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26. juni 2015 

NFL/NFL 

Til Energitilsynet 

 

 

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på 

Storebæltsforbindelsen 

 
I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra den 8. 

oktober 2013 vedrørende Energinet.dk's pilotprojekt med indførelse af fysiske 

transmissionsrettigheder (PTR)1 med Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) på 

Storebæltsforbindelsen, der forbinder Vest- og Østdanmark, fremgår følgende 

vilkår: 

 

"At Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a, godkender Energinet.dk's 

pilotprojekt med indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt på 

månedlig og/eller årlig basis. 

 

Godkendelsen er midlertidig og gældende, indtil Energitilsynet har truffet 

afgørelse om fortsættelse, ændring eller ophævelse af fysiske 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk forelægger en 

evaluering og analyse af effekterne af fysiske transmissionsrettigheder på 

Storebæltsforbindelsen m.m. efter en prøveperiode på 1 år." 

 

Månedlige PTR på Storebæltsforbindelsen blev sat i drift den 1. juni 2014 med 

første auktion 24. juni 2014, og nedenstående evaluering bygger på data fra 

perioden 1. juli 2014 til 1. maj 2015. 

 

Evaluering af perioden 1. maj 2015 til 1. juli 2015, sendes efter aftale til 

Energitilsynet primo juli 2015. 

 

1. Indledning 

Baggrunden for at indføre fysiske transmissionsrettigheder var, at en 

elleverandør, som tilbyder detailkunder en leverance til fast pris, gør det med 

udgangspunkt i priser i det finansielle elmarked. Elleverandørerne indkøber el på 

Nord Pool's spotmarked til den spotpris, som gælder i det område, hvor 

forbrugerens fysiske forbrug foregår. Spotpriser er ikke faste, men varierer time 

 

1
 Se Bilag 1 for nærmere beskrivelse af PTR. 
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for time, hvilket medfører risiko for elleverandøren. Derfor har elleverandørerne 

behov for at prissikre sig imod prisudsving på Nord Pool Spot.  

 

Imidlertid, som det fremgik af metodeanmeldelsen, tydede data i 2014 på, at 

elleverandørerne i Danmark ikke i særlig stor grad benyttede de finansielle 

instrumenter, samt at prisdannelsen ikke afspejlede et likvidt finansielt marked. 

Problemet var særlig udtalt i Østdanmark (DK2). Årsagen kunne være, at 

udbuddet af EPAD2-kontrakter, forankret i de to danske prisområder (Øst- og 

Vestdanmark), ikke var stort nok. Dette kan betyde, at forbrugerne betaler 

højere elpriser end nødvendigt, fordi elleverandørerne må håndtere risikoen på 

anden vis, hvilket formentlig medfører et risikotillæg til slutbrugerprisen. 

 

Indførelsen af de fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 

muliggjorde, at aktører kunne benytte EPAD-kontrakter forankret i prisen i 

Vestdanmark (DK1) som alternativ til EPAD-kontraker forankret i DK2-prisen. 

Ligeledes muliggjorde det, at en sælger af EPAD-kontrakter i DK2 kunne 

prissikre usikkerheden via en EPAD-kontrakt i DK1 i kombination med en fysisk 

transmissionsrettighed på Storebæltsforbindelsen.  

 

På denne måde ville fysiske transmissionsrettigheder skabe bedre mulighed for 

markedsaktørerne for en omkostningseffektiv risikoafdækning overfor 

prisudsving i de to danske markeder. Indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen var således forudsat en forbedret likviditet på det 

nordiske forwardmarked, samt en samfundsøkonomisk gevinst ved mere 

velfungerende finansielle markeder. Likviditeten og den samfundsøkonomiske 

effekt af at indføre PTR på Storebæltsforbindelsen analyseres nærmere nedenfor 

ved at se på: 

 

 Open interest som et mål for hvor stor en andel af forbruget der er 

afdækket med EPAD-kontrakter. 

 Den handlede EPAD volumen som et udtryk for likviditeten i det 

finansielle marked. 

 Bid-Ask spreadet som et udtryk for konkurrencedygtigheden af de 

finansielle EPAD-kontrakter. 

 Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen for at undersøge 

nødvendigheden af transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 

samt som et udtryk for i hvor høj grad prissætningen af EPAD-

kontrakter i det finansielle marked blive yderligere konkurrenceudsat 

med PTR.  

 Påvirkningen på Day-ahead markedskoblingen for at undersøge 

hvorledes PTR på Storebæltsforbindelsen påvirker 

overførselskapaciteten, og dermed indirekte priserne transparensen i 

spotmarkedet.  

Herudover undersøges det om overstående analyser kan være forårsaget af 

andre effekter end indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Vi ser derfor på 

hvorledes ophøret at VPP auktionerne har påvirket markedet og hvilken effekt 

PTR på KONTEK-forbindelsen har haft for det finansielle marked.  

 
 

2
 EPAD = Electricity Price Area Differentials. Finansiel forward der afdækker udsving 

mellem systemprisen og områdeprisen. 
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Sidst men ikke mindst vurderes effekten af PTR på Storebæltsforbindelsen for 

det finansielle marked i Norden samt den samfundsøkonomiske gevinst. 

 

 

2. Opsummering 
Analysen viser at indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen har betydet en 

øget likviditet i området DK2. Andelen af forbruget, som bliver risikoafdækket 

med finansielle EPAD-kontrakter i DK2 er steget. Samtidig er bid-ask spreadet 

imellem områderne faldet fra ca. 1 DKK/MWh før transmissionsrettighederne på 

Storebæltsforbindelsen til ca. 0,5 DKK/MWh efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen og har dermed forbedret konkurrencedygtigheden i DK2. 

 

Analysen viser endvidere at andelen af forbruget i DK1 der bliver afdækket efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen er faldet. Dette er dog ikke 

nødvendigvis problematisk da faldet kan tilskrives flere faktorer, som et mindre 

behov for risikoafdækning pga. stabile spotpriser og ophøret af DONG Energy's 

Virtual Power Plant (VVP) auktioner. Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-

handel er steget og som det også er tilfældet i DK2er bid-ask spreadet ligeledes 

blevet forbedret. Analysen viser således at den generelle likviditet i Vestdanmark 

ikke er blevet forværret som et resultat af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

  

Det er desuden vist, at indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen og 

muligheden for elhandlerne til at risikoafdække sig i det tyske marked ikke kan 

siges at have påvirket likviditeten i det finansielle marked i Norden negativt og 

den samfundsøkonomiske effekt af PTR på Storebæltsforbindelsen efter et år er 

positiv og større end den i metodeanmeldelsen prognosticerede.  

