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31. maj 2012 
SKL/SKL 
 

 
Til Sekretariat for Energitilsynet  

Att.: Henrik Thomsen 
 

 

Høringssvar angående reservation af intra-day kapa-

citet på Storebæltsforbindelsen 
 
Energinet.dk takker for muligheden for at kommentere Sekretariat for Energitil-

synet's (SET) afgørelse angående reservation af intra-day kapacitet på Store-
bæltsforbindelsen.  
 

Sekretariat for Energitilsynet's afgørelse indeholder en fyldestgørende redegø-
relse for de forskellige markeder, som elmarkedets brug af Storebæltsforbindel-
sen har indflydelse på.  

 
Energinet.dk's kommentarer nedenfor dækker afgørelsens indvirkning på busi-

ness casen for Storebæltsforbindelsen og det juridiske grundlag for afgørelsen. 
Energinet.dk's redegørelser angående reservationens indvirkning på intra-day 
markedet gør i detaljer rede for de øvrige forhold ved reservationens indvirk-

ning på aktørerne i markedet.    
 
Det er Energinet.dk's opfattelse, at udkastet til afgørelse indeholder en række 

kommercielt fortrolige oplysninger, som skal udelades ved en eventuel aktind-
sigt.   

 
1.0 Grundlaget for etableringen af den elektriske Storebæltsforbindelse 

 

Beslutningen om etableringen af Storebæltsforbindelsen var baseret på en ræk-
ke investeringsanalyser udført af Energinet.dk i 2005. Disse analyser var grund-

laget for de myndighedsgodkendelser, som gav mulighed for etableringen af 
forbindelsen.  
 

Storebæltsforbindelsen indgik desuden i den daværende regerings Energistrate-
gi 2025, idet det var regeringens vurdering, at forbindelsen blandt andet ville 
fremme forsyningssikkerhed, øge konkurrencen og reducere omkostninger til 

reserver i det danske elsystem.      
 

Energinet.dk's investeringsanalyser viste, at den samfundsøkonomiske nytte fra 
elmarkedets brug af forbindelsen var begrænset, og ikke i stand til at tilbagebe-
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tale investeringsomkostninger ved etableringen af forbindelsen. Bidraget fra 
reducerede omkostninger til reserver var derfor en afgørende del af indtægts-

grundlaget ved etableringen af forbindelsen.  
 

Ud af de samlede samfundsøkonomiske gevinster ved etableringen af forbindel-
sen på i alt DKK 133 mio./år udgør bidraget fra reserver DKK 90 mio, dvs. langt 
hovedparten af de samlede gevinster. Til sammenligning udgør den samfunds-

økonomiske gevinst i spotmarkedet DKK 33 mio./år. 
 

 
Tabel 1: Samfundsøkonomisk nytte ved varierende størrelser af en Storebælts-

forbindelse. Basisberegning for 2010.1   
 

Det ses af tabel 1, at den samlede netto-nytte ved etablering af en 600 MW 
forbindelse er i størrelsesordenen DKK 24,2 mio./år, hvilket afspejler, at om-
kostningerne ved etableringen af forbindelsen stort set svarer til gevinsterne, 

og bidraget fra systemtjenester udgør det største bidrag til, at den samlede 
business case er positiv.  
 

Reduceres gevinsten i reservemarkedet med DKK 18 mio./år, som følge af, at 
reservationen i intra-day markedet bortfalder, vil det, som det ses ovenfor, 

være yderst tvivlsomt, hvorvidt gevinsterne ved brug af Storebæltsforbindelsen 
vil overstige etableringsomkostningerne. Det skyldes, at efter et eventuelt bort-
fald af reservationen i intra-day markedet, vil nettogevinsten reduceres til DKK 

6,2 mio./år.  
 
