige. Reservasjonen i Storebælt var på betydelige 50 % av for-

bindelsens totale kapasitet, og reservasjonen var ubegrenset i tid. Reservasjonen i 

SK4 er begrenset til kun 6 % av hele Sl‹agerakforbindelsen og ca. 14 % av SK4, og re-

servasjonen er gyldig i 5 år. Reservasjonens lønnsomhet vurderes dessuten ulikt i de 

to sakene. I Storebælt ble det foretatt en samlet vurdering av lønnsomheten for aktø-

rene i begge endene av forbindelsen. I SK4 velger Energitilsynet å vektlegge nytten 

kun for den ene parten. Når denne nytten faktisk er større, og gir verdi både for Dan-

mark isolert sett, og for Norge og Danmark samlet sett, kan vi ikke se at praksisen fra 

Storebælt skal l‹unne gi noe presedens for SK4. 

ENERGI NORGE (BILAG ENERGI N SIDE 2) 

For det tredje mener vi at "Storebælt beslutningen" ikke kan benyttes som re-

feranse i SK4 saken, siden det er store forskjeller mellom de to spørsmål når 

det gjelder virkningen av reservasjon: SK4 saken berører to land - Norge og 

Danmark, og SK4 forbinder de prisområdene NO2 og DK1 - to systemer med 

veldig forskjellig produksjonsmiks og tilgang til fleksibilitet. 100 MW på SK4 

utgjør kun 6% av all kapasiteten mellom NO2 og DK1. 
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ENERGINET.DK (BILAG ENDK SIDE  
Storebæltssagen 

Rent forvaltningsretligt kan inddragelse af praksis som del af vurderingskrite-

rierne ske i sammenlignelige tilfælde. 

Sekretariat for Energitilsynet sekretariat (SET) lægger i udkastet stor vægt på 

Energitilsynet og Energiklagenævnets afgørelser vedrørende ophævelse af reser-

vation på Storebæltsforbindelsen. Det er Energinet.dk's opfattelse, at Storebælts-

sagen ikke bør tillægges så megen vægt, som tilfældet er i den aktuelle sag. Store-

bæltsforbindelsen vedrører således reservation i et rent nationalt transmissionsnet 

ejet af en TSO (Energinet.dk) og dermed alene med en geografisk afgrænset effekt 

på Energinet.dk's økonomi og national dansk samfunds økonomi i øvrigt.  

Modsat omfatter den aktuelle sag en  egentlig  udlandsforbindelse, som for-

binder to nabolande, og som ejes af to nationale TSO’er (Statnett og Energi-

net.dk). Afgørelsen påvirker dermed ikke kun national økonomi og samfundsøko-

nomi, men tillige S tatnetts økonomi, norske aktøres økonomi og den norske sam-

fundsøkonomi. 

Det er på denne baggrund Energinet.dk’s opfattelse, at der ikke er tale om sam-

menlignelige tilfælde, som rent forvaltningsretligt kan begrunde en så stor vægt på 

Storebæltsafgørelsen i den aktuelle sag. 

Den aktuelle sag bør således vurderes selvstændigt og uafhængigt af de vurde-

ringskriterier, som danner baggrund for afgørelsen i Storebæltssagen. 

 

24. Sekretariatet for Energitilsynet skal i relation til spørgsmålet om inddragelse af 
Storebæltssagen bemærke, at Storebæltssagen er den danske praksis, der findes for 

vurderingen af reservationer.  
 
25. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det er relevant og rimeligt at ind-
drage den eksisterende praksis, idet Storebæltssagen og SK4 sagen ikke er princi-
pielt forskellige: Begge sager handler om Energinet.dks reservation på en forbin-
delse mellem to prisområder. Storebæltssagen blev afgjort med henvisning til, og 
med benyttelse af, principperne i forordning 714/2009, elforsyningsloven, lov om 
energinet.dk og systemansvarsbekendtgørelsen. Den danske regulering er i fuld 
overensstemmelse med den europæiske regulering, der regulerer på europæisk 
plan. 

26. SET konstaterer endvidere, at kriterierne for vurderingen af en reservation ikke 
har ændret sig siden Energiklagenævnets afgørelse af Storebæltssagen, hvorfor det 
er de samme kriterier, der anvendes ved vurderingen af reservationen i SK4. 

27. Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere gøre gældende, at de to sager 

om reservationer i henholdsvis Storebælt og SK4 findes at være principielt sam-
menlignelige.  
 

28. Der er således i begge sager tale om reservation i en forbindelse mellem to 
synkronområder (dels nationalt mellem DK1 og DK2, dels international mellem 
DK1 og NO2), ligesom Begge reservationer blev givet med en tidsbegrænset god-

kendelse, med krav om en evaluering af realiseringen af de samfundsmæssige 
værdier ved reservationen 
  
29. For begge reservationer gjaldt det, at reservationen af kapacitet, med deraf 
følgende mulighed for at indkøbe reserver var en væsentlig del af investerings-
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grundlaget for beslutningen om at etablere de to forbindelser m.v. I SK4 fremgik 
dette direkte af anmeldelsen af reservationen, mens det for Storebæltsreservatio-
nen fremgik af de udarbejdede rapporter, der blev lagt til grund for investeringsbe-
slutningen. I rapporterne blev det skønnet, at en deling af reserver fra øst mod vest, 
på den elektriske Storebæltsforbindelse, ville bidrage med ca. 67 % af kablets 
samlede samfundsøkonomiske værdi, jf. bilag 19, bilagsside. 268.   

30. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at dette forhold også fremgår af 
Energitilsynets godkendelse af reservationen på den elektriske Storebæltsforbin-

delse, jf. pkt. 45: ”Delingen af reserver ville give Energinet.dk mulighed for at 
reducere indkøbet af reserver i Vestdanmark. Dette kræver imidlertid en reserva-
tion på 300 MW på Storebælt til transport af reserver i retning fra Øst mod Vest. 

Konklusionen i rapporten er, at Energinet.dk kan spare indkøb af 300 MW hurtige 
manuelle reserver i Vestdanmark, hvis der reserveres 300 MW på forbindelsen fra 
Øst til Vest”.   

 
31. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer ikke, at det forhold, at der i SK4 er 
tale om en interkonnektor mellem to lande, og at der er to investorer (Energinet.dk 

og Statnett) ændrer ved sagernes sammenlignelighed.  
 
32. Endelig ønsker Sekretariatet for Energitilsynet at bemærke, at det forhold, at 
reservationen i SK4 kun skulle være gældende i fem år, mens reservationen i den 
elektriske Storebæltsforbindelse i princippet var givet for hele kablets levetid, ikke 
kan føre til en væsentlig anden vurdering af reservationen i SK4, end den anlagt 
ved vurderingen af reservationen i den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretari-
atet for Energitilsynets vurdering af reservationen tager sit udgangspunkt i reserva-
tionens aktuelle betydning for de respektive markeder. Reservationen på SK4 har 
en betydelig større negativ påvirkning af de øvrige markeder, end det var tilfældet 
for reservationen i den elektriske Storebæltsforbindelse. Derfor vurderer Sekretari-
atet for Energitilsynet, at der ikke kan anlægges en væsentlig mere lempelig prak-
sis ved vurderingen af reservationen i SK4, end det var tilfældet ved vurderingen 
af den elektriske Storebæltsforbindelse.  

 

Frist for effektuering af ophævelse af reservationen (1. juli 2017) 

33. I høringssvarene fra DONG Energy, Dansk Energi og Nordjyllandsværket, 
kritiseres fristen for effektueringen af ophævelsen af reservationen i SK4, dvs. 1. 

juli 2017. Det fremgår således af høringssvarene fra DONG Energy, Dansk Energi 
og Nordjyllandsværket, at de finder, at en ophævelse af reservationen bør have 
effekt omgående. 

 
34. Omvendt fremgår det af høringssvaret fra Energinet.dk, at Energinet.dk finder, 
at fristen er for kort. Sekretariatet for Energitilsynet har efterfølgende bedt Energi-

net.dk om at kvalificere dette synspunkt.  

DONG ENERGY (BILAG DONG SIDE 1FF) 
SET indstiller, at reservationen ophæves fra 1. juli 2017 under henvisning til, at 

der skal genetableres et marked i DK1. Indtil SK4- aftalens ikrafttræden var der et 
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velfungerende og metodegodkendt marked i DK1, og markedet for leveringsevne-

kontrakter har sikret grundlaget for FRRa markedet. Energinet.dk indkøber i dag 

det samlede behov på leveringsevnekontrakter og kan derfor forvente, at leveran-

dørerne er klar til at levere. Derfor kan et DK1 FRRa marked genetableres med 

det samme, hvilket bør betyde, at reservationen ophæves hurtigere end indstillet af 

SET fx 1. februar eller 1. marts 2017. Dette vil i praksis betyde, at reservationen 

har eksisteret i over 1 år uden metodegodkendelse. 

DONG Energy stiller selvfølgelig gerne op til diskussion af om der på sigt kan ud-

vikles et mere hensigtsmæssigt markedsdesign for FRRa i DK1. 

DANSK ENERGI (BILAG DANSK EN SIDE 3) 
OPHÆVELSE AF RESERVATIONEN BØR SKE HURTIGST MULIGT 

Energitilsynets skriver i afgørelsen, at reservationen bør ophæves fra den 1. juli 

2017. Dansk Energi vil gerne bede Energitilsynets fremskynde denne dato: 

1) Reservationen er diskriminerende og påvirker det danske elmarked nega-

tivt. Derfor bør den ophæves så hurtigt som muligt. Der findes allerede et 

markedsdesign som Energinet.dk umiddelbart kan genoptage. Sektoren stil-

ler desuden gerne op til dialog omkring videre udvikling af markedet, men 

det må ikke udskyde ophævelsen af re- servationen. 

2) Givet at der allerede er gået over 1 år efter første driftsår med reservati-

onen må man sige, at evalueringen allerede har taget længere tid end ri-

meligt er, og derfor hurtigst muligt bør ophæves. Konkret burde metode-

udviklingen have foregået i løbet af 2015, således at det ikke forsinker 

evalueringsprocessen unødigt. 

NORDJYLLANDSVÆRKET (BILAG NORDJ SIDE 1) 
Nordjyllandsværket anerkender at Energinet.dk skal have tid til at genetablere et 

dansk marked for FRR-a. Nordjyllandsværket mener dog ikke at der er behov for 

en tidsfrist at det omfang som angivet af SET, fordi der allerede eksisterer procedu-

rer for konkurrenceudsat indkøb af FRR-a i DK1. Energinet.dk har endvidere erfa-

ring med relativt enkle procedurer som blev anvendt frem til reservationens ikraft-

træden. Som følge heraf finder Nordjyllandsværket at en passende frist for ophæ-

velse af reservationen vil være ved månedens udgang, efter at SET har truffet ende-

lig afgørelse. Nordjyllandsværket anerkender at der kan være behov for justeringer 

af udbudsformen. Disse justeringer kan gennemføres løbende og i samarbejde med 

aktørerne. 

ENERGINET.DK (BILAG ENDK SIDE 4) 
Implementeringsfrist 

I udkastet anføres i punkt 127, at reservationen skal ophøre 1. juli 2017. Lægges det 

til grund, at en endelig afgørelse tidligst vil blive truffet af Energitilsynet i løbet af 

februar 2017, giver det mindre end 6 måneder til at forhandle en ophævelse af kon-

trakten på plads med Statnett, få undersøgt alternative muligheder og få etableret et 

eventuelt nyt marked for aFRR (med eventuel metodegodkendelse). I den forbindelse 

er det væsentligt at bemærke, at hensynet til konkurrencen, som er det bærende ele-

ment i SETs argumentation, forudsætter, at der etableres et helt nyt markedsdesign, 

som kan inkludere alle – både nye og "gamle" – aktører på det danske marked og ik-

ke kun de "gamle" aktører. 

Sammenholdes dette endvidere med den forholdsvis store årlige omkostning for 

Energinet.dk, der følger af ophævelsen af aftalen med Statnett, er det Energi- 

net.dk’s opfattelse, at den anførte frist for ophævelse af reservationen ikke står mål 
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med det resultat, som SET ønsker at opnå med ophævelsen. Den korte implemente-

ringsfrist synes derfor ikke proportional. 

 

35. Sekretariatet for Energitilsynet skal i relation til spørgsmålet om implemente-

ring af Energitilsynets afgørelse indledningsvis bemærke, at fristen for implemen-
tering i det foreliggende udkast til afgørelse er fastsat til 1. januar 2018, svarende 
til ca. 9 måneder efter at Energitilsynet har truffet afgørelse om reservation på 

SK4.  
 
36. Ved en ophævelse af reservationen vil indkøbet af FRR-A skulle foregå efter 

principperne i den eksisterende metode for indkøb af FRR-A i perioder, hvor Ska-
gerrak-forbindelsen ikke er tilgængelig, eksempelvis ved kabelbrud, planlagt ude-
tid etc. Dette er imidlertid ikke et optimalt markedsdesign ift. en situation, hvor 

der systematisk skal indkøbes FRR-A i Danmark ift. at skabe et velfungerende 
marked. 
 
37. Sekretariatet for Energitilsynet skal videre bemærke, at det markedsdesign der 
blev anvendt før reservationen ikke uden videre kan tages i anvendelse, da anven-
delse af markedsdesignet vil kræve en ny metodegodkendelse, hvor der tages ud-
gangspunkt i det nuværende marked. 

38. Den konkrete frist afspejler Sekretariatet for Energitilsynets afvejning af hen-
synet til flere forhold - hensynet til hurtig implementering af ophævelsen af reser-
vationen, da der ikke er grundlag for at opretholde den nuværende reservation, 

hensynet til muligheden for at etablere et velfungerende markeds set-up for et 
dansk FRR-A marked, hensynet til at minimere omkostningerne i forbindelse med 
ophævelsen af reservationen som samtidig er et hensyn til forbrugerne og virk-

somhederne, der kommer til at bære omkostningerne gennem Energinet.dks tarif-
fer m.m. Den konkrete afvejning fremgår af pkt. 226 – 230 i afgørelsen. 
  

39. Sekretariatet for Energitilsynet skal herudover for god ordens skyld bemærke, 
at metodegodkendelsen af reservationen i SK4 er gældende – jf. Energitilsynets 
afgørelse i 2010 – indtil Energitilsynet har taget stilling til evalueringen og de 

konsekvenser denne måtte have for reservationen. Der er således ikke tale om, at 
reservationen har været opretholdt uden en metodegodkendelse. Tilsvarende vil 
metodegodkendelsen være gældende, indtil den frist Energitilsynet fastsætter for 

implementering er udløbet. 
 

Andre spørgsmål 
 
40. Udover ovenstående temaer skal Sekretariatet for Energitilsynet endvidere 
kommentere på en række enkeltstående forhold:  

DET FORELIGGENDE UDKAST TIL AFGØRELSE ER EN ”KOVENDING” I FORHOLD TIL 

UDKAST AF AUGUST 2016. 

 
41. I en række af høringssvarene – Energinet.dk, Statnett, Statkraft, Energi Norge 
– anføres det, at det foreliggende udkast til afgørelse er en ”kovending” i forhold 
til det tidligere udkast til afgørelse fra august 2016. 
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42. Sekretariatet for Energitilsynet kan oplyse, at grunden til den omfattende 
ændring i udkastet er, at en nøjere granskning af det juridiske grundlag – 
forordning og love m.v. og praksis (Energitilsynets afgørelser i Storebæltssagen og 
Energiklagenævnets stadfæstelse heraf) har givet anledning til den vurdering, at 
det første udkast til afgørelse ikke var i overensstemmelse med den praksis, der 
forelå.  

ENERGITILSYNET MANGLER HJEMMEL TIL AT TRÆFFE DEN AFGØRELSE 

UDKASTET LÆGGER OP TIL 

 
43. Energinet.dk anfører, at Energitilsynet ikke har den fornødne hjemmel til afgø-
relsen (Bilag 12, bilagsside 187): 

 
Hjemmelsgrundlag 

Det er uklart i afgørelsesudkastet, hvilken hjemmel der danner baggrund for afgø-

relsen. Der er således intet sted i den samlede vurdering (side 23 nederst) henvist 

til specifikke lovhjemler for afgørelsen om ophævelse af reservationen. Det anfø-

res alene, at der ikke er dokumenteret tilstrækkeligt store samfunds- økonomiske 

gevinster ved reservationen. 

