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20. september 2012 
SKL/SKL 

 

 
Til Energitilsynets sekretariat  

Att.: Henrik Thomsen 
 

 

Kommentarer til SET’s udkast af 12. september 2012 

til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på 

den elektriske Storebæltsforbindelse 
 
Energinet.dk takker for muligheden for at give kommentarer til Sekretariat for 

Energitilsynets (SET) udkast til afgørelse af opfølgning på metodegodkendelsen 
af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse.  

 
Udover nedenstående bemærkninger henviser Energinet.dk til vores kommenta-
rer i høringssvar af 31. maj 2012.  

 
1.0 Baggrund og markedsbeskrivelse 

 

Energinet.dk bemærker, at udkastet til afgørelse indeholder en fyldestgørende 
beskrivelse af de relevante markeder og baggrunden for etableringen af Store-

bæltsforbindelsen. 
  
SET’s redegørelse for de samfundsøkonomiske effekter ved etableringen af for-

bindelsen og den konkrete effekt af reservationen af intra-day kapacitet afspej-
ler dialogen mellem SET og Energinet.dk i forløbet omkring evalueringen af 
reservationen.   

 
2.0 Aktørernes høringssvar  

 
Energinet.dk noterer med tilfredshed, at høringen af aktørerne baseret på SET’s 
spørgsmål tegner det klare billede, at kun én aktør, Brancheforeningen af Regu-

lerkraftanlæg i Danmark, stiller sig negative overfor reservationen. Det klare-
flertal af høringssvar vurderer enten, at reservationen ingen betydning har haft 

for markedets aktører, eller er direkte positive overfor reservationens samlede 
effekt.    
 

Energinet.dk konstaterer derudover, at ingen aktører er i stand til at påvise et 
tab, der kan knyttes direkte til selve reservationen. Begrænsningen af aktører-
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nes adgang til transmissionsnettet har dermed ikke haft en mærkbar indvirk-
ning på vilkårene for aktørernes ageren i intra-day markedet.          

 
Energinet.dk bemærker desuden, at aktørerne generelt bekræfter resultaterne i 

Energinet.dk’s evaluering af reservationens betydning for handlen i intra-day 
markedet og, at aktørernes tab i intra-day markedet er betydeligt mindre end 
Energinet.dk’s effektiviseringsgevinst på indkøbet i reservemarkedet.  

 
Eksempelvis angiver Danish Commodities, som er en af de mest aktive aktører i 
det danske intra-day marked, at de intet tab har haft i 2011, og at de intet tab 

forventer i 2012. Det indkomne høringssvar fra FSE viser desuden, at aktøren 
vurderer, at det samfundsøkonomiske tab ved reservationen er betydeligt min-

dre end gevinsten ved reservationen.     
 
Høringen bekræfter således konklusionerne i Energinet.dk’s analysearbejde i 

forbindelse med evalueringen af reservationen om, at effektiviseringsgevinsten 
klart overgår omkostningen ved reservationen for markedet aktører.      

 
3.0 SET’s vurdering af reservationen 

 

SET’s holder i sin vurdering effektiviseringsgevinsten i reserveindkøbet på DKK 
18 mio./året op mod Energinet.dk’s samlede indkøb af systemtjenester på DKK 
922 mio. i 2011.  

 
Som angivet i Energinet.dk’s høringssvar af 31. maj 2012 er det er Energi-

net.dk’s opfattelse, at omkostningerne til det samlede indkøb af systemtjene-
ster ikke er et relevant evalueringskriterium for reservationen. I stedet bør 
sammenligningen rettelig gøres i forhold til aktørernes omkostninger ved reser-

vationen af intra-day kapacitet. 
 
Aktørernes omkostning ved reservationen af intra-day kapacitet udgør i størrel-

sesordenen DKK 0,5 mio./året i det første års drift sammenlignet med effektivi-
seringsgevinsten i reservemarkedet på DKK 18 mio./året.  

 
Effektiviseringsgevinsten i størrelsesordenen DKK 18 mio./året vil kunne reali-
seres hvert år i hele Storebæltsforbindelsens levetid på 30-40 år, såfremt re-

servationen opretholdes, og dermed samlet set være betydelig.  
 
Energinet.dk deler derfor ikke SET’s vurdering af, at effektiviseringsgevinsten i 

reserveindkøbet ikke er væsentlig. Heraf følger, at det er Energinet.dk’s opfat-
telse, at reservationen af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen har 

været til gavn for de danske elforbrugere og understøttet en effektiv drift af det 
danske elsystem.           
 