Hertil skal bemærkes, at foretages vurderingen af bortfaldet af reservationen på 

den regionale samfundsøkonomi, vil den samlede effekt af etableringen ikke 
længere være positiv (i størrelsesordenen DKK -2 mio./år) 2. Dette skyldes, jf. 
 

1 Gengivelse af tabel 8, side 31 i "Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsfor-

bindelse" 2005. Rapporten er vedlagt som bilag til dette notat.  
2 Her er anvendt beregningen fra tabel 1, hvor de DKK 33 mio./år i dansk driftsnytte er 

erstattet med de DKK 25 mio./år i samlet regional driftsnytte. Samlet set giver dette 
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nedenstående tabel 2, at den samlede regionale driftsnytte er lavere end den 
interne danske driftsnytte, hvilket medfører, at den samlede samfundsøkonomi-

ske effekt af etableringen af forbindelsen er lavere i et regionalt perspektiv.  
 

 
Tabel 2: Resultater af en basisberegning af driftsnytte ved en 600 MW Store-
bæltsforbindelse.3  
      

Investeringsbeslutningen og myndighedsgodkendelserne var forudsat en reser-
vation af kapacitet i både spot- og intra-day markederne, som ville sikre en 
realisering af gevinsten i reservemarkedet og dermed et betydeligt lavere usik-

kerhedsniveau i realiseringen af gevinsterne.   
 

Derudover var der i myndighedsgodkendelsen fra Energistyrelsen en accept af, 
at hovedparten af indtægtsgrundlaget ved etableringen var en gevinst ved et 
reduceret reserveindkøb i Vestdanmark.  

 
En formindskelse af gevinsten i reservemarkedet som vil sætte spørgsmålstegn 
ved rentabiliteten ved etableringen af forbindelsen, men som samtidig ikke vil 

indebære nogen mærkbar gavn for markedets aktører vil potentielt kunne med-
føre, at de danske elforbrugere vil blive påført unødvendige omkostninger.      

     
2.0 Juridiske forhold i Sekretariat for Energitilsynet's afgørelse 

 

I Sekretariat for Energitilsynet's afgørelse af 2. juli 2010 blev størrelsen på re-
servationen på 300 MW kun midlertidig godkendt og skulle være genstand for 

en evaluering efter ét års drift. Efter SET's vurdering har Energinet.dk gennem-
ført denne evaluering tilfredsstillende, jf. pkt. 6, og evalueringen viste tydeligt, 
at reservationens påvirkning af markedets aktører ikke var betydelig. Efter 

Energinet.dk's opfattelse skal den ubetydelige påvirkning af aktørerne på DKK 
0,5 mio4. i det første års drift sammenlignes med den opnåede effektiviserings-
gevinst ved reservationen på DKK 18 mio./år i et gennemsnitligt år.  

 
En sammenligning af den samlede effektiviseringsgevinst i reservemarkedet på 

DKK 18 mio./år ved reservationen og Energinet.dk's samlede indkøb af system-
tjenester i 2011 på DKK 922 mio., udgør ikke et relevant evalueringskriterium 

 

en formindsket driftsnytte med DKK 8 mio./år (DKK 33 mio./år - DK 25 mio./år), 

hvorved den samlede samfundsøkonomiske nytte er DKK 16 mio./år (DKK 24,2 
mio./år - DKK 8 mio./år).  

 Bortfalder reservationen, reduceres denne nytte med DKK 18 mio./år, hvilket giver en 
samlet samfundsøkonomisk effekt uden reservation på DKK - 2 mio./år.  

3 Gengivelse af tabel 3 side 14 i "Forprojekt om etablering af en elektrisk Storebæltsfor-

bindelse" 2005. Rapporten er vedlagt som bilag til dette notat.   
4 I de første 14 måneders drift var et realistisk bud på aktørernes omkostninger ved re-

servationen DKK 0,6 mio., jf. Energinet.dk's redegørelse fra november 2011. Omreg-
net til en 12 måneders periode er denne omkostning i størrelsesordenen DKK 0,5 mio.   
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for reservationen, idet det er indvirkningen på intra-day markedet, som udgør 
den reelle betydning af reservationen.    

