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Spørgsmål til Energinet.dk - evaluering af reservation intra-day kapacitet 
 
Som opfølgning på Energitilsynet afgørelse af 2. juli 2010: Metodegodkendelse 
– Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 
samt Energinet.dk´s udkast til evaluering af 2. august 2011 – som drøftet med 
Energinet.dk den 24. august 2011, skal Sekretariatet for Energitilsynet (SET) 
hermed anmode om at Energinet.dk udarbejder/indsender følgende:   
 
Konsekvens for markedet som helhed 

• En nærmere redegørelse for, hvilken konsekvens reservationen af Sto-
rebæltsforbindelsen i intra-day har haft på de øvrige markeder (spot-
markedet og regulerkraft), jf. Energinet.dk´s evaluering punkt 1.0.  

o Der ønskes en økonomisk vurdering af forskellige niveauer af 
reservation i Storebæltsforbindelsen på intra-day markedet – 
dvs. de økonomiske konsekvenser af forskellige niveauer af re-
servationen på de øvrige markeder (spot og regulerkraft) – her-
under de fordelingsmæssige konsekvenser af reservationen. 
Vurderingen skal dække en periode fra idriftsættelsen til medio 
oktober 2011.  

• En redegørelse for reservationens konsekvens for balancemarkedet (Be-
tydning for aktørernes ubalancer, hvis de bliver begrænset i at handle 
sig så tæt på balance som muligt jf. Metodegodkendelsen af 2. juli 
2010, side 38.)  

 

Samfundsøkonomisk konsekvens specifikt 
• En liste over hvilke timer indtil dato, hvor reservationen har medført, at 

der ikke var intra-day kapacitet tilgængelig, med angivelse af dato og 
konkret time.  

• En tilnærmet kvantificering af det samfundsøkonomiske tab ved be-
grænsningen af handelen i Elbas.  

o Herunder den faktiske konsekvens/værdi for aktørerne   
 
Data, beregninger, forudsætninger   

• Redegør for de bagvedliggende dataserier til Energinet.dks notat af 2. 
august 2011 sendes til SET. Dvs. tidsserier på udveksling, spotpriser, 
elbas-handler, elbas-udveksling og flaskehalsindtægter.  

 19. september 2011 
Sag  4/0820-0600-
0003 
/ IHO 
Deres ref. 
 

ENERGITILSYNET 

Nyropsgade 30 
1780 København V   
Tlf. 72 26 80 70 
Fax 33 18 14 27 
CVR-nr.  64 96 46 
15 
et@dera.dk 
www.energitilsynet.dk 
 
 

 



 2/3 
 
 

o Specifikt vedr. flaskehalsindtægter ønskes en opgørelse af fla-
skehalsindtægter pr. måned som følge af Storebæltsforbindel-
sen i perioden 28. august 2010 til dato. 

o I hvilket omfang har Energinet.dk´s reservation af intra-day 
kapacitet – direkte eller indirekte – haft betydning for de kon-
krete flaskehalsindtægter? 

• De bagvedliggende data, beregninger og forudsætninger m.v. til figur 3, 
side 10 i Energinet.dk strategi for systemydelser1, herunder gives en 
udførlig redegørelse for, hvorfor det ifølge Energinet.dk er præcis 300 
MW, der er samfundsøkonomisk optimal.  

 

Anmodning – kritik fra BRD om forudsætningerne – businesscase.  
SET har været i dialog med BRD om sagen vedr. Energinet.dks reservation af 
intra-day kapacitet i Storebæltsforbindelsen. Som bekendt ønsker BRD ikke, at 
Energinet.dk reserverer 300 MW i intra-day på forbindelsen. SET har i forlæn-
gelse af mødet med BRD modtaget et notat fra BRD ”Anmodning fra BRD”, 
hvor BRD anmoder Energitilsynet om at ophæve den midlertidige metodegod-
kendelse, omfattende reserveringen af 300 MW rådighedsreservekapacitet fra 
DK2 mod DK1, på den elektriske storebæltsforbindelse senest den 1. september 
2011. (BRDs anmodning er vedlagt som bilag.) 
 
SET skal i den forbindelse anmode om Energinet.dk´s kommentar til følgende 
påstande/kritikpunkter i BRDs anmodning:   

• Ad 1: De økonomiske forudsætninger for besparelsen etc. ……..  (se 
punktet ”Ad 1” i bilag) 

• Ad 2: forringelse af den reelle forsyningssikkerhed i DK2 og DK2, 
etc.(se punktet ”Ad 2” i bilag).  

 
Reservationens omfang  

• En vurdering af reservationens omfang - betydning af en større/mindre 
reservation: 

o En redegørelse af om Energinet.dk kan nøjes med en mindre 
reservation, der på den ene side fortsat er omkostningsbespa-
rende og på den anden side i mindre grad indskrænker aktører-
nes råderum på intra-day markedet. 

o En vurdering af de respektive konsekvenser2 ved at Energi-
net.dk reserverer 50 MW, 100 MW og 200 MW intra-day ka-
pacitet, i forhold til den nuværende 300 MW intra-day reserva-
tion. 

 
Ændret princip for indkøb af ekstraordinære reserver DK 1 

• Energinet.dk bedes forklare om baggrunden for ændret princip af 8. 
marts 2011 (jf. evalueringsnotat punkt 1.3) – herunder redegøre for, 

                                                 
1 Af 27. maj 2011. 
2 Fordele/ulemper  
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hvorvidt dette har konsekvenser for opfyldelsen af N-1 forpligtelsen i 
DK1 og DK2.   

 
Opdateret flow-data 

• Udveksling over Storebæltsforbindelsen 1. august 2011 til dagen før 
Energinet.dks indsendelse af besvarelse af nærværende spørgsmål – 
dvs. tilsvarende figur og forklaring som side 2 i evalueringen – blot for 
ny periode. 

o En kort redegørelse herfor (ændringer i forhold til sidst, eller 
hvis samme flowmønster – forklaring herpå mv.) 

o Hvis der fortsat er større flow mod vest, end forventet i forhold 
til det i 2010 afgørelsen forventede – hvilken konsekvens har 
dette på N-1?  

 
Energinet.dk bedes indsende ovenstående redegørelse så hurtigt som muligt. 
SET foreslår, at vi i denne uge drøfter det præcise tidspunkt.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Iben Hvilsted-Olsen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 72 26 81 64 
iho@kfst.dk 
 
 
 
 
 