Iden forbindelse bemærkes, at elforsyningslovens § 24 ikke indeholder selvstændig 

hjemmel til en sådan afgørelse, da denne alene beskriver en ret  for adgang til det 

kollektive net og et generelt forbud mod forskelsbehandling. En henvisning til be-

mærkningerne til bestemmelsen i § 24 kan ikke udgøre et selvstændigt hjemmels-

grundlag til at træffe afgørelse, jf. hertil afsnit 107, sidste led, side 20 i udkastet. 

Det fastslås tværtimod specifikt, jf. hertil afsnit 79, side 16 i udkastet, at reservati-

onen ikke strider mod bestemmelserne i elforsyningslovens §§ 73 og 73 a, og sy-

stemansvarsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Så meget desto mere skal der en konkret 

hjemmelshenvisning til for at kunne træffe afgørelse om ophævelse af reservationen. 

Derudover er det uklart, hvilke nye forhold som ikke var kendt på tidspunktet for 

metodegodkendelsen og afgørelsesudkast af 16. august 2016, der har medført en 

væsentlig ændring af afgørelsen fra 11. august 2016. Herunder inddragelsen af 

Storebæltsforbindelsen og specifik vurdering af effekt på forsynings- sikkerhed, 

drift og effektivitet og den konkurrencemæssige situation og marke- dets øvrige 

aktører. Derudover er det ikke klart, hvorfor betydningen for investeringsbe-

slutningen for SK4 for Statnett og den norske regulators godkendelse og dermed 

inddragelsen af den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved SK4 ikke ses at væ-

re relevant for den samlede vurdering.  

Da afgørelsen i det væsentlige bygger på en rent skønsmæssig vurdering af, om 

den samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen er tilstrækkelig stor, bør der 

derfor angives en specifik hjemmet for, dels at der kan foretages ikke kun en objek-

tiv vurdering af, at der er en samfundsøkonomisk positiv gevinst, men dels også en 

kvalitativ vurdering af om denne gevinst er stor nok til at kunne legitimere reser-

vationen. 

 

44. Sekretariatet for Energitilsynet skal generelt henvise til afgørelsen vedrørende 
spørgsmålet om Energitilsynets hjemmel. 

45. Herudover skal Sekretariatet for Energitilsynet bemærke, at det, som nævnt i 
afgørelsen, fremgår af § 73a i elforsyningsloven, at priser og betingelser for an-
vendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes efter offentliggjorte me-

toder, som er godkendt af Energitilsynet.  
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46. Ved vurderingen af reservationen anvender Sekretariatet for Energitilsynet de 

relevante bestemmelser, herunder § 24, stk. 1 og 2, i elforsyningsloven, efter hvil-
ken enhver har ret til at anvende det kollektive elforsyningsnet, og der ikke må 
forekomme forskelsbehandling. Til brug ved vurderingen af bestemmelsen har 

Sekretariatet for Energitilsynet anvendt bestemmelsens forarbejder som fortolk-
ningsbidrag.   
 

47. Energitilsynet godkendte i 2010 reservationen af 100 MW kapacitet på SK4 
med den betingelse, at reservationen skulle vurderes efter 1 års brug med henblik 
på vurdering af den samfundsøkonomiske gevinst og at afgøre eventuelle konse-

kvenser for reservationen. Dette vilkår er helt i overensstemmelse med ordlyden af 
§ 73 a, stk. 2 i elforsyningsloven, efter hvilken en godkendelse kan være for et 
begrænset tidsrum. Der var således tale om en midlertidig og tidsbegrænset god-

kendelse.  

DET NORSKE FRR-A PRODUKT ER ET ANDET PRODUKT END DET DANSKE 

48. Lyse Produksjon, Statnett og Energi Norge anfører, at det norske FRR-A pro-
dukt er et andet og mere værdifuldt produkt end det danske FRR-A produkt (bilag 
Lyse side 2, Statnett side 5 og Energi N side 2), idet det har en hurtigere respons-

tid: 
Lyse Produksjon AS 

 ”Til punkt 40 i utkastet vil vi bemerke at det ikke er korrekt at «reguleringen fo-

retages på kvartersniveau». Det er kontinuerlig regulering, der leveransens tekni-

ske krav er det samme som kravene i det nordiske aFRR-markedet. Det vil si med 

maksimalt 120 sekunder fra mottatt settpunkt til full aktivering. Dette er langt 

raskere regulering enn det danske markedet for sekundærreserve, og har derfor 

en betydelig økonomisk merverdi i forhold til relativt langsomme danske reserver.” 

Statnett 

” Leveransen fra Norge er et vesentlig raskere produkt enn det danske leverandø-

rer leverer (under 5 min mot 15 min). Det er vanskelig å kvantifisere hva som er 

verdien av raskere aktiveringstid for norsk FRR-A enn leveransene fra danske ak-

tører, men det er liten tvil om at den er positiv.” 

 

Energi Norge 

”Videre sammenlignes den samfunnsøkonomiske beregningen danske FRR-A og 

norske FRR-A levert over kabelen. Mens danske FRR-A hadde en aktiveringstid på 

15 min, blir FRR-A via SK4 levert med en aktiveringstid på under 5 minutter. Det 

dreier seg i praksis om to forskjellige produkter med forskjellig verdi. Dette fører i 

praksis til økt gevinst av sikkerhet som ikke er beregnet. I tillegg stiller vi spørsmål 

ved beregnet verdi av en mulig dansk alternativ leveranse. 

49. Sekretariatet for Energitilsynet skal hertil bemærke, at eventuelle forskelle 
mellem de to produkter ikke vurderes at være relevant i denne sammenhæng. 
FRR-A leverancer til Energinet.dk skal naturligvis leveres i overensstemmelse 
med de krav, Energinet.dk stiller til responstid m.v.  

50. Markedet for FRR-A reserver i Vestdanmark (DK1) kræver, at aktørerne kan 
levere den tilbudte mængde FRR-A reserver indenfor 15 minutter. Det er altså 

ikke nødvendigt teknisk set at kunne levere hurtigere end de 15 minutter, og der-
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udover findes der ikke nogen særskilt pris for en hurtigere levering end de 15 mi-

nutter. Da der ikke er tale om et nødvendigt krav, og da der ikke findes en selv-
stændig pris for det ”hurtigere” produkt, er det ikke et forhold, Sekretariatet for 
Energitilsynet tillægger vægt i opgørelsen af den danske samfundsøkonomiske 

værdi af reservationen. 

KONKURRENCERETLIGE FORHOLD OG STATSSTØTTE 

51. Det fremgår af høringssvaret fra Statnett, at Statnett finder vurderingen af kon-
kurrenceforholdene på det danske marked for FRR-A inkonsistent (bilag Statnett 
s. 4). Tilsvarende betragtninger anføres af Statkraft (bilag 8, bilagsside 178) og 

Energi Norge (bilag 11, bilagsside 185). 

Statnett 

”Vi mener at det er klare konkurranserettslige betenkeligheter med utkastet til av-

gjørelse. For det første har utestengingen av norske leverandører karakter av 

nasjonalitetsdiskriminering, som er forbudt. For det annet kan preferansen av dan-

ske leverandører sees som ulovlig statsstøtte. Og under enhver omstendighet er det 

uforholdsmessig å oppheve en reservasjon som er samfunnsøkonomisk lønnsom, 

for å tilrettelegge for danske FRR-A leveranser ved å stenge ute norske leverandø-

rer.  

Selv om danske leverandører av FRR-A mener at det motsatte er tilfelle, og at det 

er de som er utestengt fra konkurranse, minner vi om de faktiske markedsprisene i 

Danmark i perioden 2009 - 2014. I tillegg var anbudskonkurransen for anskaffel-

sen i Norge i sin tid utlyst i EU, uten klager fra danske leverandørinteresser, og at 

Energitilsynets godkjennelse i 2010 heller ikke ble påklaget”. 

 

Statkraft 

Videre mener vi at Energitilsynet trekker feil konklusjon om reservasjonens virk-

ning på konkurransen i det danske aFRR-markedet. I Energitilsynets evaluering punkt 

12. og 13. vurderes reservasjonen å ha negative effekter for konkurransen både på 

spotmarkedet og på det danske aFRR-markedet i DK1. Man mener videre at de nega-

tive effektene ikke oppveies av den samfunnsmessige verdien av reservasjonen. Imid-

lertid, vurderer Energitilsynet i punkt 117. at virkningen på spotmarkedet ansees å væ-

re "relativ begrænset". Videre: I punkt 121. pekes det derimot på at norsk aFRR på det 

danske markedet antas å ha hatt positiv effekt på konkurransen i det dansI‹e marl‹edet. 

Vurderingen av reservasjonens virkning på konkurransen virker ikke balansert. Den 

femårige avtalen om reservasjon ble inngått fordi det var billigere for Energinet.dk å 

l‹jøpe aFRR fra Norge enn fra danske aktører. At dyrere leverandører i Danmark 

blir skadelidende er en naturlig konsekvens av dette. At de senere hevder seg skadeli-

dende, og at de så kan levere aFRR til lavere pris, er lite relevant. 

Energi Norge 

For det andre mener vi at Energitilsynet trekker feil konklusjon i sin argumen-

tasjon om reservasjonens virkning på konkurransen på det danske FRR-A-

markedet. I Energitilsynets evaluering ref. punkt 12. og 13. vurderes reservasjonen 

å ha negative effekter for konkurransen både på spotmarkedet og på det danske 

FRR-A-markedet, og at de negative effektene ikke oppveies av den samfunnsmessi-

ge verdien av reservasjonen. Men i punkt 117 vurderer Energitilsynet at virkningen 

på spotmarkedet ansees for å være "relativ begrænset". Videre, og viktigere: i 

punkt 121 pekes det derimot på at norsk FRR-A på det danske markedet antas å ha 

hatt positive effekter på konkurransen i det danske FRR-A-markedet. Når den sam-

funnsmessige verdien av reservasjonen faktisk er mye større enn det Energitilsynet 
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legger til grunn, samtidig som reservasjonen antas å ha hatt positive effekter på 

konkurransen, er begrunnelsen om å oppheve reservasjonen tynn. Det kan det virke 

som om Energitilsynet søker å beskytte danske aktører ifølge punk 122. Slik Energi 

Norge ser det, er fravær av danske aktører i DK1s FRR-A-marked en konsekvens 

av at Energinet.dk så det som mer fordelaktig å kjøpe FRR-A fra norske leveran-

dører enn danske og derfor inngikk en 5 årig avtale. At leverandører i Danmark 

med høyere prisforventninger blir skadelidende, er en naturlig konsekvens av dette. 

At de senere hevder de er skadelidende, og at de kan levere FRR-A til lavere pris, 

kan ikke være relevant.” 

52. Sekretariatet for Energitilsynet skal henvise til pkt. 206 – 216 i afgørelsen samt 
tilføje, at konkurrenceargumentationen i udkast til afgørelse af december 2010 

fokuserer på to aspekter – dels det konkurrencemæssigt positive i at åbne det dan-
ske marked for FRR-A (for norske aktører), dels det betænkelige i, at reservatio-
nen muliggør faste, relativt lange leveringskontrakter med norske leverandører, 

som fjerner konkurrencen for FRR-A.  
 
53. I den forbindelse lægges der særlig vægt på, at Energinet.dk er eneste aftager 
(monopsonist) på det danske FRR-A. Når leveringen til Energinet.dk er låst i en 
langvarig leveringskontrakt er markedet reelt lukket i kontraktperioden. Når det 
tillades, at markedet lukkes af relativt langvarige kontrakter, er det så meget desto 
mere væsentligt med en evaluering af, hvorvidt den samfundsøkonomiske gevinst 
lever op til det forventede.  

54. En markedslukning som den omhandlede, hvor monopsonisten på markedet 
for FRR-A indkøber det samlede behov i en periode af fem år, må alt andet lige 
skulle opvejes af en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst for at kunne retfærdig-
gøre de potentielle skadelige virkninger for den langsigtede konkurrence på mar-
kedet.  

55. Ved afvejningen af den samfundsøkonomiske gevinst overfor hensynet til de 

af markedsaktørerne, der ikke leverer FRR-A, må der skeles til markedsaktørernes 
muligheder for at afsætte det omhandlede produkt, samt hvad der blev stillet aktø-
rerne i udsigt ved godkendelsen af reservationen.  

 
56. Sekretariatet for Energitilsynet kan konstatere, at der ikke, som forventet, er 
blevet åbnet et marked for udveksling af FRR-A mod Tyskland, og at derfor ikke 

for nærværende findes alternative afsætningsmuligheder for de udelukkede aktø-
rer. 
 
57. Der er således intet inkonsistent i argumentationen – markedsåbningen er posi-
tiv, men det kræver, at der samtidig bevares mulighed for en dynamisk, aktiv kon-
kurrence, fx ved konkurrence i Danmark eller ved mulighed for at afsætte system-
tjenester til andre lande. 

58. Til Stattnets kommentar om, at ophævelsen kan ses som Nationalitetsdiskrimi-
nation og udtryk for ulovlig statsstøtte, skal SET bemærke, at ophævelsen af re-
servationen følger af regler, der skal sikre en lige og ikke-diskriminerende adgang 

til infrastrukturen.  
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59. Sekretariatet for Energitilsynet skal her henvise til, at Energitilsynet har peget 

på muligheden for at indføre et design af en ny reservation i SK4, som bl.a. mulig-
gør aktiv konkurrence mellem norske og danske aktører på det danske marked for 
FRR-A. En ny reservation vil kunne indebære, at det er markedet og konkurrencen 

på dette, der afgør leverancer og priser.  
 

HØRING VEDRØRENDE SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

ESTIMAT AF FORVENTEDE SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINST FOR NORGE I 2008 

60. Det fremgår af høringssvar fra Statnett af 24. marts 2017, at selskabet finder 
det vanskeligt at forstå Sekretariatet for Energitilsynets estimat af den forventede 
samfundsøkonomiske gevinst af reservationen i SK4 for Norge i 2008: 

”Prisene mellom partene i avtalene er fastlagt separat for FCR og FRR-A. Siden 

prisene er fastlagt i euro og er avhengig av oppstartstidspunkt for SK4, er det 

krevende å gjøre en eksakt tilbakeberegning av 2008 estimater. Snittberegninger 

over avtaleperioden vil også være upresise. Den realiserte gjennomsnittsprisen fra 

de norske leverandørene er offentliggjort, mens avtaleprisene er ellers 

konfidensielle.  

En rimelig vurdering av Statnetts forventning pr 2008 er at Statnett da forventet en 

noe lavere merverdi av reservasjonen enn det som fremkommer i dokumentet som 

vi nå har blitt forelagt.  

Basert på det tilsendte materialet er det vanskelig å se hvordan Energitilsynet har 

kommet frem til at man i 2008 forventet 37 MDKK som handelsgevinst ved 

aktivering av FRR-A 

 

61. Sekretariatet for Energitilsynet har tydeliggjort, hvorledes estimatet er 

beregnet i bilag 18. 

62. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det fremgår af Statnetts hørings-

svar, at ”Statnett forventer en noget lavere merværdi af reservationen i 2008” end 
det som Sekretariatet for Energitilsynet har skønnet. Dermed finder Statnett, at 
faldet er mindre fra 2008 til 2015 end skønsmæssigt anslået af Sekretariatet for 

Energitilsynet. 

63. Sekretariatet for Energitilsynet skla bemærke, at norsk/dansk samfundsnytte er 

opgjort efter samme tilgang, som den der er anvendt til at opgøre samfundsnytten 
for Danmark. 

MEDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL EKSTRAORDINÆRE AUKTIONER 

64. Statkraft og Energi Norge finder, jf. høringssvar af 14. marts 2017, at omkost-
ningerne til de ekstraordinære auktioner ikke bør medregnes som et samfundsøko-

nomisk tab i 2015. 

65. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det fremgår af Energinet.dks eva-

luering af reservationen i SK4, bilagsside 41-42: 
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 ”Indkøbet af reserver i Vestdanmark sker ved ekstraordinære auktioner i de situa-

tioner, hvor det vurderes, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at indkøbe i 

Vestdanmark frem for at få reserven leveret over Skagerrak. Indkøbet sker, når det 

er muligt at forudse, at der vil være begrænset kapacitet over en længere tidsperi-

ode, eller ved tekniske problemer. De ekstraordinære auktioner giver anledning til 

en omkostning i forhold til indkøbet fra Norge. Denne omkostning er i høj grad en 

samfundsøkonomisk omfordeling mellem forbrugere og producenter. Der vil dog i 

den samfundsøkonomiske evaluering blive inkluderet den fulde omkostning til de 

ekstraordinære auktioner, da Energinet.dk ikke har mulighed for at vurdere gra-

den af omfordeling. At der er tale om en omfordeling skyldes, at de direkte margi-

nale omkostninger ved rådigheden ofte er begrænset. ”.  