 

De fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen har aldrig været 

nomineret, og Energinet.dk forventer, at kapaciteten også fremadrettet 

udelukkende vil blive brugt som et finansielt afdækningsprodukt. Energinet.dk 

ønsker derfor at overgå fra PTR til FTR. Ophævelsen af det nuværende krav om, 

at alle deltagende aktører skal være balanceansvarlige betyder, at muligheden 

for nye aktører i markedet lettes. Desuden kan Energinet.dk undgå løbende at 

skulle vedligeholde interne processer vedrørende nominering, der reelt ikke 

anvendes og ingen værdi har for markedsaktørerne. 

 

Aktørernes svar på høringen af pilotprojektet med indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen sendt ud den 28. maj 205 med høringsfrist den 18. juni 

2015 er generelt meget positiv. Aktørernes høringssvar er i overensstemmelse 

med Energinet.dk's evaluering af effekterne på likviditeten og den 

samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre PTR på Storebæltsforbindelsen.    

 

3. Indstilling 

Med nedenstående analyse indstiller Energinet.dk til Energitilsynet, at der fortsat 

udbydes transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen, og at de udbydes 

som finansielle transmissionsrettigheder. 
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4. Effekten på det finansielle marked i det første år 

efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen 

Elleverandører kan benytte to typer finansielle kontrakter. En system 

forwardkontrakt der afdækker udsving i systemprisen og en EPAD-kontrakt, som 

afdækker udsving i forskellen mellem systemprisen og områdeprisen. 

Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre at afdække forbruget, og sælge el 

til forbrugerne til konkurrencedygtige priser er, at det kan lade sig gøre for 

elleverandører at købe finansielle forwardkontrakter til rimelige priser. Nedenfor 

analysere Energinet.dk 3 indikatorer, der undersøger hvorledes muligheden for 

at købe finansielle forwardkontrakter i det danske marked ser ud efter indførelse 

af PTR på Storebæltsforbindelsen: 

 

 Open interest 

 Volumen 

 Bid-ask spreadet 

 

4.1 Open interest 

Den første indikator har til formål at vise, i hvilket omfang EPAD benyttes til 

afdækning af risiko. Som også angivet i metodeanmeldelsen, benyttes udvikling 

i open interest3 som indikator fr dette. Open interest forstås som antallet af 

MWh der er indgået kontrakter omkring, dvs. hvor mange "forskellige" EPAD-

kontrakter der er handlet. Energinet.dk angav i metodeanmeldelsen, at open 

interest var lav i DK2, hvilket indikerede at aktørerne ikke benyttede EPAD-

kontrakter, på trods af et behov for risikoafdækning. Derfor undersøges 

ændringen i open interest i DK2 før og efter indførelse af PTR på 

Storebæltsforbindelsen. 

 

Det ses i nedenstående, Tabel 1, at andelen af forbruget som bliver afdækket er 

steget i DK2 i perioden med PTR på Storebæltsforbindelse. Open interest er 

steget fra 2,09 TWh i 2012 til 3,93 TWh i 2015, eller fra 15 pct. til 30 pct.4 af 

forbruget. 

Prisområde 
Års- 

Kontrakter 

Kvartals- 

kontrakter 
Total Forbrug Andel 

 MW TWh/år MW TWh/år TWh/år TWh/år % 

DK2 – 2012 115 1,01 492 1,08 2,09 14 15 % 

DK2 – 2013 126 1,10 657 1,44 2,54 13 20 % 

DK2 – 2014 159 1,39 807 1,77 3,16 13 24 % 

DK2 – 2015 226 1,98 889 1,95 3,93 134 30 % 

Kilde: SysPower.skm.no & Energinet.dk 

Tabel 1 Open interest for EPAD-kontrakter for området DK2 for perioden 2012-

2015. 

Open interest for området DK1 er omvendt faldet i perioden med 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen, idet open interest er faldet 
 

3
 Se bilag 1 for nærmere forklaring af open interest. 

4
  Det antages at forbruget i 2015 vil være stabilt omring 13 TWh/år som i de forgående 

år   
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fra 7,76 MWh i 2012 til 3,95 MWh i 2015, eller 39 pct. af forbruget i 2012 til 20 

pct.5 i 2015, jf. Tabel 2. Andelen der er afdækket i de to områder er kommet 

tætter på hinanden og forskellen i andelen er faldet fra 24 pct. i 2012 til 10 pct. i 

2015. 

Prisområde 
Års- 

Kontrakter 

Kvartals- 

kontrakter 
Total Forbrug Andel 

 MW TWh/år MW TWh/år TWh/år TWh/år % 

DK1 – 2012 396 3,47 1.961 4,29 7,76 20 39 % 

DK1 – 2013 317 2,78 1.489 3,26 6,04 20 30 % 

DK1 – 2014 261 2,29 1.262 2,76 5,05 20 25 % 

DK1 – 2015 196 1,72 1.019 2,23 3,95 205 20 % 

Kilde: SysPower.skm.no & Energinet.dk 

Tabel 2 Open interest for EPAD-kontrakter for området DK1 for perioden 2012-

2015. 

Faldet i open interest for DK1 udtrykker ikke nødvendigvis et problematisk 

fravalg af produktet, idet faldet vurderes at skyldes fire nedestående årsager: 

 

1. Spotpriskontrakt: 

For det første kan faldet skyldes at flere forbrugere i DK1 er kommet på 

spotpriskontrakter, hvor der ikke er behov for risikoafdækning. Dette skrifte er 

formenligt ikke stort, men kan være en del af forklaringen 

 

2. PTR mod Tyskland: 

For det andet kan det skyldes at en større del af risikoafdækning sker via PTR på 

den dansk-tyske -forbindelsen eller Storebæltsforbindelsen. På denne måde 

behøver elleverandøren ikke at købe EPAD-kontrakter i DK1 til risikoafdækning. 

 

3. Stabile spotpriser:  

For det tredje har spotprisen i DK1 den seneste periode været mere stabilt end 

tidligere. Et stabilt spotmarked igennem længere tid medfører automatisk at 

efterspørgslen efter prissikring i det finansielle marked dæmpes. Grunden er at 

risikoen som elleverandøren har ud mod slutforbrugerene med fastprisprodukter 

mindskes når spotprisen er mindre volatil og mere forudsigelig.  

