
  

 

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. 
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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 



 19/39 
 
 

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. 
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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. 

 