66. Det bemærkes, at omkostninger til leveringsevnekontrakter og ekstraordinære 

auktioner ikke indgik i metodegodkendelsen af reservationen i 2010. Medregning 
af omkostninger til leveringsevnekontrakter i opgørelsen af den samfundsmæssige 
gevinst har ikke været anfægtet og er ikke enkeltstående for 2015. I den sam-

fundsøkonomiske evaluering bliver inkluderet den fulde omkostning til de ekstra-
ordinære auktioner, da Energinet.dk ikke har mulighed for at vurdere graden af 
omfordeling. At der er tale om en omfordeling skyldes, at de direkte marginale 

omkostninger ved rådigheden ofte er begrænset, jf. Energinet.dk evaluering, bilag 
2. 

KONKURRENCE LEVERINGSEVNEKONTRAKTER 

67. Det fremgår af høringssvaret fra DONG Energy, at design for leveringsevne-
kontrakter har ført til introduktionen af nye leverandører. DONG Energy forventer 

en bedre konkurrencesituation i 2017.  

68. Sekretariatet for Energitilsynet skal i den forbindelse henvise til Energinet.dk’s 

evaluering s. 46:  

”Nye leverandører vil kunne ændre konkurrencevilkårene i markedet, men det er 

Energinet.dk's vurdering, at fx introduktionen af decentrale kraftvarmeværker kun 

i afgrænsede perioder vil være konkurrencedygtige i forhold til leverancen. Dette 

skyldes det generelle forhold, at levering af FRR-A kræver aktivt producerende 

værker, og at naturgasfyrede kraftvarmeværker generelt oplever meget få driftsti-

mer i disse år, da elproduktion baseret på naturgas ikke kan understøttes med det 

nuværende prisniveau i spotmarkedet. Derudover vil leveringsevnen fra fx decen-

trale kraftvarmeværker i sommerperioden være begrænset af størrelsen på akku-

muleringstanken tilknyttet værkerne. Det samme vil være tilfældet for levering af 

FRR-A fra elpatroner udenfor varmesæsonen. Derfor er det Energinet.dk's for-

ventning, at nye leverandører kun vil være konkurrencedygtige, når de er aktive af 

andre årsager, fx varmproduktion i vinterperioden, hvor også de eksisterende leve-

randører af FRR-A også vil være konkurrencedygtige på grund af varmeprodukti-

on.” 

OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF FRR-A VED OPHØR AF RESERVA-

TION PR. 1 JULI OG 1. OKTOBER 2017 

69. Statnett (bilag X), DONG Energy og Nordjyllandsværket angiver, at de ikke 
finder, at Energinet.dks opgørelse er tilstrækkeligt underbygget i afgørelsen. 
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70. Sekretariatet for Energitilsynet har udbygget afgørelsen, således at denne tyde-

ligt angiver, hvilke ræsonnementer, der ligger bag Energinet.dks opgørelse, jf. 
afgørelsens pkt. 123 – 130. 
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PUNKT [X] |  ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] 

UDKAST 
EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER-
VATION I SK4 

RESUMÉ 

1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til en evaluering af Energinet.dks 5-
årige reservation (1. januar 2015 – 31. december 2019) på 100 MW i spotmarkedet 
i jævnstrøms transmissionforbindelsen SK4 mellem Vestdanmark (DK1) og Norge 
(NO). Reservationen bruges til overførsel af  automatiske sekundære reserver 
(FRR-A = Frequency Restoration Reserve – Automatic). FRR-A er en automatisk 
15-minutters effektregulering med tre funktioner: Frigøre primærreserven; udligne 
ubalancer, der er for små for regulerkraftaktivering og genoprette den aftalte ba-
lance på udlandsforbindelsen mod Tyskland. 

2. Energitilsynet godkendte reservationen i 2010 bl.a. med et vilkår om, at Energi-
net.dk skulle evaluere reservationen 1 år efter SK4 var taget i brug. SK4 trådte 
drift i den 29. december 2014. Energinet.dk fremsendte den 2. februar 2016 evalu-
eringen til Energitilsynet. 

3. Det fremgår af Energitilsynets afgørelse i 2010, at evalueringen skulle belyse de 
realiserede samfundsøkonomiske gevinster og dokumentere reservationens om-
fang og anvendelse. Tilsynet krævede også, at evalueringen skulle i offentlig hø-
ring og at høringssvarene skulle stilles til rådighed for Energitilsynet med henblik 
på Tilsynets vurdering af evalueringen. 

4. SET vurderer, at Energinet.dks evaluering af reservationen er gennemført i 
overensstemmelse med Energitilsynets krav med en meget transparent proces og 
inddragelse af markedsaktører og interessenter. 

5. På baggrund af evalueringen, skal der tages stilling til følgende spørgsmål: 

� Reservationens forenelighed med elforsyningslovens krav om objektivitet, 
rimelighed, ikke-diskrimination og gennemsigtighed, 

� reservationens omfang og anvendelse, 
� reservationens samfundsmæssige nytte 

 

6. I relation til reservationens forenelighed med elforsyningslovens krav vurderer 
SET, at reservationen er objektivt fastsat i forhold til Energinet.dks behov for 
FRR-A. SET vurderer også, at reservationen er rimelig, da reservationen og om-
fanget af denne er fastsat i forhold til Energinet.dks behov for FRR-A, og da re-
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servationen kun reducerer kapaciteten i overførselsforbindelsen marginalt (knap 6 
pct. af den samlede kapacitet på 1.700 MW). Herudover var reservationen en væ-
sentlig forudsætning for udvidelsen af kapaciteten på overførselsforbindelsen fra 
1.000 MW til 1.700 MW. SET vurderer endelig, at reservationen er transparent og 
påvirker de danske markedsaktører på en ensartet måde 

7. I relation til reservationens omfang og anvendelse skal det bemærkes, at omfan-
get er i overensstemmelse med godkendelsen i 2010, idet størrelsen af reservatio-
nen er fastsat på baggrund af Energinet.dks behov og de internationale driftsfor-
pligtelser og aftaler, Energinet.dk er underlagt. SET vurderer endvidere, at udnyt-
telsen af reservationen ikke er i strid med godkendelsen i 2010. SET vurderer så-
ledes, at en udnyttelsesgrad på 21 pct. i gennemsnit, og over 90 pct. i et begrænset 
omfang (knap 5 pct.) af tiden er i overensstemmelse med godkendelsen i 2010. 
Energinet.dk oplyser i evalueringen, at reservationen udelukkende har været an-
vendt til udveksling af FRR-A i overensstemmelse med godkendelsen. 

8. I relation til reservationens samfundsmæssige nytte vurderer SET, at reservatio-
nen var en væsentlig og integreret del af investeringsbeslutningen om SK4 og 
dermed en af forudsætningerne for, at SK4 blev bygget. Vurderingen af den sam-
fundsmæssige værdi af reservationen kan derfor ikke begrænses til den isolerede 
udveksling af FRR-A, men må ses i sammenhæng med den samlede samfunds-
mæssige værdi af SK4 som er betydeligt højere. 

9. Energinet.dks evaluering viser, at den samfundsmæssige værdi af reservationen 
isoleret set ligger væsentligt under forventningerne i 2008. Det er SETs vurdering, 
at evalueringens beregninger er præget af usikkerhed. Usikkerheden hænger først 
og fremmest sammen med, at der ikke er danske priser på FRR-A i 2015, da Ener-
ginet.dk har indkøbt FRR-A fra Norge. Energinet.dk har derfor i evalueringen 
estimeret danske FRR-A priser for 2015 med henblik på at kunne beregne den 
isolerede samfundsmæssige værdi af at købe FRR-A i Norge. (Usikkerheden bety-
der, at forskellen mellem den forventede samfundsmæssige værdi og den ”reelle” 
værdi kan være større eller mindre).  

10. Værdien af reservationen må imidlertid ses i sammenhæng med den samlede 
samfundsmæssige værdi af etableringen af SK4, idet reservationen og indkøb af 
FRR-A m.m. var en integreret og væsentlig del af grundlaget for investeringen i 
SK4. 

11. Det fremgår endelig af Energinet.dks evaluering og supplerende oplysninger, 
at der fortsat er en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved SK4, og dermed 
også ved reservationen, som var en af forudsætningerne for, at SK4 blev bygget. 

INDSTILLING 

12. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering og med henvisning til 
elforsyningslovens § 73a, stk. 1, systemansvarsbekendtgørelsens § 5, stk. 2 og 
forordning 714/2009, art. 16, stk. 3 indstilles: 
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- At Energinet.dks evaluering af reservationen på 100 MW i SK4 tages til 
efterretning, og 

- at Energinet.dk pålægges at dokumentere reservationens omfang og anvendel-
se en gang årligt i reservationens løbetid.  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

13. Energitilsynet metodegodkendte i 2010 en fem-årig reservation i spotmarkedet 
i retning mod Danmark på 100 MW til udveksling af systemydelser i form af 
sekundære reserver  (FRR-A)1 i den planlagte Skagerak 4-forbindelse, der skulle 
tages i brug i 2014. Skagerak 4-forbindelsen ville udvide den eksisterende 
kapacitet i Skagerak-forbindelsen mellem Danmark og Norge fra 1.000 MW til 
1.700 MW (ca. 70 pct.).  

14. Forbindelsen ville også blive brugt til at købe 10 MW primær reserver til 
stabilisering af frekvensen (Frequency Containment Reserves – FCR). Primær 
reserven består af produktions- eller forbrugsenheder, der automatisk reagerer på 
frekvensændringer i nettet, ved hjælp af frekvensmålere på anlægget. Ved op- eller 
nedregulering balancerer enhederne udbud og efterspørgsel i nettet, så frekvensen 
stabiliseres omkring 50 Hz. Den primære reserve skal alene levere effekt indtil de 
sekundære og manuelle reserver tager over. Leveringshastigheden skal ligge in-
denfor 15-30 sekunder og reserven kan forblive aktiv i op til 15 minutter. Aktive-
ring af de primære reserver foregår automatisk ved frekvensafvigelser. 

15. Energitilsynet fandt, at reservationen ikke var i strid med elforsyningslovens 
krav, og at reservationen var i overensstemmelse med reglerne i 
systemansvarsbekendtgørelsen. 

16. Energitilsynet lagde endvidere vægt på, at reservationen var en integreret del 
af Stattnet og Energinet.dks aftale om SK4, der sikrede en samfundsøkonomisk 
gevinst i både Danmark og Norge, jf. tabel 1. Reservationen og udvekslingen af 
systemydelser var således en integreret del af den business case, der lå til grund for 
Energinet.dks ejers godkendelse af Energinet.dks investering i SK4.  

 

  

 
1 FRR-A er Automatic Frequency restoration Reserve, der også går under navnet Load Frequency Control (LFC). 

FRR-A bruges til frekvensgenopretning. 
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TABEL 1 | OPRINDELIG SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING FRA 2008 

 
 

Kilde: Energinet.dks notat af 9. august 2016 (Bilag 8) 

17. Herudover viste samfundsøkonomiske analyser fra Energinet.dk, at den 
samfundsmæssige værdi af SK4 ville blive øget, hvis en del af forbindelsens 
kapacitet blev anvendt til udveksling af systemtjenester fremfor at blive stillet til 
rådighed for spotmarkedet. Det hænger sammen med, at det blev vurderet, at den 
marginale nytte ved at stille kapacitet til rådighed for udveksling af systemydelser, 
ville være højere end ved at stille kapaciteten til rådighed for spotmarkedet. 

18. Udvekslingen af systemydelser skulle endvidere sikre en samfundsøkonomisk 
gevinst ved SK4 i både Danmark og Norge, idet den væsentligste 
samfundsøkonomiske gevinst i Danmark kommer fra indtægten fra spotmarkedet, 
mens den væsentligste samfundsøkonomiske gevinst i Norge kommer fra 
udvekslingen af systemydelser. 

19. Det fremgår af Energitilsynets afgørelse i 2010, at Energinet.dk et år efter den 
kommercielle idriftsættelse af SK4-forbindelsen skal evaluere reservationen og 
fremsende en rapport herom til Tilsynet.  

20. Evalueringen skal dels belyse de realiserede samfundsøkonomiske gevinster, 
dels dokumentere reservationens omfang og anvendelse, herunder at reservationen 
kun anvendes med henblik på udveksling af sekundære reserver. Tilsynet krævede 
også, at evalueringen skulle i offentlig høring og at høringssvarene skulle stilles til 
rådighed for Energitilsynet med henblik på Tilsynets vurdering af evalueringen. 

21. SK4 blev taget i drift den 29. december 2014, og Energinet.dk fremsendte den 
1. februar 2016 en evalueringsrapport og en sammenfatning heraf til SET sammen 
med et høringsnotat vedrørende den høring Energinet.dk gennemførte i forbindelse 
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med evalueringen. Rapporten har inden fremsendelsen til SET været i høring i 
perioden 7. december 2015 – 11. januar 2016. 

22. Det bemærkes i den forbindelse, at Energinet.dk allerede i efteråret 2015 hav-
de et notat om den påtænkte metodik i evalueringen i høring i branchen, der såle-
des havde mulighed for at kommentere de metodiske elementer m.m. forud for 
udarbejdelsen af evalueringen. 

23. SET har efterfølgende bedt Energinet.dk om at opgøre den samfundsmæssige 
gevinst ved forbindelsen, hvis den skulle anlægges i dag. 

EVALUERING AF RESERVATIONEN I SK4 

RESERVATIONENS OMFANG OG ANVENDELSE 

24. Energinet.dk har opretholdt reservationen på 100 MW FRR-A i 8.397 timer ud 
af 8.760 timer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, svarende til at re-
servationen har været opretholdt i 96 pct. af tiden i 2015, jf. figur 1. I de resterende 
363 timer har der været indkøbt reserver på ekstraordinære auktioner i Vestdan-
mark (blandt andet som følge planlagt vedligehold på SK4), jf. bilag 1, side 13. 

FIGUR 1 | FRR-A BALANCERING (1. JANUAR 2015 – 31. JANUAR 2015 ) 

 

 

Kilde: Energinet.dk 

25. Reservationen har i 2015 haft en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 21 pct. for 
både op- og nedregulering. Reguleringen foretages på kvartersniveau, og det kan 
således være nødvendigt at foretage flere forskellige mængder op- og nedregule-
ring inden for samme time. 
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26. Energinet.dk oplyser, at en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på ca. 20 pct. anses 
for at være et normalt aktiveringsniveau for FRR-A i Vestdanmark. Det afgørende 
ved FRR-A regulering er rådigheden i selve driftsøjeblikket, og den samlede ener-
gileverance i løbet af en time er derfor ikke et relevant evalueringsparameter. 

27. Energinet.dk oplyser endvidere, at reservationen udelukkende anvendes til 
FRR-A balancering. Reservationens størrelse på 100 MW er fastsat ud fra Energi-
net.dk’s behov for FRR-A, som er begrundet i internationale driftsforpligtelser og 
aftaler med andre systemansvarlige virksomheder i kontinental Europa. 

EVALUERING AF RESERVATIONENS SAMFUNDSMÆSSIGE NYTTE 

28. Evalueringen af reservationens samfundsøkonomiske betydning bygger på en 
samfundsøkonomisk opgørelse af værdien af at anvende SK4 delvist til reserver 
eller udelukkende til spotmarkedet. Dvs. at der er to scenarier – dels at der anven-
des 1.600 MW i spotmarkedet og 100 MW til FRR-A, dels at der anvendes 1.700 
MW til spotmarkedet. Det bemærkes for god ordens skyld, at de 1.700 MW er den 
samlede kapacitet i SK forbindelsen mellem Danmark og Norge, der består af 
SK1, SK2, SK3 og SK4. Udbygningen med SK4 har bidraget med 700 MW af den 
nuværende samlede kapacitet. 

29.  Evalueringen er baseret på beregninger, der viser både den grænseoverskri-
dende værdi (samlede dansk/norske effekter) af kapaciteten i SK4 og de særskilte 
danske effekter. Energinet.dk anfører, at metoden, der er anvendt i evalueringen, 
er konsistent med både den metode, der anføres i den kommende ”Network code 
on Electricity Balancing” (den grænseoverskridende værdi af kapaciteten) og med 
Finansministeriets vejledning om samfundsøkonomiske analyser. Metoden er en-
delig også konsistent i forhold til de beregninger m.m., der lå til grund for Energi-
tilsynets godkendelse af reservationen i 2010.  

30. Sekretariatet bemærker for god ordens skyld, at ”Network code on electricity 
Balancing” pt er i kommitologiproces i EU. Netværkskoden er således hverken 
vedtaget eller trådt i kraft på nuværende tidspunkt. 