 

 

 

 

 

 

5
  Det antages at forbruget i 2015 vil være stabilt omkring 20 TWh/år som i de forgående 

år. 
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Kilde: Nordpoolspot.com  

Figur 1 Standardafvigelsen for områdepriserne, DK1 og DK2 samt 

systemprisen for 2013 og 2014.6 

4. Ophør af Virtual Power Plant auktioner  

For det fjerde er DONG Energy's Virtual Power Plant (VPP) auktioner ophørt i 

DK1. Aktørerne har indtil maj 2014 haft mulighed for at benytte DONG Energy's 

Virtual Power Plant (VPP) auktioner på 600 MW til risikohåndtering. VPP-

auktionerne betød, at aktørerne kunne købe el fra VVP kraftværket til en pris 

bestemt i VPP-auktionen, hvorfor det virkede som en prissikring analogt til en 

EPAD-kontrakt kombineret med en forwardsystempris. 

 

Aktørerne har ikke længere mulighed for at deltage i disse VPP-auktioner og 

man kunne forvente at et ophør af VPP-auktionerne ville betyde et større udbud 

af EPAD-kontrakter i det finansielle marked. Men en VPP-køber kunne med VPP-

auktionen få et finansielt produkt svarende til en put option ved at købe en VPP 

og samtidig sælge en EPAD-kontrakt for samme periode. Prisen for put optionen 

ville da være forskellen mellem VVP-prisen og EPAD-prisen. Dette har betydet, 

at der på selve auktionsdagen for VPP'erne kunne observeres en markant 

stigning i handlede EPAD-kontrakter for DK1. 

 

 
Kilde: Syspower.skm.no 

Figur 2 Volumen solgt på EPAD-kontrakten for front year for DK1 med og uden 

VPP-auktioner. 

Ophøret af VPP-auktionerne har derfor betydet at aktørerne ikke i samme grad 

som tidligere sælger EPAD-kontrakter omkring VPP-auktionen. VPP-auktionens 

ophør har derfor haft en modsat rettet effekt i forhold til effekten af PTR på 
 

6
 2013 uden makspriser viser standardafvigelsen for DK1 uden de 2 timer med 

makspriser (kl. 9-10 og 10-11) samt de 3 timer med rekord høje priser i de 

omkringliggende timer (kl. 7-9 og 11-12) den 7. juni 2013.  
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Storebæltsforbindelsen en del af forklaringen på, at open interest tallet for DK1 

er faldet efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen.  

 

4.2 Volumen 

Den anden indikator har til formål at undersøge likviditeten i det finansielle 

marked i DK1 og DK2. En forbedret samlet volumen i det finansielle marked er 

et udtryk for, at likviditeten af EPAD-kontrakter er blevet bedre. En bedre 

likviditet betyder at prisdannelsen i det finansielle forwardmarked ikke længere 

er så følsomt over for enkelte handler. Af nedenstående Figur 3 ses det, at den 

gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel i begge områder er steget efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen, dog mest i DK2. Likviditeten i 

både DK1 og DK2 ser dermed ud til at være forbedret. 

 
Kilde: SysPower.skm.no  

Figur 3 Gennemsnitlig volumen pr. EPAD-handel for DK1 og DK2, før og efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen.  

4.3 Bid-ask spreadet 

Den tredje indikator har til formål at undersøge konkurrencedygtigheden af 

EPAD-kontrakterne i det finansielle marked. Konkurrencedygtige udbudspriser 

giver sig til udtryk i, at aktørerne på købssiden (typisk elleverandør) sætter 

købspriser tæt på salgspriserne, sat af aktørerne på salgssiden (typisk 

kraftværker). Prisforskellen mellem købs- og salgsbud i et marked for finansielle 

afledte aktiver kaldes generelt for et bid-ask spread. Der vil altid være et bid-

ask spread i et marked for finansielle afledte aktiver, men jo større spread, jo 

mere indikerer det, at aktørerne forsøger at påvirke prisen i en retning, som 

gavner egen forretning.  

Det gennemsnitlige bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year for de to 

områder DK1 og DK2 er givet i Tabel 3 nedenfor. Det ses, at det gennemsnitlige 

spread for de to områder er faldet fra hhv. 3,8 DKK/MWh til 2,6 DKK/MWh for 

DK1 og 4,7 DKK/MWh til 3,1 DKK/MWh for DK2 fra perioden før indførelsen af 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen (1. maj 2011 til 1. juli 2014) 

til perioden med transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen (1. juli 

2014 til 1. maj 2015). 
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Perioden DK1 DK2 

Før PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. maj 2011 til 1. juli 2014 
3,8 DKK/MWh 4,7 DKK/MWh 

Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. juli 2014 til 1. maj 2015  
2,6 DKK/MWh 3,1 DKK/MWh 

Kilde: SysPower.skm.no & NASDAQOMX.com 

Tabel 3 Bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year i DK1 og DK2 før og 

efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Det er svært at definere et korrekt spread i et konkurrencemarked, men faldet i 

bid-ask spreadet i begge områder indikere at konkurrencedygtigheden er blevet 

forbedret. Hvis vi ser på forskellen på spreadet imellem områderne lå det for 

perioden før transmissionsrettighederne på Storebæltsforbindelsen ca. 1 

DKK/MWh højere i DK2 end i DK1. Det svarere til ca. 2 pct. af daværende EPAD-

pris i DK2, som for perioden før PTR, gennemsnitligt lå omkring 46 DKK/MWh. 

Efter indførelsen af transmissionsrettighederne er spreadet på EPAD-kontrakten 

imellem DK1 og DK2 ca. 0,5 DKK/MWh. Det svarer til ca. 1,5 pct. af EPAD-prisen 

i DK2, som i perioden efter PTR på Storebæltsforbindelsen i gennemsnit har 

ligget på 33 DKK/MWh.  

 

Bid-ask spreadet i DK2 er således kommet tættere på bid-ask spreadet i DK1 

efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen, hvilket indikerer, at købs- og 

salgspriserne er blevet mere konkurrencedygtige. 

4.4 PTR på KONTEK-forbindelsen 

PTR med UIOSI blev indført på KONTEK-forbindelsen imellem Østdanmark (DK2) 

og Tyskland den 1. januar 2014. En del af den øgede likviditet i det finansielle 

marked, som vi har påvist ovenfor, vil formentlig kunne tilskrives PTR på 

KONTEK-forbindelsen. Nedenfor undersøges det, hvor stor en del af effekten der 

kan tillægges PTR på KONTEK-forbindelsen. Dette gøres ved at undersøge 

indikatorerne: volumen og bid-ask spread for den relativt korte tidsperiode fra 

indførelsen af PTR på KONTEK-forbindelsen (1. januar 2014) til indførelsen af 

PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juni 2014).  