I afsnit 12 i udkastet angiver SET, at ”en effektiviseringsgevinst på DKK 18 

mio./år ikke er tilstrækkeligt til at begrunde det betydelige indgreb i markeds-

kræfterne, som reservationen er udtryk for”. Energinet.dk’s evaluering af reser-
vationens indvirkning på markedet og aktørernes høringssvar viser, at påvirk-
ningen af intra-day markedet af reservationen er ubetydelig. Energinet.dk fin-

der derfor, at der ikke er belæg for SET’s vurdering af, at indgrebet i markedet, 
i form af reservationen, skulle være betydeligt.      
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SET oplyser i afsnit 159, at Energinet.dk har opsagt de hidtidige aftaler om le-

vering af manuelle reserver i Vestdanmark, hvorved der skulle være sket en 
reduktion af omkostninger til indkøb af reserver på DKK 90 mio./år. Dette er 

ikke en præcis beskrivelse. Det reducerede indkøb faldt sammen med udløb af 
en række længerevarende aftaler om levering af manuelle reserver. Energi-
net.dk har derfor ikke opsagt aftaler om levering af manuelle reserver pga. 

etableringen af Storebæltsforbindelsen.   
 
3.1. Det juridiske grundlag for vurderingen 

 
Ved vurdering af de juridiske rammer for evaluering af reservationen henviser 

SET overordnet til Elforsyningslovens (ELF) § 24, stk. 2., og desuden henvises 
til systemansvarsbekendtgørelsens § 5, som ifølge SET’s vurdering opsætter et 
forbud mod aftaler om reservation og SET afleder heraf, at bestemmelsen der-

for indeholder et generelt forbud mod reservationer af kapacitet. 
 

I forhold til ELF § 24, stk. 2., er det Energinet.dk’s opfattelse, at Storebæltsfor-
bindelsen er en integreret del af det samlede danske transmissionsnet og ELF § 
24, stk. 2., finder anvendelse på Storebæltsforbindelsen på samme måde som i 

det øvrige transmissionsnet.  
 
Energinet.dk er derfor ikke enige i, at reservationen af intra-day kapacitet ud-

gør en forskelsbehandling af brugerne af transmissionsnettet, idet reservationen 
af intra-day kapacitet gælder på samme måde for samtlige aktører i intra-day 

markedet og dermed ikke diskriminerer mellem enkelte brugere eller kategorier 
af brugere.  
   

Hertil bemærkes, at henvisningen til elforsyningslovens § 24, stk. 3 efter Ener-
ginet.dk’s vurdering ikke er relevant fordi bestemmelsen efter sin ordlyd forud-
sætter, at der er indgået aftaler om reservationer. Da bestemmelsen således 

efter sin ordlyd ikke kan finde anvendelse, så meget desto mindre kan der ikke 
lægges vægt på bemærkningerne til bestemmelsen som grundlag for en for-

valtningsretlig afgørelse. Det er derfor alene de generelle principper i § 24, stk. 
2, som kan finde anvendelse ved vurderingen af reservationens forenelighed 
med lovgivningen.  

 
Energinet.dk’s adgang til kapaciteten på Storebæltsforbindelsen adskiller sig 
derfor ikke fra andre interne danske forbindelser ved en vurdering efter § 24, 

stk. 2. Energinet.dk’s adgang til den reserverede kapacitet foregår udelukkende 
i selve driftstimen, hvor Energinet.dk alene foretager balanceringen af elsyste-

met på forbindelsen og ikke handler på intra-day markedet. Energinet.dk har 
derfor ikke en særstatus i forhold til adgangen til handel på kapaciteten, idet 
alle aktørers handel i intra-day markedet vil være underlagt de samme betin-

gelser.   
 

SET’s henvisning til systemansvarsbekendtgørelsens § 5 og forarbejdet til den-
ne, viser, at SET er enig i, at bekendtgørelsen i sig selv ikke opstiller et forbud 
mod en reservation, som Energinet.dk har foretaget på Storebæltsforbindelsen, 

idet reservationen er foretaget uden aftalegrundlag med tredjepart. Energi-
net.dk skal i overensstemmelse hermed fastholde, at systemansvarsbekendtgø-
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relsens § 5 ikke finder anvendelse på reservationen på Storebæltsforbindelsen, 
idet den udtrykkelige betingelse i bestemmelsen om, at reservationen skal byg-

ge på indgåede aftaler, ikke er opfyldt. 
 

SET angiver desuden i vurderingen, at Forordning 714/2009 ikke kan anvendes 
på Storebæltsforbindelsen, idet denne ikke har grænseoverskridende karakter. 
Energinet.dk deler denne opfattelse, og derfor burde denne forordning udelades 

af vurderingen, idet den europæiske regulering af det indre marked og grænse-
overskridende handel med el ikke kan anvendes på en intern dansk forbindelse. 
Det følger heraf, at principperne i forordningen ikke er relevante for evaluerin-

gen af reservationen på Storebæltsforbindelsen.  
 

Det er derfor Energinet.dk’s opfattelse, at det juridiske grundlag for SET’s vur-
dering af reservationen reelt ikke kan finde anvendelse på reservation af intra-
day kapacitet på en intern national forbindelse som Storebæltsforbindelsen. 