31. I evalueringen indgår således de faktiske omkostninger til indkøb af FRR-A i 
Norge i 2015 og estimerede/beregnede omkostningerne til indkøb af FRR-A i 
Vestdanmark i 2015 (alternativ omkostning). Estimeringen af de danske priser 
skyldes, at markedet for FRR-A i Vestdanmark er forsvundet med Energinet.dks 
aftale om indkøb i Norge i årene 2015 – 2019. Det betyder, at der ikke er faktiske 
priser for danske producenters levering af FRR-A i 2015.  

32. Estimeringen af danske priser for levering af FRR-A i 2015 bygger dels på en 
omkostningsbaseret tilgang ud fra et produktionsanlægs variable omkostninger, 
dels på estimering ud fra historiske priser på FRR-A i Vestdanmark, jf. bilag 1, 
side 13ff.  

33. Energinet.dk har beregnet den samfundsøkonomiske gevinst ved SK4, hvis 
forbindelsen skulle anlægges i dag. Den samfundsøkonomiske gevinst kan skøns-
mæssigt opgøres til ca. 250 mio. DKK med en levetid på 30 år, jf. bilag 8. Det er i 
dag Energinet.dks vurdering, at levetiden er 40 år. Med en 40-årig levetid kan 
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gevinsten opgøres til over 625 mio. DKK. Energinet.dk har også beregnet den 
samfundsøkonomiske værdi ved reservationen i perioden 1. januar 2015 – 31. 
januar 2015, jf. tabel 2. 

TABEL 2 | SAMFUNDSØKONOMISK VÆRDI AF RESERVATION, INKL. FCR 
 (1. JANUAR 2015 – 31. JANUAR 2015)  

 Norge og Danmark 

(mio. DKK) 

Danmark 

(mio. DKK) 

FRR-A reserveomkostninger til Vestdanmark 

(Estimeret)1 

 

103 – 106 

 

FRR-A reserveomkostninger til Norge 

(aftale) 

 

-47 

 

Handelsgevinst FRR-A 56 til 59 28 til 30 

Handelsgevinst ved aktivering af  

FRR-A i Norge (aftale) 

 

+37 

 

 

Samfundsøkonomisk værdi ved anvendelse 

Af 100 MW til FRR-A 

 

92 til 96 

 

28 til 30 

Samfundsøkonomisk værdi ved anvendelse af 

100 MW i spotmarkedet (estimeret)2 

 

-18 til -28  

 

-15 til -20 

Samfundsøkonomisk værdi ved udveksling 

Af FRR-A 

 

64 til 78 

 

8 til 14 

Leveringskontrakter -3,6 -3,6 

Ekstraordinære auktioner
* NA NA 

Samfundsøkonomisk værdi ved udveksling 

Af FRR-A 

 

61 til 75 

 

4 til 11 

Handelsgevinst ved anvendelse af 10 MW til FCR +6,5 +3,3 

Samfundsøkonomisk værdi reservationen, 

inkl. FCR 

 

67 til 81 

 

8 til 14 

1 FRR-A reserveomkostningerne i Vestdanmark er estimeret ud fra historiske priser baseret på et gen-
nemsnit for de seneste 6 år (106 mio. DKK) og beregnede/omkostningsbaserede hvor et kulbaseret 
kondensanlæg er prissættende (103 mio. DKK), jf. bilag 1 
2 Baseret på Nordpool spot beregninger, fundamentalmodel og historiske priser, jf. bilag 1 
Kilde: Energinet. Dk, jf. bilag 2 
Note: * Omkostningerne til ekstraordinære auktioner er kommercielt fortrolig 

34. Energinet.dk opgør den skønnede omkostning til indkøb af FRR-A i Vestdan-
mark i 2015 til 103 – 106 mio. DKK, jf. tabel 2. Herfra trækkes den aftalte pris for 
indkøb af FRR-A i Norge på 47 mio. DKK, hvilket giver en samlet handelsgevinst 
på 56 – 59 mio. DKK ved at købe FRR-A i Norge. Den danske del af handelsge-
vinsten ligger på mellem 28 og 30 mio. kr. ved en lige fordeling af handelsgevin-
sten mellem Danmark og Norge (dvs. (103-47)/2=28 og (106-47)/2=30).  

35. Fra nettohandelsgevinsten for Danmark fratrækkes Energinet.dks omkostnin-
ger til leveringsevnekontrakter på 3,6 mio. DKK og tillægges gevinsten ved at 
købe 10 MW FCR i Norge på ca. 3,3 mio. DKK.  
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36. I relation til FCR bemærkes særligt, at FCR leverancerne ikke sker gennem 
den reserverede kapacitet. Når leverancerne medtages i opgørelsen af de økonomi-
ske konsekvenser af reservationen skyldes det, at Energinet.dk har oplyst, at leve-
ringen af FRR-A (gennem reservationen) er en forudsætning for, at leverancer af 
FCR bliver kommercielt interessant for de norske leverandører. Reservationen og 
leveringen af FRR-A er derfor nødvendig for, at det er kommercielt attraktivt for 
norske leverandører at investere i de tekniske udstyr, kompetencer m.m., der er 
nødvendige for at kunne levere såvel FRR-A som FCR. Gevinsten ved levering af 
FCR bygger således på reservationen og leverancerne af FRR-A. 

37. Samlet giver dette en estimeret samfundsmæssig værdi af udveksling af sy-
stemydelser for Danmark på mellem 31 og 33 mio. DKK (værdi FRR-A=28-30 
mio. DKK plus værdi FCR=3,3 mio. DKK). I 2008 blev den tilsvarende sam-
fundsmæssige værdi (FRR-A og FCR) opgjort til omkring 47 mio. DKK (i 2015-
priser). Den estimerede samfundsmæssige værdi i 2015 ligger således omkring 1/3 
under estimatet i 2008. 

38. Energinet.dk anfører (bilag 2, side 2), at den lavere samfundsnytte ved udveks-
ling af systemydelser i forhold til forventningerne i 2008 først og fremmest skyl-
des et lavere prisniveau i elmarkedet i Danmark og en deraf afledt lavere estimeret 
indkøbspris for FRR-A ved køb af reserverne i Vestdanmark. 

39. Det bemærkes, at der i beregningerne af den samfundsøkonomiske værdi ved 
udveksling af systemydelser også indgår omkostninger til leveringsevnekontrakter 
og ekstraordinære auktioner, jf. tabel 2. Leveringsevnekontrakterne blev introdu-
ceret af Energinet.dk med henblik på at sikre, at der var danske leverandører, der 
kunne få dækket omkostningerne til at opretholde kompetencerne til at levere 
FRR-A i tilfælde af, at leverancer fra Norge ikke var mulige, eksempelvis ved 
planlagt vedligehold af SK4, nedbrud m.v. Det bemærkes, at Energitilsynet god-
kendte Energinet.dks metode til udbud af leveringsevnekontrakter for sekundære 
reserver (FRR-A) i maj 2015. Leveringsevnekontrakterne og omkostningerne her-
til indgik ikke i sammenligningsgrundlaget til den forventede nytte i metodegod-
kendelsen af reservationen i 2010. 

40. Energinet.dk anfører, jf. bilag 2, side 4, at overordnet forventes resultatet for 
2015 ikke at ændre sig betydeligt de næste 4 år – bortset fra omkostningerne til 
leveringsevnekontrakter, der er faldet markant i løbet af 2015. Tilsvarende 
forventes omkostningerne til ekstraordinære auktioner at falde i forhold til 2015, 
idet Energinet.dk har observeret, at der er kommet flere leverandører på markedet. 

41. Den samfundsøkonomiske værdi af reservationen kan opgøres ved at fratrække 
værdien af alternativanvendelsen af den reserverede kapacitet. Den reserverede 
kapacitet (100 MW) til udveksling af FRR-A i SK4 kunne således have været stil-
let til rådighed for spotmarkedet. Energinet.dk beregner den samfundsøkonomiske 
værdi ved en sådan anvendelse af kapaciteten til at ligge mellem 15 og 20 mio. 
DKK for Danmark, der skal trækkes fra handelsgevinsten ved køb af systemydel-
ser i Norge. Det giver en netto handelsgevinst (samfundsøkonomisk værdi af re-
servationen) for Danmark på 8 – 14 mio. DKK. 
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HØRING 

42. SET har efter modtagelsen af evalueringsrapporten haft denne i offentlig hø-
ring i perioden 4. februar 2016 – 1. marts 2016, og udkastet til afgørelse har været 
i høring i perioden 10. august 2016 – 26. august 2016. 

43. Der er modtaget høringssvar til den anmeldte evalueringsrapport fra DONG, 
Dansk Energi, Nordjyllandsværket og Statnett, og fra XXXX til sekretariatets 
udkast til afgørelse. 

44. SET har kommenteret høringssvarene i et høringsnotat (bilag 9.) 

VURDERING 

45. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Energinet.dks evaluering af 
reservationen på 100 MW i SK4 til brug for selskabets indkøb af sekundære reser-
ver (FRR-A) i Norge. 

46. I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af reservationen i 2010, blev 
Energinet.dk pålagt at foretage den foreliggende evaluering 1 år efter at, SK4 var 
taget i drift. Det fremgår af Energitilsynets afgørelse, at evalueringen dels skulle 
dokumentere reservationens omfang og anvendelse, dels skulle kvantificere den 
samfundsmæssige nytte af reservationen. Energitilsynet pålagde Energinet.dk at 
evalueringsrapporten skulle i offentlig høring og høringssvarene stilles til rådighed 
for Energitilsynet. 

47. SET skal indledningsvis bemærke, at Energitilsynet i 2010-afgørelsen lagde 
vægt på, at reservationen var en væsentlig forudsætning for, at der blev investeret i 
en ikke ubetydelig udbygning af overførselsforbindelsen til Norge, der i sig selv 
forventedes at bibringe en samfundsmæssig gevinst på omkring ca. 700 mio. kr. 
(2015-priser) over forbindelsens forventede levetid på 30 år. 

48. Det blev således samlet vurderet, at hensynet til, at investeringen indebar bety-
delig større overførselskapacitet tilvejebragt via reservation burde veje tungere end 
hensynet til indskrænkningen i markedsadgangen i det konkrete tilfælde. Der blev 
med andre ord lagt til grund, at reservationen – som en væsentlig del af investe-
ringsaftalen mellem Energinet.dk og Statnett – var medvirkende til at øge kapaci-
teten på overførselsforbindelsen til Norge med 700 MW fremfor at reservationen 
blev betragtet isoleret som en reduktion af kapaciteten på overførselsforbindelsen. 

49. I overensstemmelse med 2010-afgørelsen vil SET derfor i vurderingen af eva-
lueringen og resultaterne heraf tage udgangspunkt i, at reservationen var en vigtig 
forudsætning for investeringen i SK4, der øgede overførselskapaciteten med 70 
pct., idet den var en væsentlig og integreret del af investeringsaftalen mellem 
Energinet.dk og Statnett.  
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50. Herudover skal der tages stilling til spørgsmålet om reservationens forenelig-
hed med reglerne i elforsyningslovens §§ 73 og 73a og systemansvarsbekendtgø-
relsens § 5, stk. 1, jf. § 5, stk. 2, nr. 2. 

RESERVATIONENS FORENELIGHED MED ELFORSYNINGSLOVEN OG BEKENDTGØ-
RELSE OM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED OG ANVENDELSE AF TRANSMISSI-
ONSNETTET 

51. SET bemærker, at Energitilsynet i 2010 fandt, at reservationen ikke var i strid 
med reglerne i elforsyningslovens §§ 73 og 73a, der fastsætter, at priser og betin-
gelser skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende metoder, der er godkendt Energitilsynet. Reservationen var heller 
ikke i strid med systemansvarsbekendtgørelsens regler i § 5, stk. 2, nr. 2, der fast-
slår, at forbuddet mod indgåelse af aftaler om brug af transmissionsnettet, der in-
debærer reservation af netkapaciteten– jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 – ikke gæl-
der aftaler, som den systemansvarlige virksomhed indgår med henblik på udveks-
ling af systemtjenester. 

52. SET vurderer – som i 2010 – at reservationen ikke er i strid med reglerne i 
elforsyningslovens §§ 73 og 73a og systemansvarsbekendtgørelsens § 5, stk. 1. 

53. SET vurderer videre at reservationen er objektiv, idet den er fastsat ud fra 
Energinet.dks behov for FRR-A.  

54. SET vurderer også, at reservationen er rimelig. SET lægger her vægt på, at 
reservationen og omfanget af denne alene er fastsat i forhold til Energinet.dks 
behov for FRR-A og reducerer kapaciteten i overførselsforbindelsen marginalt 
(knap 6 pct. af den samlede kapacitet på 1.700 MW). Endvidere er reservationen 
en væsentlig forudsætning for udvidelsen af kapaciteten på overførselsforbindel-
sen fra 1.000 MW til 1.700 MW.  

55. SET vurderer endelig, at reservationen er transparent og påvirker de danske 
markedsaktører på en ensartet måde. Det bemærkes i den forbindelse, at kravene i 
den danske elforsyningslov vedrørende godkendelse af metoder gælder for det 
danske marked, og der kan ikke ud fra disse stilles krav om eksempelvis reciproci-
tet i en reservation. Som anført i Energitilsynets godkendelse i 2010 er det den 
samfundsmæssige værdi i en reservation, der skal lægges til grund for en vurde-
ring. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at reservationen er en væsentlig 
del af den samfundsøkonomiske værdi for Norge, mens den samfundsøkonomiske 
værdi for Danmark først og fremmest ligger i energihandel i spotmarkedet. 

EVALUERINGEN 

56. Det fremgår af 2010-afgørelsen, at Energinet.dk skal kunne dokumentere re-
servationens omfang og anvendelse samt kvantificere den samfundsmæssige nytte 
af reservationen.  

 RESERVATIONENS OMFANG OG ANVENDELSE 

57. Det fremgår af Energinet.dks evalueringsrapport, at reservationen har været 
benyttet i ca. 96 pct. af timerne i 2015 med en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 
21 pct. Energinet.dk anfører i den forbindelse, at virksomheden anser en gennem-
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snitlig udnyttelsesgrad på ca. 20 pct. for at være et normalt aktiveringsniveau for 
FRR-A i Vestdanmark. Det afgørende for FRR-A er, at det er til rådighed i selve 
driftsøjeblikket, og Energinet.dk finder derfor ikke, at den samlede energileveran-
ce i løbet af en time er et relevant evalueringsparameter. 

58. SET vurderer, at reservationens omfang er i overensstemmelse med godken-
delsen i 2010. SET lægger vægt på, at størrelsen af reservationen er fastsat på bag-
grund af Energinet.dks behov og de internationale driftsforpligtelser og aftaler, 
Energinet.dk er underlagt. 

59. SET vurderer endvidere, at udnyttelsen af reservationen ikke er i strid med 
godkendelsen i 2010. Reservationen må fastsættes ud fra det stipulerede maksima-
le behov i kraft af formålet med denne. SET vurderer således, at en udnyttelses-
grad på 21 pct. i gennemsnit, og over 90 pct. i et begrænset omfang (knap 5 pct.) 
af tiden er i overensstemmelse med godkendelsen i 2010. 

60. Energinet.dk anfører endvidere, at reservationen udelukkende har været an-
vendt til FRR-A. SET er ikke i besiddelse af oplysninger, der rejser tvivl herom. 

61. SET vurderer således samlet, at reservationens omfang og anvendelse er i 
overensstemmelse med godkendelsen i 2010. 

62. SET vurderer endelig, at Energinet.dk årligt bør indsende oplysninger om re-
servationens omfang og anvendelse m.m. som dokumentation for overholdelse af 
kravene i Energitilsynets afgørelse af 20. december 2010. 

EVALUERINGENS METODIK M.V. 

Gennemsigtighed og inddragelse af aktører 
63. I relationen til evalueringens metodik m.v. skal SET indledningsvis bemærke, 
at Energinet.dk har gennemført en åben proces med aktiv inddragelse af markeds-
aktører og interessenter fastlæggelsen af metodikken i evalueringen, høring af 
udkast til evalueringsrapporten mv. SET vurderer således, at Energinet.dk har 
levet op til de krav om gennemsigtighed m.m., der blev stillet i forhold til gennem-
førelsen af evalueringen i Energitilsynets afgørelse i 2010. 

Grundlaget for og validitet af samfundsøkonomiske beregninger 
64.  Den samfundsøkonomiske beregning i evalueringen er baseret på de faktiske 
priser for FRR-A (og FCR) indkøbt i Norge i 2015 og beregnede/estimerede priser 
for hvad danske leverancer af FRR-A ville have været i 2015. 