 

Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel i det finaniselle marked, i 

perioden fra 1. januar til 1. juni for årene 2012, 2013 og 2014 ses i Tabel 4. Den 

gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel er 2,22 MW for DK2 hvilket er lidt 

lavere end den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel i samme periode det 

forgående år på 2,70 MW. Dette behøver ikke at være en konsekvens af 

indførelsen af PTR på KONTEK-forbindelsen, men kan som tidligere nævnt, se 

Figur 1, skyldes den stabile spotpris i det forgangne år, som gør behovet for 

prissikring i det finansielle marked mindre.  
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Kilde: SysPower.skm.no 

Figur 4 Gennemsnitlig volumen pr. EPAD-handel for DK1 og DK2, i perioden fra 

1. januar til 1. juli for 2012-2014. 

Bid-ask spreadet i perioden med PTR kun på KONTEK-forbindelsen (1. januar til 

1. juli 2014) ses det, at forskellen i bid-ask spreadet imellem DK1 og DK2 er 

steget fra 0,4 DKK/MWh til 1,5 DKK/MWh. 

 

Perioden DK1 DK2 

1. januar – 1. juli 2013 2,5 DKK/MWh 2,9 DKK/MWh 

1. januar – 1. juli 2014 3,0 DKK/MWh 4,5 DKK/MWh  

Kilde: Syspower.skm.no 

Tabel 4 Bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year for områderne DK1 

og DK2 for perioden 1. januar til 1. juli i 2013 og 2014. 

Den observerede stigning i spreadet kan skyldes, at perioden for dataanalysen 

er meget kort. 6 måneders data kan være skrøbelige over for små ændringer. 

Derudover skal det nævnes, at både stabiliteten i spotmarkedet samt 

tilvænningen til et nyt produkt kan have haft en effekt på, hvorledes elhandlerne 

har håndteret deres risikoafdækning.  

 

Den observerede positive effekt på det finansielle marked i 2014 ser således 

ikke ud til alene at være en konsekvens af indførelsen af PTR på KONTEK-

forbindelsen, men et sammenspil af PTR på Storebæltsforbindelsen og KONTEK-

forbindelsen. 

4.5 Sammenfatning af effekten på det finaniselle marked 

Af overstående undersøgelser ses det, at andelen af forbruget, som bliver 

risikoafdækket med EPAD-kontrakter i DK2 er steget i perioden med PTR på 

Storebæltsforbindelsen. Endvidere ses det, at den gennemsnitlige volumen pr. 

EPAD-handel i DK2 i perioden er steget en smule. Bid-ask spreadet i DK2 er 

ligeledes blevet forbedret, og forskellen mellem bid-ask spreadet i DK1 og DK2 

er faldet fra 1 DKK/MWh til 0,4 DKK/MWh.  

 

Andelen af forbruget der er afdækket i DK1 er modsat DK2 faldet i perioden med 

PTR på Storebæltsforbindelsen. Dette er dog ikke nødvendigvis et udtryk for et 
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problematisk fravalg af EPAD-produktet. Faldet kan tilskrives flere faktorer, som 

afdækning i den Tyske spotpris via PTR på Tysklandsgrænserne, et mindre 

behov for risikoafdækning pga. stabile spotpriser og ophøret af VVP auktionerne. 

Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD handel er, som det også er tilfældet i 

DK2, steget i perioden og bid-ask spreadet er ligeledes blevet forbedret. 

 

Dette viser, at likviditeten på det finansielle marked i Østdanmark er blevet 

forbedret efter introduktionen af PTR med UIOSI på Storebæltsforbindelsen 

imens at den generelle likviditet i Vestdanmark ikke er blevet forværret som et 

resultat af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

 

Indførelsen af PTR med UIOSI på KONTEK-forbindelsen har understøttet 

muligheden for aktørerne til at risikoafdække sig i det finansielle marked. 

Forbindelsen har dermed været en biddragende faktor i at forbedre likviditeten, 

men som vist ovenfor, er der intet der tyder på, at KONTEK-forbindelsen har 

været den eneste faktor for den forbedrede likviditet, der er observeret. Det har 

derimod været et samspil af effekter fra PTR på Storebæltsforbindelsen og 

KONTEK-forbindelsen. 

 

5. Efterspørgsel efter PTR på Storebæltsforbindelsen 

Fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen giver adgang til at 

benytte EPAD-kontrakter knyttet til spotprisen i nabo-området. En stor 

efterspørgsel indikerer således et stort behov for elhandlerne til at kunne tilgå 

nabo-området for at kunne fortage en risikoafdækning.  

 

Indførelsen af PTR på Storbæltsforbindelsen øger muligheden for, at 

prissætningen af fremtidige spotpriser også vil kunne foretages af andre end 

salgssiden i det pågældende område. Betalingsvilligheden for og dermed prisen 

på en PTR kontrakt på Storebæltsforbindelsen vil afspejle forventningen til den 

fremtidige prisforskel mellem DK1 og DK2 og dermed også den forventede 

spotpris i DK2. 

 

Derfor betyder en stor efterspørgsel efter PTR endvidere, at prissætningen af 

EPAD-kontrakter i det finansielle marked i endnu højere grad vil blive mere 

konkurrenceudsat. Det ses, at i gennemsnit har ca. 25 pct. af de 

balanceansvarlige aktører i Danmark deltaget i auktionen.7 Deltagelsen i 

auktioner for PTR på Storebæltsforbindelsen er forholdsvis høj, hvilket indikerer, 

at aktørerne efterspørger PTR. Dette vil ud fra en arbitrage betragtning alt andet 

lige forbedre konkurrencedygtigheden af EPAD-kontrakterne i de to områder, 

DK1 og DK2.  

 

 

 

 

 
 

7
 Danmark har 39 balanceansvarlige aktør opgjort d. 23 marts 2015. Se Energinet.dk. 
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Auktion DK1-DK2 DK2-DK1 

 Deltager8 Modtager9 Deltager Modtager 

Juli - 2014 10 4 10 5 

Aug. - 2014 7 5 7 6 

Sep. - 2014 9 5 9 5 

Okt. - 2014 10 9 9 4 

Nov. -2014 10 8 10 4 

Dec. – 2014 10 6 8 4 

Jan. – 2015 9 6 9 5 

Feb. – 2015 10 8 11 5 

Mar. – 2015 12 9 11 5 

Apr. – 2015 12 4 11 4 

Gennemsnit 9,9 6,4 9,5 4,7 

Kilde: CASC.EU  

Tabel 5 Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Derudover ses det i Tabel 6, at der er en væsentlig andel af de 

balanceansvarlige aktører, der deltager i auktionen, som har slutforbrugere. Det 

ses, at over halvdelen af de aktører, der deltager i auktionerne og modtager 

transmissionsrettigheder, har slutforbrugere. Dette tyder på, at 

transmissionsrettighederne benyttes af elhandlerne til at risikoafdække 

fastpriskontrakter ud mod slutforbrugerene. 