 
SET angiver i udkastet til afgørelse, at Storebæltsforbindelsen har grænseover-

skridende karakter. Men det er ikke Energinet.dk's opfattelse, at Forordning 
714/2009 er gældende for forbindelsen, idet forbindelsen ikke har grænseover-
skridende karakter. Forordningen er gældende for handel med elektricitet mel-

lem medlemsstater og ikke mellem prisområder internt i en medlemsstat, som i 
tilfældet med Storebæltsforbindelsen. Storebæltsforbindelsen er derfor ikke en 
samkøringslinje i Forordningens forstand.     

 
Det er desuden Energinet.dk's opfattelse, at Storebæltsforbindelsen forbinder 

Norden og kontinental Europa på samme måde, som andre interne danske for-
bindelser, såsom Kassø-Tjele forbindelsen og den elektriske forbindelse over 
Lillebælt. Derfor er den europæiske lovgivning angående grænseoverskridende 

handel med elektricitet efter Energinet.dk's opfattelse ikke relevant for Store-
bæltsforbindelsen, hvorfor bestemmelserne eller principperne i Forordning 

714/2009 ikke kan anvendes på Storebæltsforbindelsen eller andre interne dan-
ske forbindelser.   
 

Heraf følger tillige at retningslinjerne i Forordningen ikke kan benyttes som 
baggrund for en afgørelse.  
 

I SET's udkast til afgørelse pkt. 118 er angivet, at Systemansvarsbekendtgørel-
sens § 5, stk. 1 ikke giver mulighed for at indgå aftaler om at reservere kapaci-

tet til systemtjenester. Energinet.dk skal hertil bemærke, at der ikke er indgået 
aftaler med en tredjepart angående reservation af kapacitet, og at det er den 
samlede rådighed over systemtjenester i Østdanmark, som giver mulighed for, 

at anvende Storebæltsforbindelsen til at sænke reserveindkøbet i Vestdanmark. 
Reservationen af kapacitet medfører en gevinst, som Energinet.dk alene reali-
serer ved en ændret drift af det samlede danske elsystem.  

 
Systemansvarsbekendtgørelsen § 5, stk. 1 fra 2003 har sigte mod langsigtede 

aftaler, som blev anvendt i den daværende markedsmodel fra tiden før liberali-
seringen, hvor der kunne indgås lange bilaterale aftale om reservation af kapa-
citet mellem aktørerne, og derved fik den resterende del af markedet ikke nytte 

af anvendelse af denne kapacitet. Dette er, som ovenfor illustreret, ikke tilfæl-
det på Storebæltsforbindelsen.  
 

Energinet.dk finder derfor, at Systemansvarsbekendtgørelsens § 5 ikke kan 
anvendes på reservationen af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen. 

 
Desuden var Systemansvarsbekendtgørelsen § 5 gældende i dens nuværende 
form, da Energitilsynet afgav en godkendelse af metoden ved reservation af 

intra-day kapacitet i 2010. Godkendelsen af selve metoden var ikke tidsbe-
grænset, jf. pkt. 103 i SET's udkast til afgørelse, hvorfor Energinet.dk er ufor-

stående overfor, at SET sætter spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for 
Energitilsynet's afgørelse fra 2. juli 2010, idet det juridiske grundlag ikke har 
ændret sig siden godkendelsen af selve metoden blev givet i 2010.   
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Overordnet set er det derfor Energinet.dk's opfattelse, at reservationen af ka-
pacitet til systemtjenester derfor ikke er lovstridigt som metode, i henhold til 

Energitilsynets afgørelse af 2. juli 2010, og reservationen af intra-day kapacitet 
i det første års drift desuden har medført så betydelige gevinster, at den samlet 

set medfører en gevinst for det danske samfund.              
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