65. Estimeringen af de danske priser bygger dels på de historiske priser for FRR-A 
i Danmark i perioden 2009 – 2014, dels på estimering af priserne ud fra en om-
kostningsbaseret tilgang ud fra et produktionsanlægs variable omkostninger. I den 
omkostningsbaserede estimering tages udgangspunkt i et kulfyret kondensanlæg 
med en virkningsgrad på 40 pct., der er konsistent med beregningerne, der lå til 
grund for Energitilsynets afgørelse i 2010. 
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66. Herudover har Energinet.dk gennemført beregningerne for en række andre 
værktyper (naturgas og elkedler), der i perioder forventeligt ville kunne levere 
FRR-A billegere end et kulfyret kondensanlæg.  

67. Energinet.dk understreger i evalueringsrapporten, at estimationen af danske 
priser på FRR-A i 2015 er behæftet med usikkerhed.  

68. SET finder også, at der er en reel usikkerhed i forhold til at vurdere, hvordan et 
dansk FRR-A marked ville have set ud i 2015. Det gælder – som anført af  DONG 
og Nordjyllandsværket i deres høringssvar – fx i forhold til antallet af mulige aktø-
rer, der kunne byde ind på markedet, manglende incitamenter til markedsudvikling 
i et marked, der ville ophøre i 2015 mv. Men det gælder også i høj grad vurderin-
gen af, hvorledes konkurrencen på et dansk marked for FRR-A – og dermed også 
priserne – ville have udfoldet sig på et lukket dansk marked.  

69. Energinet.dk anvender dels en omkostningsbaseret estimering af 2015 priser-
ne, dels et gennemsnit af de historiske priser for dansk FRR-A i perioden 2009 - 
2014.  

70. I relation til den omkostningsbaserede estimering sker denne med udgangs-
punkt i et kulfyret kondensværk, men der også beregninger for 4 andre typer vær-
ker – naturgas (uden minimumsproduktion), naturgas (med minimumsproduktion), 
elkedel (50 DKK/GJ) og elkedel (80 DKK/GJ). 

71. SET vurderer, at det rigtigt at inddrage andre typer værker i estimeringen. 
Estimeringen afspejler således i et vist omfang udviklingen i antallet af mulige 
leverandører af FRR-A trods usikkerheden forbundet med at estimere de enkelte 
værktypers omkostninger. 

72. I relation til de historiske priser finder SET, at udviklingen på markedet m.m. 
gør, at en umiddelbar anvendelse af historiske priser for dansk leveret FRR-A er 
usikker. SET vurderer imidlertid, at det ikke er urimeligt at inddrage de historiske 
priser i beregningerne. I en situation, hvor der ikke findes reelle priser er det nær-
liggende at inddrage de historiske priser, der er kendt.  

73. Samlet vurderer SET således, at estimeringen/beregningen af danske priser for 
FRR-A for 2015 rummer en ikke ubetydelig usikkerhed. SET vurderer imidlertid 
også, at det er rimeligt, at Energinet.dk anvender den omkostningsbaserede bereg-
ning og de historiske priser, idet der ikke er andre holdepunkter, som umiddelbart 
kan forventes at give et mere sikkert grundlag for estimeringen. 

OPGØRELSEN AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI I EVALUERINGEN 

74. SETs vurdering af reservationen vil – som 2010-afgørelsen – tage udgangs-
punkt i, at reservationen var en vigtig del af Energinet.dk og Statnetts investe-
ringsbeslutning. Reservationen var således led i en aftale, der skulle sikre at inve-
steringen gav samfundsmæssig værdi for både Danmark og Norge, og reservatio-
nen var derfor en af forudsætningerne for, at SK4 blev etableret. 
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75. Det er SETs vurdering, at reservationen skal ses i sammenhæng med, at den 
muliggjorde en forøgelse af overførselskapaciteten mellem Danmark og Norge 
med 700 MW hvoraf 600 MW alene er en forøgelse, der kommer spotmarkedet til 
gode. Tilsvarende vurderer SET, at den samfundsmæssige værdi af reservationen 
må vurderes på baggrund af den samlede samfundsmæssige værdi for Danmark af 
SK4, der i 2008 blev opgjort til ca. 700 mio. kr. (2015-priser) ved en forventet 
levetid på 30 år, jf. bilag 8. 

76. Energinet.dk opgør i dag den samfundsøkonomiske gevinst ved SK4 til ca. 250 
mio. DKK ved en forventet levetid for SK4 på 30 år, jf. bilag 8.  Det bemærkes, at 
beregningerne bygger på et 30-årigt tidsperspektiv, der var den forventede levetid 
for en forbindelse som SK4 i 2008, men i dag forventer Energinet.dk en levetid på 
40 år baseret på baseret på de erfaringer man har med de eksisterende kabler. En 
forventet levetid på 40 år vil give en estimeret samfundsøkonomisk gevinst ved 
SK4 på over 625 mio. DKK, jf. bilag 8.  

77. SET bemærker i den forbindelse, at en levetidsforventning på 40 år ikke i sig 
selv er urimelig, når den baseres på de faktiske erfaringer, der er gjort. I forhold til 
vurderingen af den samfundsøkonomiske værdi af SK4 vurderer SET dog, at esti-
materne i 2008 og 2015 må sammenlignes ud fra samme forventede levetid – dvs. 
30 år. I forhold til forventningerne i 2008 bemærkes endvidere, at en levetidsfor-
ventning på 40 år i 2008 må antages at have givet en væsentligt højere forventet 
samfundsøkonomisk gevinst end de ca. 700 mio. kr. (2015-priser), der blev op-
gjort i 2008 ud fra en forventet levetid på 30 år. 

78. SET vurderer således samlet, at der er en positiv samfundsøkonomisk værdi af 
SK4, men at den estimerede værdi af forbindelsen i dag ligger under forventningen 
i 2008. Det bemærkes i den forbindelse, at dette ikke er et særskilt problem, der i 
sig selv påvirker den regulatoriske vurdering af SK4 og reservationen som en væ-
sentlig og integreret del af grundlaget for investeringen i SK4. 

79. Energinet.dks evaluering af isolerede samfundsmæssige værdi af udvekslin-
gen af systemydelser i 2015 ligger på 31 – 33 mio. kr. inklusiv værdien af ud-
veksling af FCR (28 – 30 mio. DKK excl. FCR). Dette skal ses i forhold til, at der 
i metodegodkendelsen i 2010 var stipuleret en samfundsmæssig værdi på 47 mio. 
kr. Den opgjorte værdi ligger således ca. 30 – 33 pct. under den forventede uden 
særlig hensyntagen til usikkerheden i beregningerne m.m.  

80. SET skal hertil bemærke, at evalueringen af den isolerede samfundsmæssige 
værdi af reservationen bygger på et års drift af SK4. Det er ikke i sig selv proble-
matisk, at der er afvigelser i forventet/realiseret værdi. Den samfundsmæssige 
værdi af SK4 er således (blandt andre ting) afhængig af udviklingen i elpriserne – 
jo højere danske elpriser jo større samfundsøkonomisk værdi af SK4 og omvendt. 
De danske elpriser har været faldende i de seneste par år, hvilket påvirker den 
samfundsøkonomiske værdi af SK4 negativt, når værdien estimeres i dag. Stiger 
elpriserne i årene fremover vil det omvendt øge værdien af SK4 væsentligt. Vurde-
ringen/forventningerne til den samlede samfundsøkonomiske værdi vil således 
være påvirket af eksempelvis prisudviklingen i enkelte år. 
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81. Som tidligere anført vurderer SET, at reservationen skal ses i sammenhæng 
med, at den muliggjorde en forøgelse af overførselskapaciteten mellem Danmark 
og Norge med 700 MW hvoraf 600 MW alene er en forøgelse, der kommer spot-
markedet til gode. Den samfundsmæssige værdi af reservationen skal derfor vur-
deres på baggrund af den samlede samfundsmæssige værdi af SK4 vurderet til ca. 
700 mio. kr. (2015-priser) i 2008 og ca. 250 mio. DKK i dag. Med en levetid på 40 
år kan nytten opgøres til over 625 mio. DKK i dag. 

82. Det fremgår af høringssvarene fra DONG og DE, at de betvivler reservatio-
nens betydning for investeringsbeslutningen omkring etablering af SK4, jf. SETs 
høringsnotat, bilag 9. 

83. Derimod fremgår det af Statnett høringssvar, at aftalen om Energinet.dks køb 
af FRR-A i femårsperioden 2015 – 2019 var afgørende for Statnett og Energi-
net.dks investeringsbeslutning da indtægten fra spotmarkedet alene ikke gav til-
strækkelig samfundsøkonomisk lønsomhed for en investeringsbeslutning, specielt 
norsk samfundsøkonomi, jf. SETs høringsnotat, bilag 9. 

84. SET skal i relation til ovennævnte bemærke, at SET ikke er bekendt med ma-
teriale eller forhold, der kan anfægte, at reservationen i SK4 var en – blandt andre 
– afgørende forudsætning for, at projektet blev realiseret. SET vurderer således 
entydigt, at reservationen var en væsentlig og integreret del af investeringsbeslut-
ningen omkring SK4 og dermed også en væsentlig forudsætning for etableringen. 
Dermed vurderer SET samtidig, at reservationens samfundsmæssige værdi må ses 
i sammenhæng med den samlede samfundsmæssige værdi af SK4, der i 2010 blev 
opgjort til ca. 700 mio. kr. (2015-priser) for Danmark og i dag estimeres til ca. 250 
mio. DKK for Danmark ved en forventet levetid for SK4 på 30 år. 

SAMLET VURDERING 

85. Samlet vurderer SET, at: 

� At reservationen ikke er i strid med elforsyningslovens regler, jf. elforsynings-
lovens §§ 73 og 73a eller systemansvarsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens 
§ 5, stk. 1 og § 5, stk.2, 

� at reservationens omfang og anvendelse er i overensstemmelse med godken-
delsen i 2010, 

� Energinet.dk har gennemført evalueringen af reservationen i overensstemmel-
se med de krav om aktørinddragelse m.m. som Energitilsynet stillede i forbin-
delse med godkendelsen af reservationen i 2010, 

� de beregninger som Energinet.dk har foretaget af den isolerede samfunds-
mæssige værdi af reservationen er præget af usikkerhed men at det er rimeligt 
at Energinet.dk anvender disse, idet der ikke er holdepunkter, som umiddel-
bart kan forventes at give et mere sikkert resultat, 

� den samfundsmæssige værdi af reservationen skal ses i sammenhæng med, at 
reservationen var en væsentlig og integreret del af investeringsbeslutningen 
om etablering af SK4 og dermed en markant forøgelse af overførselskapacite-
ten mellem Danmark og Norge, 

� at Energinet.dks evaluering af SK4 kan tages til efterretning. 
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� Endelig finder SET, at Energinet.dk i reservationens løbetid årligt skal indbe-
rette omfang og anvendelse af reservationen med henblik på at dokumentere 
efterlevelse af forudsætningerne i Energitilsynets 2010-afgørelse. 
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RETSGRUNDLAG 

86. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.m., der 
har betydning og relevans for bedømmelsen af evalueringen af reservationen i 
SK4. 

87. Lov om Energinet.dk2 

 

Det følger af § 2, stk. 2, at  

 

Energinet.dk´s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af 
den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre 
åben og lige adgang for alle brugere af nettene. 

 

88. § 4 vedrører krav for etablering af nye transmissionsnet: 

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i 
bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for ud-
bygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsy-
ningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfunge-
rende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, 
eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af 
stk. 6.  

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse 
være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov 
for transmissionskapacitet. Planen skal indsendes til klima- og 
energiministeren, inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyn-
des. Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter planens ind-
sendelse.  

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at udbygningen i 
henhold til stk. 1 kræver godkendelse af klima- og energiministeren.  
……………………………… 

 

89. Det fremgår af § 12, at  

§ 12. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal 
i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskels-
behandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning  

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede 
og naturgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig 
virksomhed, transmissions- distributions- og lagervirksomhed.  

 
2 Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk, LBK nr. 224 af 16/03/2009.  
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2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributi-
onsnet samt lagerfaciliteter. 

 

90. BEK om økonomisk regulering af Energinet.dk3 

§ 12. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i 
medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk. indregne nødven-
dige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af ka-
pital , jf. stk. 2.  

 

91. Elforsyningsloven4 

92. Formålet med elforsyningsloven (EFL) defineres i § 1: 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges 
og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsynings-
sikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven 
skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig 
elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af 
elsektorens værdier.  

 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte for-
mål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved 
energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og mil-
jøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økono-
miske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion 
og handel med elektricitet. 

 

93. I § 6, stk. 4 fremgår det, at de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser 
skal stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår:  

Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virk-
somheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille 
deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objek-
tive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. 

 

94. § 6, stk. 4 gælder også for Energinet.dk, da Energinet.dk hører ind under defi-
nitionen af kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10:   

Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsy-
ningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirksomhed, der 

 
3 Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 

4 Bekendtgørelse af lov om elforsyning,, jf. LBK nr. 516 af 20/05/2010. 
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varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datter-
selskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på 
offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som 
net-, transmissions-, eller systemansvarlig virksomhed. 

 

95. Kravet om objektivitet, gennemsigtighed, rimelighed og ikke-diskrimination er 
i øvrigt et grundlæggende princip, der går igen i en lang række af lovens bestem-
melser. 

96. Det fremgår af § 24, at  

§ 24: Enhver har ret til at anvende det kollektive elforsyningsnet til 
transport af elektricitet imod betaling.  

Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskelsbe-
handle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begun-
stige egne selskaber eller ejere.  

Stk. 3. Med henblik på at sikre den fulde udnyttelse af kapaciteten i 
det kollektive elforsyningsnet kan klima- og energiministeren fast-
sætte regler om adgangen til at indgå aftaler om reservation af net-
kapacitet. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte reg-
ler om, at eksisterende aftaler om reservation af netkapacitet skal 
administreres på en måde, som sikrer den fulde udnyttelse af kapa-
citeten i det kollektive elforsyningsnet. 

97. § 5, stk. 1, nr. 15 definerer systemansvarlig virksomhed som: 

 ”Systemansvarlig virksomhed: Virksomhed, der har det overordne-
de ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv ud-
nyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem” 

 

98. Det følger af § 31, stk. 1 og 2, at Energinet.dk bl.a. skal bidrage til at sikre de 
bedst mulige betingelser for konkurrence:  

”§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til 
at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence 
på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2.  

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at be-
nytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikke-
diskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre ………….. 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for pro-
duktion og handel med elektricitet.”  

99. Det følger af § 27 a, at Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden. 

”§ 27 a.  Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden og 
skal for at opfylde denne forpligtelse  

Bilagsside 352 af 381.



ENERGITILSYNET | EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4 Side 20/2322 

1) opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sam-
menhængende elforsyningssystem og  

2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i 
det sammenhængende elforsyningssystem.  

Stk. 2. Energinet.dk kan til varetagelsen af sine forpligtelser i stk. 1 
indhente nødvendige oplysninger hos brugerne af nettet.”  

100. Det fremgår af EFLs § 73, at:  

”§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af 
deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige, objektive og ik-
ke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de en-
kelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på bag-
grund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.  

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre ta-
riffer og betingelser for brug af elnettet”.  

101. Det ses endvidere af EFL om Energitilsynets godkendelse af metoder:   

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og 
distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomhe-
der efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.  

 

102. Af bemærkningerne til § 73 a følger det, at  

”formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med 
EFLs bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke 
overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbruge-
res og netbrugeres forskellige karakteristika.” og videre 
…..”Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at be-
regne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissi-
onsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betin-
gelser og vilkår for tilvejebringelse af balanceringsydelser, jf. direk-
tivets artikel 11. Når der, i modsætning til direktivet, ikke fastsættes 
en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balance-
ringsydelser er en integreret del af den systemansvarlige virksom-
heds opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.”  

103. Det fremgår af § 77, at  

”Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må an-
ses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet 
give pålæg om ændring af priser og betingelser.” 
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104. Bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 
transmissionsnettet5 (2011) 

105. Det følger af § 3: 

”§ 3. Energinet.dk skal offentliggøre informationer indenfor virk-
somhedens ansvarsområde, der kan have betydning for prisdan-
nelsen på elmarkedet.”  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for 
alle brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet.  

106. § 4 fastsætter, at: 

”§ 4. Energinet.dk er teknisk og økonomisk ansvarlig for dækning 
af nettab i den del af transmissionsnettet, der er stillet til rådighed 
for Energinet.dk.”  