 DK1-DK2 DK2-DK1 

Deltager i auktionen 51 % 51 % 

Modtager i auktionen 59 % 62 % 

Kilde: CASC.EU  

Tabel 6 Aktører med slutforbrugere der deltager i auktionen for PTR på 

Storebæltsforbindelsen.10 

Efterspørgslen efter transmissionsrettigheder på Storbæltsforbindelsen har 

været relativ stor det første år, hvilket yderligere skærper 

konkurrencedygtigheden af EPAD-kontrakterne i det finansielle marked i Øst- og 

Vestdanmark.  

6. Virkningen på day-ahead-markedet 
En PTR med UIOSI giver aktøren mulighed for at  

1. benytte rettigheden til fysisk levering af el over forbindelsen, eller  

2. sælge rettigheden tilbage til TSO'en til benyttelse i day-ahead markedet 

og som betaling modtage prisforskellen mellem de to områder.  

Anvendelsen af PTR kan således have en effekt på spotmarkederne, idet en 

bortauktioneret kapacitet, som indehaveren nominerer, ikke indgår direkte i 

 

8
 Deltager: Aktør der har afgivet bud i auktionen for PTR. 

9
 Modtager: Aktør der har fået sit bud taget og modtaget et tilsvarende antal 

transmissionsrettigheder. 
10

 Aktør med slutforbruger er defineret til aktør der har balanceansvar for mere end 

handel. Se Energinet.dk. 
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day-ahead-markedskoblingen. Hvis overførselskapaciteten er fx 600 MW i begge 

retninger, vil en nominering af 100 MW i retningen DK1 -> DK2 betyde, at 

overføringskapaciteten vil blive 500 MW i retningen fra DK1 -> DK2 og 700 MW i 

retningen DK2 -> DK1 på grund af netting. Dette vil sige, at nomineringer af 

PTR påvirker overførselskapaciteten, hvilket kan have en effekt på priserne og 

transparensen i spotmarkedet.  

 
Kilde: Energinet.dk 

Figur 5 Kapacitet givet til PTR-auktioner samt nomineringer af PTR på 

Storebæltsforbindelsen i henholdsvis vest- og østgående retning.  

Figuren viser, at der for alle måneder er solgt 150 MW i begge retninger. Hele 

kapaciteten, der er blevet givet igennem PTR-auktionerne, er udelukkende 

blevet brugt som et finansielt afdækningsprodukt og dermed ikke blevet 

nomineret.  

Det vil sige, at hele den udbudt mængde er blevet frigivet til day-ahead 

markedskoblingen gennem Use-it-or-sell-it mekanismen. Indførelse af PTR på 

Storebæltsforbindelsen har derfor ikke haft en påvirkning på markedskoblingen 

imellem Vest- og Østdanmark.  

 

Energinet.dk forventer, at kapaciteten, der vil blive auktioneret som PTR på 

Storebæltsforbindelsen, også i fremtiden udelukkende vil blive brugt som et 

finansielt afdækningsprodukt. Af samme årsag er det Energinet.dk's ambition at 

erstatte PTR med finansielle transmissionsrettigheder (FTR-optioner), hvor 

muligheden for nomineringer henover en forbindelse helt bortfalder, og aktøren 

altid modtager prisforskellen, hvis denne er positiv.  

 

7. Effekterne på det finansielle marked i Norden ved 

indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen  

Korrelationen mellem prisen i de forskellige områder i norden og den nordiske 

systempris er givet nedenfor. Det ses, at korrelationen for områderne DK1 og 

DK2 er en undtagelse fra resten af det nordiske marked. Det bemærkes dog, at 

korrelationen er blevet forbedret over de seneste par år og er gået fra 0,62 til 

0,71 for DK1 og 0,68 til 0,76 for DK2. De to danske prisområder har dog 

stadigvæk et større behov end de øvrige nordiske områder for områdeprissikring 

på grund af den lave samvariation mellem områdeprisen og systemprisen.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

MW 

DK1-DK2 DK2-DK1 Nominering



Dok. 13/94333-26 14/25 

 

 DK1 DK2 SE3 SE4 NO2 

2013 0,2111 0,72 0,87 0,83 0,93 

2014 0,62 0,68 0,79 0,77 0,81 

2015 0,71 0,76 0,92 0,87 0,88 

Kilde: Nordpoolspot.com 

Tabel 7 Korrelationen mellem områdeprisen og systemprisen på timedata. 

Effekterne på det finansielle marked i Norden ved indførelse af månedlige PTR 

på Storebæltsforbindelsen undersøges nærmere nedenfor. Der tages 

udgangspunkt i områderne Stockholm (SE3) og Malmø (SE4), som er forbundet 

med henholdsvis Vest- og Østdanmark 12  og på samme måde som for DK1 og 

DK2 benyttes 3 indikatorer: 

 

 Open interest 

 Volumen 

 Bid-ask spreadet 

 

7.1 Open interest for SE3 og SE4 

Af Tabel 8 ses det, at den totale open interest er steget fra 36,27 TWh i 2013 til 

41,78 TWh i 2015 for SE3 og 3,94 TWh i 2013 til 4,73 TWh i 2015 for SE4. 

Antages det at forbruget i 2015 forbliver stabilt betyder dette at andelen af 

forbruget der er afdækket er steget fra 2013 til 2015 for begge områder. 

Andelen afdækket er dog faldet fra 54 pct. i 2014 til 50 pct.13 i 2015 for SE3 og 

fra 21 pct. i 2014 til 20 pct.14 i 2014 for SE4.  

Kilde: SysPower.skm.no & Nordpoolspot.com 

Tabel 8 Open interest for EPAD-kontrakter for front year for områderne SE3 og 

SE4 for perioden 2013-2015. 

 

11
 Den meget lave korrelation skyldes, at der den 7. juni 2013 var makspriser i 2 timer 

(9-10 og 10-11) samt rekord høje priser i de omkringliggende timer (7-9 og 11-12) i 

DK1. Korrelationen uden disse 5 timer er 0,76. 
12

 Se bilag 2 for kort over områder i Norden. 
13

  Det antages at forbruget i 2015 vil være stabilt omkring 84 TWh/år som i de forgående 

år. 
14

  Det antages at forbruget i 2015 vil være stabilt omkring 24 TWh/år som i de forgående 

år. 