Energinet.dk finder derfor, at vurderingen reelt ikke henviser til et relevant lov-
grundlag, idet den lovgivning, som SET’s vurdering henviser til, ikke har rele-

vans for reservationen af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen.         
 
3.2 Forholdet til Energitilsynets afgørelse fra 2. juni 2010 

 
Afgørelsen i Energitilsynets afgørelse fra 2010 forholder sig i henhold til neden-
stående i forhold til Energinet.dk’s reservation af intra-day kapacitet som meto-

de:  
  

”21. Det meddeles Energinet.dk, at 

• Energitilsynet godkender Energinet.dk´s overordnet metode ”Reservation 
af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse ”, 
jf. § 73 a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 af 20/05/2010 
(herefter EFL).(…)” 

 
Energitilsynet fandt derfor i 2010, at reservation af intra-day kapacitet som 

metode levede op til bestemmelserne i Elforsyningsloven.   
 

Angående evalueringen af reservationen indeholdte afgørelsen fra 2010 følgen-
de bestemmelse:  
 

”21. (…)  
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 nedenfor, 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).” 
 
Ifølge afgørelsen fra 2010 var hensigten med evalueringen af reservationen af 
intra-day kapacitet udelukkende at vurdere om omfanget er hensigtsmæssigt. I 

henhold til afgørelsen fra 2010 er en godkendelse af reservation af intra-day 
kapacitet som metode ikke indeholdt i evalueringen, hvilket står i modstrid med 

SET’s udkast til afgørelse af 12. september 2012, hvor der tages eksplicit stil-
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ling til reservation af intra-day kapacitet som metode, som ovenfor beskrevet 
under afsnit 3.1.   

 
Det er derfor Energinet.dk’s opfattelse, at SET’s udkast til afgørelse af 12. sep-

tember 2012 er i modstrid med Energitilsynets afgørelse fra 2. juni 2010. SET’s 
udkast til afgørelse burde, i henhold til afgørelsen fra 2010, udelukkende tage 
stilling til omfanget af reservationen baseret på reservationen intra-day kapaci-

tet’s indvirkning på markedet som helhed.  
 
SET’s udkast til afgørelse afviser reservation af intra-day kapacitet som metode 

i henhold til de i afsnit 3.1. beskrevne bestemmelser. Der lægges ingen vægt 
på, at reservationen af intra-day kapacitet, som påvist af Energinet.dk og i ak-

tørernes høringssvar, ikke har haft en mærkbar påvirkning af aktørernes mulig-
heder i intra-day markedet for at handle mellem Øst- og Vestdanmark på Sto-
rebæltsforbindelsen.  

 
SET’s udkast til afgørelse er i forhold til evaluering af reservationen har ikke 

fulgt retningslinjerne fra Energitilsynet’s afgørelse af 2. juli 2010. Det er derfor 
Energinet.dk’s vurdering, at evalueringen af reservationen af intra-day kapaci-
tet ikke er foretaget på baggrund af reservationens indvirkning på intra-day 

markedet.     
     
4.0 Sammenfatning 

 
Det er Energinet.dk’s opfattelse, at SET’s udkast til afgørelse ikke tager de be-

tydelige effektiviseringsgevinster, som følger af reservationen af intra-day ka-
pacitet, til indtægt i evalueringen af reservationen af intra-day kapacitet. SET’s 
udkast til afgørelse er desuden ikke underbygget af relevant lovgivning, idet de 

bestemmelser udkastet til afgørelse henviser til ikke finder anvendelse på Sto-
rebæltsforbindelsen.  
 

Lovgrundlaget i Elforsyningsloven har desuden ikke ændret sig siden etablerin-
gen af forbindelsen, og den tilhørende metodegodkendelse af reservationen, og 

Energinet.dk bemærker derfor, at SET juridisk vurderer reservation af intra-day 
kapacitet med to forskellige resultater baseret på den samme uændrede lovgiv-
ning.       

 
Det er desuden Energinet.dk’s opfattelse, at SET’s udkast til afgørelse ikke føl-
ger retningslinjerne fra Energitilsynets afgørelse fra 2. juni 2010 og ikke evalue-

rer reservationen på baggrund af den ubetydelige indvirkning denne har haft på 
intra-day markedet i det første år, hvor Storebæltsforbindelsen har været i 

drift.   
 
Det er Energinet.dk’s opfattelse, at reservationen af intra-day kapacitet på Sto-

rebæltsforbindelsen har medført meget begrænsede økonomiske gener for mar-
kedets aktører, hvilket også bekræftes af den gennemførte aktørhøring. Om-

vendt har reservationen i det første års drift medført en betydelig effektivise-
ringsgevinst, som er beregnet til ca. DKK 18 mio. På dette grundlag mener 
Energinet.dk, at reservationen bør bevares for at sikre, at driften af det danske 

elsystem kan foregå omkostningseffektivt.  
 