107. § 5 fastsætter, at: 

”§ 5. Indgåelse af aftaler om brug af transmissionsnettet, der inde-
bærer reservation af netkapaciteten, er ikke tilladt.  

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende aftaler: 
1) Aftaler, der indgås i forbindelse med brugen af transmissionsfor-
bindelser, der forbinder andre sammenhængende elforsyningssy-
stemer, hvor der ikke er mindst samme adgang til benyttelse af det 
kollektive elforsyningssystem, eller hvor forskelle i reglerne for el-
markedets tilrettelæggelse mellem systemområder nødvendiggør 
en særlig håndtering af brugen af transmissionsnettet. 
2) Aftaler som den systemansvarlige virksomhed indgår med hen-
blik på varetagelse af systemtjenester. 

 
108. Det følger af § 5, stk. 2, nr. 2, at stk. 1 ikke gælder ” Aftaler som den system-
ansvarlige virksomhed indgår med henblik på varetagelse af systemtjenester.” 

109. § 6 fastsætter, at: 

”§ 6. Parter som, i medfør af § 5, stk. 2, har reserveret netkapacitet, 
skal medvirke til, at netkapaciteten udnyttes fuldt ud.  

Stk. 2. Parter i aftaler som nævnt i stk.1, samt brugere af det kollek-
tive elforsyningsnet, skal efter regler fastsat af Energinet.dk, jf. el-
forsyningslovens § 27c, stk. 2, anmelde planer for udnyttelse af 
netkapaciteten til Energinet.dk, således at Energinet.dk efterfølgen-
de har mulighed for at tilbyde uudnyttet og ledig kapacitet til anden 
side, eksempelvis via elbørs-, elspot- og regulerkraftmarkeder.  

 
5 BEK nr. 891 af 17/08/2011 
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Stk. 3. De regler, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 2, 
skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kol-
lektive elforsyningsnet. Reglerne skal anmeldes til Energitilsynet.  

Stk. 4. Klager over regler, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 2, 
kan indbringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om 
ændring af reglerne.”  

 

110. Forordning 714/2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende eletricitetsudveksling m.m.  

111. Det følger af præamblen (nr. 25), at de nationale myndigheder (bl.a. Energi-
tilsynet) skal sørge for, at denne forordnings bestemmelser og de retningslinjer, 
som vedtages på grundlag af den, overholdes. 

 

112. Artikel 15, stk. 3 omhandler offentliggørelse af ledig kapacitet: 

Transmissionssystemoperatørerne offentliggør overslag over den 
ledige overførselskapacitet for hver enkelt dag, herunder ledig over-
førselskapacitet, der allerede er reserveret. 
 
Disse overslag offentliggøres på bestemte tidspunkter forud for 
transportdatoen og skal under alle omstændigheder indehold 
ugentlige og månedlige forudberegninger såvel som en kvantitativ 
beskrivelse af den ledige kapacitets forventede pålidelighed. 

 

113. Artikel 16 omhandler de almindelige principper for håndtering af kapacitets-
begrænsninger: 

1. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal behandles 
med markedsbaserede løsninger, der udelukker forskelsbehandling 
og giver de berørte markedsdeltagere og transmissionssystemope-
ratører effektive økonomiske signaler. Problemer med kapacitets 
begrænsninger i nettet skal fortrinsvis løses ved hjælp af ikke-tran-
saktionsbaserede metoder, dvs. metoder, der ikke indebærer et 
valg mellem de enkelte markedsdeltageres kontrakter. 

 

2. Transaktionsindskrænkende procedurer må kun benyttes i nøds-
tilfælde, hvor transmissionssystemoperatøren skal handle hurtigt, 
og hvor belastningsomfordeling eller modkøb ikke er mulige. Så-
danne procedurer skal anvendes uden forskelsbehandling. 

 

Bortset fra force majeure-tilfælde skal markedsdeltagere, der har 
fået tildelt kapacitet, have kompensation for enhver indskrænkning 
heraf. 
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3. Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller 
de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende 
strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hen-
syntagen til standarderne for sikker netdrift. 
 
4. Markedsdeltagerne meddeler i god tid forud for det relevante 
tidsrum de pågældende transmissionssystemoperatører, om de har 
til hensigt at anvende den tildelte kapacitet. Tildelt 
kapacitet, der ikke udnyttes, skal tilbageføres til markedet på 
en åben, gennemsigtig måde uden forskelsbehandling. 
 
5. Transmissionssystemoperatørerne skal, så vidt det er teknisk 
muligt, dirigere modsatrettede elektricitetsstrømmes kapacitetsbe-
hov gennem den samkøringslinje, hvor der er kapacitetsproblemer, 
for at udnytte denne linjes kapacitet mest muligt. Transaktioner, der 
afhjælper kapacitetsbegrænsningerne, må aldrig afvises; der tages 
dog fuldt hensyn til netsikkerheden. 
 
6. Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål:  
 
a) sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed og/eller  
 
b) bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gen-
nem netinvesteringer, især i nye samkøringslinjer.  
 
Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første af-
snit, litra a) og/eller b), må de, med forbehold af de pågældende 
medlemsstaters regulerende myndigheders godkendelse, benyttes 
med et maksimumsbeløb, der fastsættes af disse regulerende 
myndigheder som en indtægt, der skal tages i betragtning af de re-
gulerende myndigheder, når de skal godkende metoden for bereg-
ning af nettariffer og/eller for fastsættelsen af nettariffer.  
 
Resten af indtægterne indsættes på en separat intern konto, indtil 
de kan benyttes til formålene i første afsnit, litra a) og/eller b). Den 
regulerende myndighed underretter agenturet om den godkendelse, 
der er omtalt i andet afsnit. 
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NOTAT | ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] 

BILAG  
UDFØRLIGT HØRINGSNOTAT 

 

 
1. I forbindelse med behandlingen af Energinet.dks evaluering af reservationen i 
SK4 har Sekretariatet for Energitilsynet (SET) haft såvel Energinet.dks evaluering 
som udkastet til afgørelse i offentlig høring. I høringen er der indkommet hørings-
svar fra Dansk Energi, DONG. Nordjyllandsværket og Statnett. 
 
2. I nærværende notat er SETs kommentarer til høringssvarene samlet. 

GRUNDLAGET FOR OG VALIDITET AF SAMFUNDSØKONOMISKE 
BEREGNINGER 
3. I høringssvarene fra DONG og Nordjyllandsværket rejses kritik af grundlaget 
for beregningerne. DONG anfører således, jf. bilag 3, side 3: 
 

”Energinet.dk’s beregninger af den samfundsøkonomiske nytte er ”behæftet med 

stor usikkerhed”, jf. sammenfatningens side 4, andet afsnit. DONG Energy deler 

denne opfattelse og vil i dette afsnit fremføre en række konkrete bemærkninger her-

til. 

…. 
DONG Energy er enig med Energinet.dk i, at det er vanskeligt at estimere referen-
ceomkostningerne til levering af FRR-A reserver i Vestdanmark. Dog mener vi, at 
følgende forhold ikke er medtaget i tilstrækkeligt omfang af Energinet.dk:  
− Det danske produktmiks betyder, at der i perioder kan leveres FRR-A af dan-

ske leverandører til langt under den norske pris (Se afsnit 5.2 i evalueringen)  
− Op til SK4 aftalens ikrafttræden primo 2015 foregik indkøbet af FRR-A i 

DK1 i et symmetrisk månedsmarked, hvilket gjorde, at det var begrænset, 
hvor mange reserver fra dette produktmiks, der kunne finde vej til FRR-A 
markedet. Energinet.dk havde allerede i 2011 planer om at revidere FRR-A 
markedet, men skrinlagde selv disse planer efter indgåelse af SK4-aftalen. 
Dette har sandsynligvis påvirket prissætningen i perioden 2012 – 2014.  

− Et usikkert marked for FRR-A i DK fra 2011 og frem gav ringe incitament til 
at udvikle markedet for danske aktører. Modsat forholdt det sig for norske, jf. 
Energinet.dk’s indledende bemærkning i den samlede vurdering: ”Den fem-
årige løbetid på aftalen, samt at den indeholder både levering af FRR-A og 
FCR, bidrager i høj grad til den attraktive pris fra aktørerne i Norge og de-
res incitament til at investere i leveringen af systemydelserne”  

− Ny IT-protokol implementeret af Energinet.dk fra 2014 har åbnet op for, at 
flere danske leverandører kan levere FRR-A.  

DONG Energy mener derfor, at omkostningerne til reserverne i Vestdanmark ville 
have været under de af Energinet.dk anslåede 103-106 mio. kr. pr. år. Med bag-
grund i Energinet.dk’s analyse af omkostningsbasen som beskrevet i afsnit 5.1 i 
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evalueringen, synes det mere rimeligt at vurdere omkostningerne til 67-90 mio. kr. 
pr. år, hvilket stadig er behæftet med stor usikkerhed.7 
________________________________________________________ 

7 Energinet.dk vurderer den rene reservationsomkostning på et kulfyret kraftværk til 67 mio. kr. (Tabel 2) og om-

kostninger ved produktmiks til 90 mio. kr. (Tabel 4).” 
 
4. Tilsvarende anfører Nordjyllandsværket i deres høringssvar (bilag 4, side 1 
Nordjylland), at: 

”I beregning af forventede leveringsomkostninger, er der ikke medregnet levering 
fra andre typer af anlæg end centrale kraftværker. Det er vores opfattelse at langt 
flere aktører vil kunne deltage på markedet i dag end tidligere, og med flere for-
skellige typer af produktions- og forbrugsenheder, hvilket må forventes at medføre 
lavere priser.  
 
Energinet.dk har i den endelige evaluering medtaget vurderinger af flere typer af 
anlæg, men estimeringen af omkostninger for disse anlægs leveringsomkostning, er 
præget af mange antagelser og usikkerheder, og udfaldsrummet for omkostnings-
beregningen er af en sådan størrelse at fastsættelse af en specifik omkostning ikke 
kan foretages. 
… 
 Der anvendes historiske priser for levering af FRRa i DK1 som en slags verifika-
tion af den opstillede model. Vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt at anvende 
en sammenligning med historiske priser som en verifikation af modellen. Perioden 
der bruges til sammenligning var præget af lav konkurrence i et marked under af-
vikling. I evalueringen bør der for perioden op til 2015 oplyses forhold mellem 
indkøbt volumen af FRRa og volumen på indkomne tilbud (Bid-to-cover). Til sam-
menligning bør bid-to-cover oplyses for leveringsevnekontrakter for 2015 og 2016. 
Denne information vil kunne anvendes til at indikere en forventning om prisudvik-
ling i perioden fra 2015 og frem.  

 
5. SET bemærker, at Energinet.dk gør opmærksom på, at der er usikkerhed i esti-
meringen af danske FRR-A priser for 2015, således som DONG og Nordjyllands-
værket også påpeger. 
 
6. SET finder også, at der er en sådan usikkerhed. Som anført af DONG og Nord-
jyllandsværket ville vilkårene for et dansk FRR-A marked være væsentligt ander-
ledes i dag, end det var op til 2015 – fx i forhold til antallet af mulige aktører, der 
kunne byde ind på markedet, manglende incitamenter til markedsudvikling i et 
marked, der ville ophøre i 2015 mv. Hertil kommer yderligere, at konkurrencen på 
et sådant lukket, nationalt marked også ville være påvirket af den manglende kon-
kurrence udefra. 
 

OPGØRELSEN AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDI I EVALUERIN -
GEN 
7. Det fremgår af høringssvarene fra DONG og Dansk Energi, at de betvivler re-
servationens betydning for investeringsbeslutningen omkring etablering af SK4. 
Således anfører DONG, jf. bilag 3, side 2 (DONG høringssvar): 

Slutteligt deler DONG Energy ikke Energinet.dk’s vurdering af, at reservationen 

var afgørende for SK4-projektets gennemførelse. Andre og mindre konkurrence-
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forvridende muligheder blev ikke belyst eller drøftet. Fx kunne en anden fordeling 

af omkostninger mellem Statnett og Energinet.dk være valgt. 

8. Tilsvarende anfører Dansk Energi, jf. bilag 5, side 5: 

”Energinet.dk argumenterer løbende med, at reservationen var nødvendig for at 
gennemføre SK4-projektet som helhed, for at gøre forøge fordelene som tilfalder 
Norge. Dansk Energi mener ikke, at dette er korrekt. 
 
Dansk Energi vil eksempelvis gerne fremhæve en alternativ model, der kan gøre 
den norske del af økonomien i SK4 mere attraktiv, herunder:  
 
- Energinet.dk betaler en højere andel af anlægsomkostningerne  

- Energinet.dk påtager sig større del af vedligeholdelsesarbejdet ” 
 

9. Derimod anfører Statnett, jf. bilag 6, side 1, at: 

”Avtalen var afggjørende for Statnett og Energinet.dks invetseringsbeslutning i 
SK4 da intekter fra spotmarkedet alene ikke gav tilstrekkelig samfundsøkonomisk 
lømsomhet for en investeringsbelutning, spesielt norsk samfunnsøkonomi. ” 

 
10. SET skal i relation til ovennævnte bemærke, at SET ikke er bekendt med ma-
teriale eller forhold, der kan anfægte, at reservationen i SK4 var en – blandt andre 
– afgørende forudsætninger for, at projektet blev realiseret. SET vurderer således 
entydigt, at reservationen var en væsentlig og integreret del af investeringsbeslut-
ningen omkring SK4 og dermed også en væsentlig forudsætning for etableringen. 

ANDRE SPØRGSMÅL 
11. Høringssvarene fra DONG, Dansk Energi og Nordjyllandsværket rejser en 
række andre spørgsmål, som SET her skal kommentere.  

NETWORK CODE ON ELECTRICITY BALANCING OG RECIPROCITET I RESERVA-

TIONER 
12. I høringssvarene fra DONG (bilag 3, side 5) henvises således til ”network 
code on electricity balancing” som vist neden for: 

DONG 
Ved behandlingen af reservationen på Storebæltsforbindelsen i 2010 fremhævede Energitilsynet, at 
tilsynet ved vurderingen af Energinet.dk’s metode for reservation af kapacitet på en forbindelse 
grundlæggende skal påse, ”at metoden opfylder betingelserne om gennemsigtighed, rimelighed og 
ikke-diskrimination”5. Disse principper er i overensstemmelse med netværkskoden for Electricity 
Balancing, som Energinet.dk også refererer til i evalueringen:  
 
”Chapter 2, Article 10:  
1. This Network code shall facilitate the achievement of the following objectives:  
a. […]  
d. Fostering effective competition, non-discrimination and transparency in Balancing Markets;  

e. […]  

f. Ensuring that the procurement of Balancing Services is fair, objective, transparent and market-
based, avoids undue barriers to entry for new entrants, fosters the liquidity of Balancing Markets 
while preventing undue distortions from within the internal market in electricity;” 6 

 

5 Energitilsynet. 15. oktober 2012. Energinet.dk – opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day 
kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse. 12/07737.  
6 Version 3.0 fra august 2014, kapitel 2, artikel 10 
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13. Dansk Energi henviser, jf. bilag 5, side 2, til, at der bør tages hensyn til lige 
muligheder og konkurrence på tværs af landegrænser: 

Indkøb uden lige muligheder for at konkurrere på tværs af landegrænser  
Dansk Energi støtter øget markedsintegration, da det både skaber bedre omsæt-
ningsmuligheder, og samtidig er med til at skabe mere velfungerende markeder. 
Det bør dog være et krav, at der er lige konkurrencevilkår på tværs af landegræn-
ser, der medfører lige vilkår for køb og salg af ydelser. 
 

Princippet om reciprocitet i markedsdesignet bør stå meget stærkt, når der udfor-

mes markedsregler. Den konkrete sag med reservation på SK4 synes ikke at under-

støtte en øget markedsintegration, fordi der alene er tale om at norske aktører kan 

sælge FRR-A i Danmark, mens danske aktører ikke har tilsvarende mulighed for at 

sælge FRR-A i Norge. Uden reciprocitet skævvrides konkurrencen, hvor luknin-

gerne i de danske markeder reducerer incitamenterne for eksisterende aktører til 

at opretholde deres evne til at kunne producere FRR-A, lige såvel som incitamentet 

for nye aktører til at investere også reduceres. Det betyder, at det danske marked 

for FRR-A afvikles frem for at udvikles. 