Prisområde Års- 

kontrakter 

Kvartals- 

kontrakter 
Total Forbrug Andel 

 TWh/år TWh/år TWh/år TWh/år % 

SE3 - 2013 17,12 19,15 36,27 87 42 % 

SE3 – 2014 21,97 23,65 45,62 84 54 % 

SE3 – 2015 20,32 21,46 41,78 8413 50 % 

SE4 - 2013 1,85 2,09 3,94 24 16 % 

SE4 – 2014 2,34 2,71 5,05 24 21 % 

SE4 – 2015 2,3 2,43 4,73 2414 20 % 
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Faldet i open interest udtrykker dog ikke nødvendigvis at afdækningen i SE3 og 

SE4 er problematisk. Spotprisen har i den seneste periode været mere stabilt 

end tidligere.  

 

Et stabilt spotmarked medfører automatisk at efterspørgslen efter prissikring i 

det finansielle marked dæmpes.  

  
Kilde: Nordpoolspot.com 

 

Figur 6 Standardafvigelsen for områdepriserne, SE3 og SE4 samt systemprisen 

for 2013 og 2014 

7.2 Volumen for SE3 og SE4 

Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel som et mål for likviditeten, er for 

SE3 gået fra 2,45 MW i perioden før PTR på Storebæltsforbindelsen til 3,19 MW 

efter indførelsen. Den gennemsnitlige volumen for SE4 er faldet fra 1,84 MW før 

indførelsen af PTR til 1,41 MW efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen, jf. Figur 7. 

 

 

Kilde: SysPower.skm.no  

Figur 7 Gennemsnitlig volumen pr. EPAD-handel for SE3 og SE4, før og efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen.  

7.3 Bid-ask spreadet for SE3 og SE4 

Bid-ask spreadet for både SE3 og SE4 er faldet. SE3 er faldet fra 0,28 EUR/MWh 

før PTR (1. januar 2013 til 1. juli 2014) til 0,23 EUR/MWh efter indførelsen af 

PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juli 2014 til 1.maj 2015). Sammenlignet med 

SE3 er SE4 bid-ask spreadet faldet endnu mere over perioden og er gået fra 

0,42 EUR/MWh til 0,34 EUR/MWh.  
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Perioden SE3 SE4 

Før PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. januar 2013 – 1. juli 2014 
0,28 EUR/MWh 0,42 EUR/MWh 

Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. juli 2014 – 1. maj 2015 
0,23 EUR/MWh 0,34 EUR/MWh 

Kilde: SysPower.skm.no  

Tabel 9 Bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year i SE3 og SE4 før og 

efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Spreadet på EPAD-kontrakter i SE4 for perioden før PTR på 

Storebæltsforbindelsen ligger ca. 0,14 EUR/MWh højere end i SE3. Dette er 

faldet til ca. 0,11 EUR/MWh efter indførelsen af PTR. Bid-ask spreadet for SE4 er 

således kommet tættere på bid-ask spreadet i SE3, og spreadet i begge områder 

er blevet forbedret hvilket betyder at konkurrencedygtigenheden for EPAD-

kontrakterne er blevet forbedret. 

 

Indførelsen af PTR i Danmark betyder, at elhandlerne har mulighed for at 

foretage en risikoafdækning ved at købe en forward for den tyske spotpris samt 

en PTR på den dansk-tyske-forbindelse. Forwardkontrakten sikrer 

elleverandøren imod prisudsving i den tyske spotpris, imens en PTR sikrer mod 

prisudsving i det konkrete danske område i forhold til den tyske spotpris. Dette 

betyder, at elleverandører kan foretage en risikoafdækning uden at benytte den 

finansielle nordiske systempris. Likviditeten af det nordiske marked for system 

forwardkontrakter undersøges nærmere nedenfor igen med udgangspunkt i de 

tidligere nævnte indikatorer.  

 

7.4 Open interest for system forwardkontrakten 

Ser vi på open interest for system forwardkontrakten, ses det i Tabel 10, at den 

er faldet fra 174,28 TWh i 2012 til 172,88 TWh i 2015. Faldet i perioden med 

PTR på Storebæltsforbindelsen, 2014 til 2015, er dog mindre end for perioden 

2013-2014. Faldet kan derfor ikke udelukkende tilskrives at være en effekt af 

udbuddet af PTR på Storebæltsforbindelsen.  

Prisområde Årskontrakter Kvartalskontrakter Total 

  MW TWh/år MW TWh/år TWh/år 

SYS – 2012 8.948 78,48 43.746 95,8 174,28 

SYS – 2013 10.859 95,12 45.397 99,42 194,54 

SYS – 2014 9.045 79,23 43.955 96,26 175,49 

SYS – 2015 8.953 78,43 43.121 94,45 172,88 

Kilde: SysPower.skm.no 

Tabel 10 Open interest for system forwardkontakten for perioden 2012-2015. 

7.5 Volumen for system forwardkontrakten 

Hvis vi ser på den volumen, der er solgt, ses det, at volumen også er faldende 

og har været det over de senest 3 år. Igen ses en trend hvor faldet på 5 pct. fra 

2013 til 2014 er mindre end faldet på 18 pct. fra 2012 til 2013 samt 2011 til 
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2012. Den observerede effekt på system forwardkontrakten kan således igen 

ikke konkluderes udelukkende at være en konsekvens af indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen.   

 

 
    2011  -      2012  Ændring: 18 % 

    2012  -      2013 Ændring: 18 % 

    2013  -      2014 Ændring: 5 % 

 

Kilde: SysPower.skm.no 

Figur 8 Volumen handlet på system forwardkontrakten for front year for 

perioden 2011-2014. 

7.6 Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten 

Tabel 11 viser at bid-ask spreadet for system forwardkontrakten er faldet fra 

0,13 EUR/MWh før PTR på Storebæltsforbindelsen (1. januar 2012 til 1. juli 

2014) til 0,07 EUR/MWh efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen (1. 

juli 2014 til 1.maj 2015). Konkurrencedygtigheden på den nordiske systempris 

er dermed blevet forbedret efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Perioden System forward 

Før PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. januar 2012 – 1. juli 2014 
0,13 EUR/MWh 

Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 

1. juli 2014 – 1. maj 2015 
0,07 EUR/MWh 

Kilde: SysPower.skm.no  

Tabel 11 Bid-ask spread for system forwardkontrakten for front year før og efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

7.7 Sammenfatning af effekten i Norden 

Open interest for SE4 og SE4 er faldet men skyldes formentligt den meget 

stabile spotpris der dæmper efterspørgslen efter risikoafdækning. Den 

gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel er steget for SE3 efter indførelsen af 

PTR på Storebæltsforbindelsen imens at den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-

handel i SE4 er faldet. Bid-ask spreadet for SE4 er kommet tættere på SE3 efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen og bid-ask spreadet i begge 

områder er faldet efter indførelsen af PTR. Dette tyder på, at indførelsen af PTR 
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på Storebæltsforbindelsen ikke har haft en negativ effekt på 

konkurrencedygtigheden på EPAD-kontrakterne i de to områder. Alt i alt kan 

man ikke sige, at PTR på Storebæltsforbindelsen har påvirket likviditeten i det 

finansielle marked i Norden negativt. 

Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten er 0,06 EUR/MWh lavere efter 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Det kan være svært at definere, 

hvorvidt et spread er korrekt, men et faldende bid-ask spread tyder på større 

likviditet. Volumen handlet og open interest er faldet i perioden, men der 

observeres en trend for begge indikatorer og faldet i 2014 er mindre end i de 

forgangne år for begge indikatorer. Dette betyder, at faldet ikke udelukkende 

kan skyldes PTR på Storebæltsforbindelsen og det kan derfor heller ikke 

konkluderes at PTR på Storebæltsforbindelsen har haft en negativ virkning på 

system forward kontrakten. 

8. Virkningen af PTR på Energinet.dk's økonomi 

I dag består indtægten fra overføringsforbindelsen dels af flaskehalsindtægten 

fra markedskoblingen i spotmarkedet og dels af auktionsindtægterne fra PTR-

auktionerne. Markedsaktøren kan vælge at sælge transmissionsrettigheden 

tilbage til TSO'en til anvendelse i det daglige spotmarked og som betaling 

modtage prisforskellen imellem de to prisområder. Prisforskellen mellem de to 

prisområder kan enten være større, mindre eller lig med auktionsindtægten, 

afhængigt af hvordan aktørerne har værdisat den fremtidige prisforskel (givet 

bud i auktionen). 

Hvis Energinet ikke udbød dele af kapaciteten på forbindelsen, ville hele 

indtægten på overføringsforbindelsen bestå af flaksehalsindtægten generet via 

markedskoblingen. Virkningen på Energinet.dk's økonomi er derfor opgjort ved 

at sammenligne de faktiske indtægter fra kapacitetsauktionerne med 

prisforskellen mellem DK1 og DK2, som ville have været Energinet.dk's indtægt, 

hvis kapaciteten alternativt var benyttet i markedskoblingen.  

 

Auktionsindtægter 1.271.961 EUR 

Markedskoblingsindtægter 1.302.818 EUR 

Total -30.856 EUR 

 

Tabel 12 Auktions- og markedskoblingsindtægter på bortauktioneret kapacitet 

for Storebæltsforbindelsen, 2014.   

I tilfældet hvor auktionsindtægterne er mindre end markedskoblingsindtægterne 

på den bortauktionerede kapacitet, kaldes dette for underselling. I dette tilfælde 

har markedsaktørerne værdisat flaskehalsindtægten mindre, end den er 

realiseret. Data viser at der samlet set har været underselling på ca. 2 pct. i 

2014 for Storebæltsforbindelsen.  

 

Virkningen på Energinet.dk's økonomi for 2014 er således noget lavere end 

effekten blev vurderet til i metodeanmeldelsen for indførelse af pilotprojektet på 

Storebæltsforbindelsen. Effekten blev vurderet til 35 pct. svarende til ca. 3 mio. 

DKK. Det kan skyldes, at der er kommet større konkurrence i auktionerne for 

transmissionsrettigheder, og/eller at spotprisen har været meget stabil. Der har 

været meget få ekstrempriser i 2014, hvilket gør det nemmere for aktørerne at 



Dok. 13/94333-26 19/25 

forudsige de fremtidige spotpriser i de to områder DK1 og DK2, hvilket medfører 

en meget lille forskel imellem auktionsindtægterne og 

markedskoblingsindtægterne på den bortauktionerede kapacitet.  

8.1 Energinet.dk's økonomi på KONTEK-forbindelsen og 

Vestdanmark-Tyskland-forbindelsen 

Virkningen, som udbuddet af PTR på KONTEK-forbindelsen har haft på 

Energinet.dk's økonomi i 2014, er opgjort nedenfor. 

Auktionsindtægter 3.999.564 EUR 

Markedskoblingsindtægter 3.299.300 EUR 

Total 700.263 EUR 

 

Tabel 13 Auktions- og markedskoblingsindtægter på bortauktioneret kapacitet 

for KONTEK-forbindelsen, 2014. 

Markedsaktørerne har således værdisat flaskehalsindtægten større, end denne 

er realiseret. 

 

Ser vi ligeledes på indtægten fra auktionerne på forbindelsen imellem 

Vestdanmark og Tyskland i 2014, ses det, at de faktiske indtægter fra 

kapacitetsauktionen er højere end de realiserede flaskehalsindtægter på den 

bortauktionerede kapacitet.  

Auktionsindtægter 3.496.910 EUR 

Markedskoblingsindtægter 2.041.082 EUR 

Total 1.455.827 EUR 

 

Tabel 14 Auktions- og markedskoblingsindtægter på bortauktioneret kapacitet 

for Vestdanmark-Tyskland-forbindelsen, 2014. 

Med overstående forventes det ikke, at underselling vil blive større i fremtiden. 

Hvis Energinet.dk's ambition om at erstatte PTR med FTR lykkes, forventes 

underselling heller ikke at blive større. FTR vil muliggøre deltagelse af aktører, 

der ikke er balanceansvarlige, hvilket i dag reelt er en hindring for nye aktører. 

Deltagelse af aktører, der ikke er balanceansvarlige, vil øge konkurrencen i PTR-

auktionerne og skabe mindre arbitrage muligheder. 

 

9. Den samfundsøkonomiske effekt ved indførelse af 

PTR på Storebæltsforbindelsen 

Opgørelsen af den samfundsøkonomiske effekt ved indførelse af PTR på 

Storebæltsforbindelsen består af to trin: 

 Effekten på risikotillæg/-præmie og dermed detailmarkedsprisen 

 Den samfundsøkonomiske effekt ved en ændring i detailmarkedsprisen 

Gevinsten ved at indføre PTR på Storebæltsforbindelsen er forbedrede 

afdækningsmuligheder i det finansielle marked, det vil sige reduceret risiko for 

elhandlerne. Dette betyder mere konkurrencedygtige priser for slutforbrugerene. 