 
14. SET skal indledningsvis bemærke, at hensynet til en konkurrencebaseret ud-
vikling og ikke-diskrimination er væsentlige, generelle hensyn for markederne. 
Det væsentlige i den gældende regulering omkring reservationer er den sam-
fundsmæssige værdi af reservationer og den mindst mulige begrænsning af kapaci-
teten i spotmarkedet. Der må således lægges vægt på, at reservationer kan begrun-
des samfundsøkonomisk. 

15. SET skal yderligere bemærke at ”network code on electricity balancing” ikke 
er endelig. Et udkast til koden er således i kommitologi procedure for øjeblikket.  
Energitilsynet kan således ikke inddrage forslaget til netværkskode i retsgrundla-
get for en afgørelse. Hvorvidt netværkskoden, når den er vedtaget og trådt i kraft – 
vil have konsekvenser for den gældende reservation i SK4 vil afhænge af det kon-
krete ikrafttrædelsestidspunkt og de konkrete overgangsbestemmelser, som den 
endelige kode måtte indeholde. 

16. Når netværkskoden er endelig vedtaget og trådt i kraft må den forventes at 
blive et væsentligt retsgrundlag for vurderingen af reservationer i grænseoverskri-
dende elektricitetsforbindelser. 

17. SET skal endelig bemærke, at kravene i den danske elforsyningslov vedrøren-
de godkendelse af metoder gælder for det danske marked, og der kan ikke ud fra 
disse stilles krav om eksempelvis reciprocitet i en reservation. Som anført i Ener-
gitilsynets godkendelse i 2010 er det den samfundsmæssige værdi i en reservation, 
der skal lægges til grund for en vurdering. De samfundsøkonomiske beregninger 
viser, at reservationen er en væsentlig del af den samfundsøkonomiske værdi for 
Norge, mens den samfundsøkonomiske værdi for Danmark først og fremmest lig-
ger i energihandel i spotmarkedet. 
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OPHÆVELSE AF RESERVATIONEN I STOREBÆLTSKABLET 
18. DONG og DE henviser endvidere til Energitilsynets ophævelse af Energi-
net.dks reservation i Storebæltskablet og Energiklagenævnets stadfæstelse heraf 
og drager en parallel til den foreliggende sag, jf. bilag 3, side 3 og bilag 5, side 4. 

DONG 
For at kunne vurdere om en samfundsøkonomisk nytte på 8 mio. kr. (70 pct. lavere 
end forventet) er tilstrækkelig til at opretholde et så betydeligt indgreb, som en re-
servation i day ahead markedet er, kan vi holde Energinet.dk’s beregning op imod 
beregninger og afgørelser i sagen omkring reservationen på Storebæltsforbindel-
sen. Der står følgende i afgørelsen4:  
 
”Sekretariatet for Energitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 
mio. kr. pr. år er betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. 
pr. år, som Energinet.dk i 2010 skønnede ville være resultatet af reservationen. 
Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at 
Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 
922 mio. kr. i 2011. En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. år er efter Sekreta-
riatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det betydeli-
ge indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for.” [DONG Ener-
gy’s fremhævning.] 
 
I Storebæltssagen var den realiserede gevinst således 18 mio. kr. - altså 80 pct. la-
vere end forventet. I SK4-sagen er den (usikre og efter vores vurdering overvurde-
rede) realiserede gevinst 8 mio. kr. - altså ca. 70 pct. lavere end forventet. 

 
19. SET skal hertil bemærke, at der er væsentlige forskelle mellem de to sager, 
idet reservationen i Storebæltskablet ikke var en forudsætning for investeringsbe-
slutningen og dermed kablets etablering. Reservationen måtte derfor bedømmes 
isoleret ud fra den samfundsmæssige værdi den havde i forhold til alternativan-
vendelsen samt reservationens omfang og anvendelse. 

20. I modsætning hertil finder SET, at reservationen i SK4 er en væsentlig og in-
tegreret del af investeringsbeslutningen omkring SK4 og dermed også en væsent-
lig forudsætning for etableringen. Dermed vurderer SET samtidig, at reservatio-
nens samfundsmæssige værdi må ses i sammenhæng med den samlede samfunds-
mæssige værdi af SK4 

LANGSIGTEDE MARKEDSEFFEKTER, SYSTEMSIKKERHED OG INDIREKTE YDELSER 

VED INDKØB AF FRR-A I VESTDANMARK. 
21. Dansk Energi anfører, jf. bilag 5, side 2, at reservationen vil have en række 
langsigtede effekter i markedet: 

”Reservationen betyder en meget stor økonomisk omfordeling mellem danske el-

producenter til norske producenter. Konsekvensen er, at muligheden for at produ-

cere systemydelser i Danmark falder. Det har konsekvenser for forsyningssikker-

hed, fordi systemydelser er en del af indtjeningsgrundlaget på et kraftværk – på 

trods af hvad Energinet.dk synes at mene i sammenfatningens side 9. Årsagen til 

Energinet.dk’s synspunkt kan måske skyldes en forventning om, at producenternes 

fjernvarmekunder bærer denne ekstra byrde uden konsekvenser i forhold til deres 

valg af varmeleverandør. 

Systemydelsesmarkederne for primær reserve og sekundær reserve påvirkes på 

langt sigt, da manglende investeringer i det danske marked, betyder en forringelse 
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af konkurrencen, når reservationen løber ud. Dermed er der tale om et samfunds-

økonomisk tab efter reservationens udløb. I tidligere høringer i regi af Energi-

net.dk har Dansk Energi gjort opmærksom på dette forhold, men beregningen ind-

regnes ikke i de tal som Energinet.dk fremlægger.” 

 
22. Nordjyllandsværket påpeger, jf. bilag 4, side 2, at reservationen har konse-
kvenser for systemsikkerheden og at der er indirekte ydelser ved indkøb af FRR-A 
i DK1, der ikke er prissat i den samfundsmæssige værdiberegning: 

”System sikkerhed – garanti for levering af FRRa  
Leveringsevnekontrakter i sin nuværende form skaber ikke sikkerhed for en egent-
lig evne til at levere, hvis et uventet behov opstår. Kravene for deltagelse medfører 
ikke at aktører skal eftervise evnen til at levere, efter at aktøren er blevet godkendt. 
Hvis der blev udbudt egentlige kontrakter på FRRa i DK1, ville det medføre en 
faktisk leverance fra aktører i DK1, hvilket vil medføre en eftervisning af den fakti-
ske evne til at levere. Energinet.dk har således en skjult omkostning, i form af lave-
re systemsikkerhed. Denne problemstilling bør medtages i evalueringen.  
 
Indirekte ydelser ved indkøb af FRRa i DK1  

Ved indkøb af FRRa i DK1, i hvert fald for så vidt angår kontrakter tildelt aktører 

med leverance fra centrale kraftværker, er ydelsen spændingsregulering ideholdt i 

FRRa. I evalueringen tages der ikke højde for at et indkøb ved aktører i DK1 kan 

mindske behovet for indkøb for anlæg til spændingsregulering på transmissions-

nettet. Energinet.dk har indikeret et behov for et driftsklart anlæg tilsluttet trans-

missionsnettet hen over sommeren 2016. I de perioder, hvor FRRa indkøbes i DK1 

og kontrakten vindes af et sådant anlæg, vil Energinet.dk ikke have behov for at 

indkøbe et driftsklart anlæg. Betydningen af dette forhold bør inkluderes i evalue-

ringen.” 

 
23. I relation til de langsigtede effekter og den økonomiske omfordeling, reserva-
tionen er udtryk for, bemærker SET, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at vur-
dere/godkende Energinet.dks investeringer. Efter den danske regulering ligger 
denne kompetence hos ejeren af Energinet.dk, der godkender Energinet.dks inve-
steringsplaner og konkrete investeringer.  

24. En stillingtagen til en investering i eksempelvis SK4 er også en stillingtagen til 
den økonomiske omfordeling som måtte følge af investeringen. I det konkrete 
tilfælde med SK4 kan der efter SETs vurdering ses en omfordeling først og frem-
mest mellem de danske forbrugere og de danske producenter. Den samfundsmæs-
sige værdi af SK4 for Danmark ligger således på forbrugersiden med øget adgang 
til import fra et lavprisområde. Omvendt ligger den samfundsmæssige værdi for 
Norge først og fremmest hos de norske producenter med adgangen til højprisom-
råde samt aftalen om køb af FRR-A.  

25. I relation til Nordjyllandsværkets bemærkninger vedrørende systemsikkerhed 
og indirekte ydelser ved køb af FRR-A i Vestdanmark, bemærker SET, at system-
sikkerheden og sikringen heraf er Energinet.dks ansvar og ikke forhold, som Ener-
gitilsynet skal tage stilling til.  

26. SET bemærker endvidere, at der ikke foreligger oplysninger om, at leverings-
evnekontrakterne ikke skulle lever op til deres formål eller at indehavere af leve-
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ringsevnekontrakter ikke har været i stand til at levere konkrete leverancer i de 
tilfælde, hvor det har været aktuelt. En eventuel risiko i forhold til den faktiske 
evne til at levere må vel endvidere antages at være den samme ved indgåelse af en 
kontrakt om levering af FRR-A. Som udgangspunkt er der jo principielt ikke no-
gen garanti for, at leverancen rent faktisk kan leveres, når behovet opstår. 

27. I relation til det rejste spørgsmål om indirekte ydelser i forbindelse med leve-
ring af FRR-A fra Danmark skal bemærkes som førnævnt, at systemsikkerhed 
m.m. er Energinet.dks ansvar. SET henviser til Energinet.dks kommentarer til 
høringssvaret fra Nordjyllandsværket, jf. bilag 7, side 6ff: 

Energinet.dk har foretaget en opdeling af produkterne for systemydelser, for at 

skabe velfungerende markeder og transparens, hvor flest mulige aktører har mu-

lighed for at deltage. En kobling af produkterne vil medføre et væsentlig lavere an-

tal leverandører for systemydelser. 

Omfattende analyser af behovet for systembærende egenskaber foretaget i Vest-

danmark har vist at, ved intakt net, er transmissionsnettet uafhængigt af, at kraft-

værkerne leverer systembærende egenskaber. Ved normaldrift i sommermånederne 

indkøber Energinet.dk fra sommeren 2016 derfor kun ét driftsklart anlæg i Vest-

danmark, der kan beordres i drift, hvis der sker havari på enten udenlandsforbin-

delserne, eller centrale komponenter i nettet. 

Behovet for kraftværkerne, til at kunne opretholde systemsikkerheden, er derfor 

væsentlig anderledes end tidligere, og der er ikke længere behov for værker i drift i 

Vestdanmark. Derudover kan leveringen af FRR-A også ske fra decentrale kraft-

varmeværker, hvilket medfører, at det er Energinet.dk’s vurdering, at indkøbet af 

systembærende egenskaber ikke vil blive væsentlig påvirket af indkøbet af FRR-A i 

Norge. 

MARKEDSÅBNING MOD TYSKLAND 
28. DE påpeger, jf. bilag 5, side 2, at: 

Energitilsynet lægger i metodegodkendelsen fra 2010 vægt på en række øvrige for-

hold så som åbning af nye markedsmuligheder for dansk elproducenter som er-

statning for markeds-lukning på markedet for FRR-A. Markedsaktørerne har poin-

teret dette forhold på flere møder i systemydelsesgruppen. Dette aspekt bør nyde 

meget større opmærksomhed i evalueringen, men indgår kun i et meget begrænset 

omfang på s. 38-39.  

Tre forudsætninger om markedsåbning mod tyske markeder er ikke indfriet:  

Markedsåbningen for salg af FRR-A mod Tyskland er ikke sket som forudsat. 

Energinet.dk beskriver i 2010 som led i godkendelsen af reservation af kapacitet 

på SK4 en målsætning om, at skulle skabe et nordeuropæisk marked for udveksling 

af reserver og systemtjenester, som samtidig kan skærpe konkurrencen og øge af-

sætningsmulighederne for danske elproducenter betydeligt. Dette skulle ske samti-

dig med, at SK4 blev idriftsat. Målsætningen om markedsåbning gentager Energi-

net.dk i ’Strategi for systemydelser’ fra 2011 og i tillægget til strategien fra no-

vember 2013, hvor der specifikt står ”Det er Energinet.dk's hensigt og mål-

sætning at kunne tilbyde de danske markedsaktører nye afsætningsmuligheder på 

det tyske marked, senest samtidig med at ovennævnte aftale træder i kraft. 
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Ønsket om markedsåbning mod Tyskland ser ikke ud til at blive indfriet. Derved 

afskæres danske markedsaktører reelt fra afsætning af FRR-A på et marked, som 

de var stillet i udsigt ikke ville forsvinde, men derimod samlet set blive større.  

Markedsåbningen for FCR er ikke sket som forudsat.  

Den generelle kapacitetsudbygning mod Tyskland er ikke sket som forudsat. I 

Energitilsynets godkendelse i punkterne 36 og 104, fremgår det, at ’Udbygningen 

af Skagerrak 4 skal herudover ses i sammenhæng med en udbygning af forbindel-

serne mellem Danmark og kontinentet.’ Konkret er der i godkendelsen fra 2010 

skrevet, at eksportkapacitet fra Jylland til Tyskland forventes udbygget til 2000 

MW i 2012/2013, jf. punkt 104 i Energitilsynets godkendelse. 

Realiteten i 2014 er imidlertid, at eksportkapacitet er maksimalt 1780 MW, hvilket 

begrænser mulighederne for konkurrence mod syd. Samtidig er det værd at frem-

hæve, at den reelle rådighed på forbindelsen fra Jylland til Tyskland i 2015 gen-

nemsnitligt lå på 13 procent af nominelle kapacitet, dvs. langt mindre end de for-

udsatte 2000 MW. Dertil står, at det er intentionen at udbygge forbindelsen mel-

lem Jylland og Tyskland til 2500 MW i begge retninger fra 2017, hvilket tillige ser 

ud til at blive forsinket. Den tyske udbygning er forsinket, og der er risiko for, at 

den ikke bliver realiseret i planlagt omfang. 

Samlet set betyder den manglende udbygning af udlandsforbindelserne i forhold til 

forudsætningerne, at danske kraftværkers potentiale for at deltage i konkurrencen 

på kontinentet er væsentlig mindre end forventet. Derfor får de danske kraftværker 

ikke nye afsætningsmuligheder i takt med afsætningsmuligheder lukkes. 

 
29. SET skal indledningsvis understrege, at en markedsåbning mod Tyskland ikke 
var et vilkår for Energitilsynets godkendelse af reservationen på 100 MW i SK4 i 
2010. I Energitilsynets afgørelse fra 2010 står der således i pkt. 104: 

104. Ved den samlede vurdering, bør der, for det første lægges vægt på, at Energi-

net.dk har oplyst, at reservationen er en væsentlig forudsætning for at der investe-

res i en ikke ubetydelig udbygning af en overførselsforbindelse. Skagerrak 4 indgår 

i Kommissionens prioriterede projekter for el infrastrukturen og er ét af 5 store 

nordiske net investeringer(de prioriterede snit). Skagerrak 4 skal herudover ses i 

sammenhæng med styrkelsen af det indre jyske net, Storebælts forbindelsen samt 

opgradering af handelskapaciteten mod Tyskland til henholdsvis 1500/2000 MW i 

løbet af 2 år samt den nu besluttede COBRA forbindelse til Holland. 

 
30. Som det fremgår af pkt. 104 i afgørelsen fra 2010 er reservationen en væsent-
lig forudsætning for at der investeres i en ikke ubetydelig udbygning af en over-
førselsforbindelse. Herudover skal SK4 (ikke reservationen) ses i sammenhæng 
med flere andre projekter og forhold – styrkelsen af det indre jyske net, Store-
bæltsforbindelsen samt opgradering af handelskapaciteten mod Tyskland.  

31. Der er således tale om at se en sammenhæng mellem SK4 og andre netudbyg-
ningsprojekter og forventede markedsudvikling mv., og ikke at disse projek-
ter/forventninger skal ses som en forudsætning for reservationen i SK4. 

32. SET bemærker også, at Sekretariatet for Energitilsynet er aktive i forhold til at 
få skabt afgørende forbedringer i den faktiske handelskapacitet mod Tyskland – 
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bl.a. gennem forhandlinger med den tyske regulator og TSO m.m. Hertil kommer 
en uformel dialog med ACER samt dialog med DG ENER. 

33. For fuldstændighedens skyld skal SET i denne sammenhæng også henvise til 
den påbegyndte konstruktion af COBRA Cable forbindelsen mellem Vestdanmark 
og Holland og den potentielle forbindelse mellem Vestdanmark og England (Vi-
king Link).  

34. COBRA Cable vil få en kapacitet på 700 MW og forventes i drift primo 2019. 
Viking link er et forslag om en forbindelse på 1.400 MW mellem Vestdanmark og 
England. Projektet er i undersøgelsesfasen med miljøhøringer m.v., men der er 
ikke truffet investeringsbeslutning m.m. 

35. Endelig skal det nævnes, at der internationalt fortsat arbejdes med udvikling af 
såvel et nordisk som et europæisk reservemarked.  
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Sekretariat for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Att: post@energitilsynet.dk  

 hgo@energitilsynet.dk 

 
 

 

 

Høring hos Energitilsynet om supplerende oplysninger vedrørende SK4 

Dansk Energi takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger i forbindelse 

med de supplerende oplysninger i sagen om Energinet.dk’s reservation i SK4. 

 

Vi deler Energitilsynets vurdering fra sidste udkast til afgørelse fra den 9. december 2016 

om, at Energinet.dk’s reservation i SK4 bør ophæves. Vi mener, at beslutningen er korrekt, 

og følger praksis fra tidligere afgørelser fra både Energitilsynet og Klagenævnet. Vi henviser i 

øvrigt til vores synspunkter i vores tidligere høringssvar.  

 

Sidst i dette høringssvar vil vi gerne knytte et par kommentarer til det processuelle, da denne 

høring ikke har været særligt fokuseret og tydelig i sit formål. Med det forbehold har vi en 

række konkrete bemærkninger. 

 

 
Reservationens brug betyder diskriminerende indkøb og er derfor ulovlig 

Høringen handler i høj grad om økonomiske argumenter for og imod ophævelse af reserva-

tionen. Dansk Energi vil blot minde Energitilsynet om, at Energinet.dk’s valg om at gøre eks-

klusivt indkøb blandt norske producenter diskriminerer vestdanske producenter i konkurren-

cen. Reservationen er ikke nødvendig af hensyn til effektivitet, forsyningssikkerhed eller den 

tekniske drift af transmissionsnettet, hvilket også er en vurdering, som Energitilsynet kommer 

frem til i afgørelsesudkastet af den 9. december 2016. Af den grund alene bør reservationen 

ophæves. 

 

Den diskriminerende adfærd strider blandt andet imod EU’s elmarkedsdirektiv (2009/72/EC), 

som foreskriver, at TSO’erne helt generelt er ansvarlige for ikke at diskriminere mellem sy-

stembrugere eller grupper af systembrugere, jf. artikel12: 

 

Each transmission system operator shall be responsible for … ensuring non-discrimination 

as between system users or classes of system users, particularly in favour of its related un-

dertakings; 

 

I udkastet til afgørelse synes Energitilsynet alene at vurdere ud fra, om der sker en forskels-

behandling af aktører indenfor Danmarks grænser, men synes ikke at vurdere om der sker 

Dok. ansvarlig: CDW  
Sekretær: EDR  
Sagsnr:  2010-221  
Doknr: d2017-4809-9.0  
22. marts 2017  
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diskrimination på tværs af landegrænser. Da elektricitet handles i et internationalt marked, 

bør Energitilsynet derfor også vurdere, om danske elproducenter diskrimineres i forhold til 

norske producenter. 

 

 

Bod bør ikke indgå i økonomiske beregningsgrundlag 

Dansk Energi mener ikke, at bodsbetalingen bør indgå i den samfundsøkonomiske vurde-

ring, da bodsbetalingen er en risiko, som Energinet.dk bevidst har taget som selskab ved at 

indgå i en så lang kontrakt, som tilfældet er. 

 

Der bør være symmetri i de argumenter, som blev anvendt dengang og nu; hvis størrelsen af 

bodsbetalingen er et vigtigt argument nu, så burde det også have været et vigtigt argument i 

metodegodkendelsen fra 2010. Metodegodkendelsen fra 2010 indeholder dog ikke en god-

kendelse af, at Energinet.dk kan påføre danske elforbrugere en ekstra omkostning som følge 

af bodsbetaling, ligesom den samfundsøkonomiske beregning fra 2010 heller ikke indregner 

bodsbetaling eller blot risiko for bodsbetaling. 

 

Derfor bør bodsbetalingen ikke med rimelighed indgå som en del af et økonomisk argument 

for at opretholde reservationen. 

 

Dansk Energi ser en risiko for, at Energitilsynets rolle som uvildig part i energimarkedet til-

sidesættes, hvis Energinet.dk, qua indholdet af de kontrakter som Energinet.dk indgår, kan 

styre Energitilsynets afgørelser: Hvis Energinet.dk indgår en kontrakt, der pålægger dem at 

betale en tilpas stor bod, såfremt Energitilsynets beslutning betyder, at kontrakten ophæves, 

er der risiko for, at den uafhængighed, som kræves af tilsynsmyndigheden, ikke længere er 

tilstede. Det giver nogle uheldige incitamenter for de kontrakter, som måtte indgås fremadret-

tet. 

 

 
Langsigtede konsekvenser af den 5-årige reservation inddrages i evalueringen 

Dansk Energi mener, at det er korrekt, når Energitilsynet anerkender, at der er langsigtede, 

negative konsekvenser for det danske elmarked af en så lang reservation: 

 

122. Imidlertid er leveringen af norsk FRR-A bundet op på en 5-årig leveringsaftale, og en så lang 

aftaleperiode medfører, at markedet for FRR-A i DK1 i praksis er låst i aftaleperioden. Markedsaktører 

uden for leveringsaftalen er dermed afskåret fra at deltage i markedet, og – mere væsentligt – incita-

menterne til investering, innovation, effektivisering m.m. forsvinder eller mindskes kraftigt til skade for 

den langsigtede konkurrencesituation på markedet. I konkurrencemæssig henseende vurderer SET 

således, at aftaleperioden på 5 år er problematisk for konkurrencen og udviklingen af det danske re-

servemarked. 

Kilde: Energitilsynet, Udkast til afgørelse, 9. december 2016 

 

Dansk Energi har i denne proces været interesseret i at få en hurtig afgørelse på sagen, fordi 

den nuværende situation ikke er tilfredsstillende. Vi bemærker imidlertid, at der tilgår nye 

argumenter og data fra de parter, som støtter reservationen, herunder eksempelvis en nytil-

kommen bekymring for manglende konkurrence i sommerperioden. Hvis der fortsat er mulig-

hed for at indgive nye argumenter, vil Dansk Energi gerne bede om, at Energitilsynet på til-
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svarende vis sikrer kvantificering af de langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser af 

reservationen, som man tidligere selv har peget på.  

 
Ophævelse af reservationen bør ske hurtigst muligt 

Energitilsynets skriver i afgørelsen, at reservationen bør ophæves fra den 1. juli 2017. Dansk 

Energi vil gerne bede Energitilsynet fremskynde denne dato: 

 

1) Reservationen er diskriminerende og påvirker det danske elmarked negativt. Derfor 

bør den ophæves så hurtigt som muligt. Der findes allerede et markedsdesign – med 

gældende metodegodkendelse – som umiddelbart kan genoptages. Vi stiller desuden 

gerne op til en parallel dialog om den videre udvikling af markedet, men det må ikke 

udskyde ophævelsen af reservationen. 

 

2) Givet, at der allerede er gået 15 måneder siden afslutningen på SK4’s første driftsår, 

må man bemærke, at evalueringen allerede har taget længere tid end rimeligt er. 

Meget tid kunne være sparet, hvis metodeudviklingen havde foregået i løbet af første 

driftsår, således at evalueringen af første driftsår kunne afrapporteres kort tid derefter 

og ikke forsinker evalueringsprocessen unødigt. 

 

Processuelle bemærkninger 

- Høringens formål er upræcist. Høringsbrev udgøres af en kortfattet og løst formuleret 

mailtakst om høringens indhold. Ingen reference til konkrete ændringer/punkter i ved-

hæftede dokument. Dette gør, at man gætter på, hvad spørgsmålet er, og gætter på 

hvilke tal, der skal tages stilling til. 

 

- Evalueringsparametre/evalueringskriterier synes at blive ændret i takt med sagens 

udvikling. Usikkerhed om den lige adgang for sagens parter i beslutningsprocessens 

sidste fase, herunder møder med Tilsynet. Den samfundsøkonomiske vurderingsme-

tode og relevante problemstillinger blev debatteret og fastlagt over flere workshops 

mellem Energinet.dk og aktørerne i første halvår 2016. I takt med at sagens fokus 

flytter sig, fornemmer vi, at processen ikke længere foregår på lige vilkår, men hvor 

Energinet.dk, som qua sin rolle ejer af kontrakten med Statnett og tilhørende informa-

tioner samt dets ejerskab til beregningsmodellerne, har en fordel i denne sag. Samti-

dig er mange tal er fjernet fra høringsmaterialet, hvilket giver en potentiel risiko for 

uens behandling af sagens parter. 

 

- For kort høringsfrist. Udsendt den 16 marts, frist den 24. marts. Det er for kort tid. 

Dansk Energi modtager først høringen den 22. marts, dvs. 6 dage efter sagens øvri-

ge parter, og opnår udsættelse på 1 hverdag. Sagen fremgår heller ikke som høring 

på Energitilsynets hjemmeside og kunne derfor ikke ad den vej være bemærket. 

 

 

Vi uddyber naturligvis gerne vores høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 
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Christian Dahl Winther 

 

+45 3530 0437 

cdw@danskenergi.dk 
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Henrik Gommesen (SET)

Fra: Bernt Anders Hoff <bernt.hoff@statnett.no>

Sendt: 24. marts 2017 12:21

Til: 1 - SET Energitilsynet

Cc: Henrik Gommesen (SET); Cecilie Seem

Emne: Tilbakemelding på "Høring af supplerende opplysninger vedrørende udkast til 

afgørelse om evaluering av Energinet.dks reservation i SK4"

Tilbakemelding på "Høring af supplerende opplysninger vedrørende udkast til afgørelse 

om evaluering av Energinet.dks reservation i SK4" 

Vi viser til Energitilsynets høring av supplerende opplysninger vedrørende utkast til avgjørelse om evaluering av 

Energinet.dks reservasjon i SK4. 

Høringen gjelder ifølge Energitilsynet opplysninger om meromkostninger som vil følge dersom Energitilsynet 

opphever reservasjonen i sommerhalvåret 2017 og skjønnsmessig beregning av hvilken samfunnsøkonomisk nytte 

av reservasjonen man i 2008 forventet å ha i 2015. Høringen inneholder kun enkeltstående deler av et større 

dokument og det fremkommer ikke hvordan Energitilsynet vil anvende opplysningene som skal kommenteres. Dette 

bidrar til å gjøre det krevende å uttale seg i denne høringen. 

For vårt syn på anvendelse av tall og beregninger så langt, henviser vi til våre tidligere høringsuttalelser, blant annet 

av 13. januar 2017.  

Meromkostninger dersom Energitilsynet opphever reservasjonen i sommerhalvåret 2017 

Energitilsynet har lagt frem en vurdering av sesongprofilen for omkostninger for innkjøp av FRR-A lokalt i Danmark 

basert på forventninger fra Energinet.dk (punkt 113 og 114). Beregningen bak forventningen er ikke tydelig 

redegjort for, og er derfor vanskelige å kommentere på.  

Det vises også til to bilag med redegjørelser rundt omkostninger (bilag 21 og 18) som ikke er vedlagt (punkt 102 og 

111), og som heller ikke har vært fremlagt tidligere. 

Videre er det krevende å lese sammenhengen mellom de ulike estimater og vurderinger for omkostning ved lokalt 

innkjøp i Danmark som oppgis: 

a)      Estimatet i fra evalueringen til Energinet.dk (punkt 103) 

b)      Reviderte estimater fra Energinet.dk (punkt 108) 

c)       Vurdering av sesongprofil fra Energinet.dk (punkt 113 og 114) 

d)      Sammenstilling av estimater (punkt 107 og mulig siste del av 114) 

e)      Ytterlige vurderinger i evalueringen til Energinet.dk (kapittel 5 og bilag 3) 

Vi ber om at sammenhengene mellom de ulike vurderingene blir bedre redegjort for. 

Vi minner for øvrig om at modellberegning av omkostninger for å levere FRR-A i evalueringen har vært lavere enn de 

historiske prisene (ref. vår høringsuttalelse av 13. januar 2017). Det indikerer at modellering ikke klarer å fange alle 

forhold som påvirker kostnadene. 

Med utgangspunkt i egne erfaringer med implementering av nye markedsløsninger fremstår tidsplanen angitt av 

Energinet.dk for å implementere et eventuelt lokalt marked i Danmark med forbedret markedsdesign som ambisiøs 

(punkt 112). 

Forventning i 2008 til samfunnsøkonomisk nytte av reservasjonen for Danmark og Norge for 2015 

Energitilsynet har fremlagt en skjønnsmessig beregning av forventningen i 2008 til samfunnsøkonomisk nytte og 

merverdi av reservasjonen for både Danmark og Norge for 2015.   
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Beregningen tar utgangspunkt i: 

•         Estimat for forventet handelsgevinst for FCR og FRR-A for Danmark på 47 MDKK (2015 kroner) fra 

Energinet.dk 

•         Estimat for handelgevinst fra aktivering som i Energinet.dks evaluering for 2015 

•         Tall for forventet alternativverdi av anvendelse av 100 MW i spotmarkedet fra Energinet.dk 

Prisene mellom partene i avtalene er fastlagt separat for FCR og FRR-A. Siden prisene er fastlagt i euro og er 

avhengig av oppstartstidspunkt for SK4, er det krevende å gjøre en eksakt tilbakeberegning av 2008 estimater. 

Snittberegninger over avtaleperioden vil også være upresise. Den realiserte gjennomsnittsprisen fra de norske 

leverandørene er offentliggjort, mens avtaleprisene er ellers konfidensielle.  

En rimelig vurdering av Statnetts forventning pr 2008 er at Statnett da forventet en noe lavere merverdi av 

reservasjonen enn det som fremkommer i dokumentet som vi nå har blitt forelagt.  

Basert på det tilsendte materialet er det vanskelig å se hvordan Energitilsynet har kommet frem til at man i 2008 

forventet 37 MDKK som handelsgevinst ved aktivering av FRR-A.  

Dersom det er ønske om mer detaljert dialog om hva som var Statnetts forventninger i 2008, stiller vi oss til 

disposisjon i et møte.  

Avslutningsvis vil vi peke på at vi oppfatter det som at tallene som benyttes i dokumentet som vi nå har fått 

oversendt, underbygger at forventningen til at reservasjonen har en betydelig samfunnsøkonomisk merverdi er 

robust. Vi forventer en positiv avgjørelse hvor reservasjonen ikke blir opphevet. 

 

Vennlig hilsen, 

Bernt Anders Hoff 

Avdelingsleder System- og balansetjenester 
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Consultation on additional elements regarding the draft decision 

concerning Energinet.dks capacity reservation on SK4 

Energy Norway thanks SET for the possibility to comment on supplementary information regarding 1) 

cost if the reservation were canceled and 2) the expected socioeconomic benefits for Demark and 

Norway regarding the reservation.  

The additional information regarding increased cost due to the cancellation of the reservation and time 

needed to develop alternative Danish solutions supports our previous response and conclusion that the 

reservation on SK4 should continue until the end of the contract. We agree with point 104 that there 

will be additional losses for Statnett and Norwegian producers.  

Regarding the expected socioeconomic benefits of the reservation: we still don't think that expected 

benefits in 2008 compared to realized benefits in 2015 are a relevant criterion when deciding whether 

to cancel the reservation on SK4. Nevertheless, we understand that the additional information 

presented by SET, which are positive regarding SK4 reservation, leads to the conclusion that the 

realized benefits of the reservation only decreased by 20% -30% compared to the expected benefits in 

comparison to a decrease of 50% - 66% presented in the previous documents. Since that number does 

not include cost for additional auctions, the realized benefits should have come even closer to the 

expected benefits in this new calculation.  

However, this comparison is as said not relevant. In our view, only the expected future socioeconomic 

benefits of the reservation (based on positive results in 2015) compared to possible future 

socioeconomic benefits of an alternative use of 100 MW capacity in the spot market are relevant. The 

reports show clearly that for Denmark and Norway together it is more valuable to continue with the 

reservation. Even for Denmark alone that conclusion stands, even if one should not look into this 

purely based on Danish interest. We therefore ask SET to reconsider their decision and continue the 

reservation SK4 until the end of the contract.  

Best regards 
Energy Norway 

Einar Westre         Andrea Stengel 

Executive Director Networks and Markets     Senior Advisor 

 
 
Sekretariatet for Energitilsynet (SET) 

Henrik Gommesen 

Carl Jacobsensvej 35 

DK-2500 Valby 
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