Dataanalyser viser,15 at prisen for prissikring i det finaniselle marked i DK2 før 
 

15
 EA Energianalyse, Udviklingen af elpriserne, februar 2011. 
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indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen har ligget 3,6 øre/kWh højere end 

den gennemsnitlige spotpris (leveringsprisen), mens den har ligget 4,8 øre/kWh 

højere i DK1.  

 

Tilsvarende analyse for perioden med PTR på Storebæltsforbindelsen viser, at 

prisen for prissikring i det finansielle marked nu er faldet og ligger omkring 3 

øre/kWh højere end den gennemsnitlige spotpris for DK2 og 2,6 øre/kWh højere 

for DK1.  

Produkt EA Energianalyse Analyse af 1.juli 14-1.april 15 

 Finansiel Spotpris Forskel Finansiel Spot Forskel 

Systempris 32,6 30,4 2,2 23,35 22,53 0,82 

DK1 EPAD  3,9 1,3 2,6 1,73 -0,08 1,81 

DK1 36,6 31,7 4,8 25,07 22,44 2,63 

DK2 EPAD 5,2 3,9 1,4 3,46 1,37 2,09 

DK2 37,9 34,3 3,6 26,81 23,89 2,91 

Kilde: SysPower.skm.no & Nordpoolspot.com 

Tabel 15 Forskel mellem finansiel pris og spotpris før og efter indførelse af PTR 

på Storebæltsforbindelsen.16 

Prissikringen bør ligge højere end spotprisen, og med en prissikring på 3-4 

øre/kWh svarer det til et tillæg på 10-15 pct. Rapporten fra Ea Energianalyse 

peger på, at dette er for højt. Med en prissikring på henholdsvis 3 øre/kWh og 

2,6 øre/kWh bliver tillægget på slutforbrugerprisen 12 pct. 

 

Risikopræmien og dermed elprisen for slutforbruger på fastpriskontrakter ser ud 

til at kunne sænkes, ved at udbyde PTR på Storebæltsforbindelsen, med 

henholdsvis 0,5 øre/kWh i DK2 og 2 øre/kWh i DK1 og som følge af dette 

skærpet konkurrence på det finansielle marked. 

 

Hvis det antages, at 70 pct. af det danske elforbrug er på fastpriskontrakter, er 

gevinsten for forbrugerene i DK2:17 

0,5 øre/kWh   13 TWh   70 % = 45 mio. kr. årligt 

Lavere detailpris betyder naturligvis også lavere afregningspris til 

producenterne. Når den samfundsøkonomiske gevinst opgøres, skal tabet for 

aktører med salgspositioner derfor modregnes forbrugernes gevinst.   

 

Når Finansministeriet regner på samfundsøkonomi, fx i forbindelse med mulig 

indførelse af nye skatter og afgifter, regnes der med et forvridningstab på 

20 pct. af skatteprovenuet. Forvridningstabet følger af, at indførelsen af en skat 

medfører, at den pris, som forbrugeren betaler, er højere end den marginale 

omkostning ved at frembringe varen. Hvis manglende konkurrence medfører en 

 

16
 Opgørelsen af den finansielle pris beregnes ved at tage gennemsnittet over de 

finansielle kontrakter, der dækker næste kvartal. Gennemsnittet tages over det 

kvartal, der ligger før det aktuelle kvartal indtil 10 dage før kvartalsstart. Der er 

analyseret data for Q3-2014, Q4-2014 og Q1-2015. 
17

 Forbruget i 2014 i DK2 er 13 TWh/år.  
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detailpris, der er højere end den marginale omkostning, giver dette anledning til 

samme type af forvridningstab.   

Vi kan derfor beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved en lavere elpris, 

når Finansministeriets metode anvendes til:18 

20 %   45 mio. kr. = 9 mio. kr. årligt 

I opgørelsen af den samfundsøkonomiske effekt skal Energinet.dk's 

omkostninger til PTR indregnes, hvilket består i underselling. Da der kun har 

været underselling på Storebæltsforbindelsen, er tabet opgjort til ca. 231.000 

DKK. Se Tabel 12.  

 

Omkostningerne finansieres via en stigning i tarifferne, der medfører et 

samfundsøkonomisk tab som følge af designet af tarifferne. Tabet beregnes til: 

20 %   231.000 DKK = 46.190 kr. 

Samlet set er den samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre PTR på 

Storebæltsforbindelsen således ca. 9 mio. kr. årligt. 

 

Den samfundsøkonomiske gevinst er større end den forventede gevinst fra 

metodeanmeldelsen på 4,25 mio. kr. årligt. Yderligere glæder det positive 

forhold, at også prissikringen i DK1 er faldet fra 4,8 øre/kWh til 2,63 øre/kWh.  

 

Risikopræmien i DK1 ser dermed ud til at blive sænket med ca. 2 øre/kWh ved 

at have PTR på Storebæltsforbindelsen. Hvis der udarbejdes de samme 

beregninger som ovenfor, vil den samfundsøkonomiske gevinst i DK1 være:19   

 

20 %   280 mio. kr. = 56 mio. kr. årligt. 

 

10. Kommentarer fra aktører 

Energinet.dk har gennemført en høring af "pilotprojektet med indførelse af 

fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra 

fysiske til finansielle transmissionsrettigheder" via e-mail og på vores 

hjemmeside den 28. maj 2015 med en høringsfrist den 18. juni 2015. Høringen 

blev foretaget blandt produktionsbalanceansvarlige aktører og 

interesseorganisationer i Danmark.20 4 aktører indleverede høringssvar. 

 

Energinet.dk spurgte til følgende 3 spørgsmål: 

 

1. Hvorledes opleves effekten af PTR på de eksisterende finansielle 

produkter i de to danske prisområder, Vest- og Østdanmark? 

2. Hvorledes vurderes likviditeten i de to danske prisområder at have 

ændret sig efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen? 

3. Hvorledes opleves muligheden for at foretage handler i det finansielle 

marked nu i forhold til før PTR på Storebæltsforbindelsen? 
 

18
 Finansministeriet regner med et forvridningstab på 20 pct. 

19
 Der er i beregningen benyttet et forbrug for 2014 i DK1 på 20 TWh/år. 

20
 Se høringsnotat vedrørende høring af fysiske transmissionsrettigheder og overgang til 

finansielle transmissionsrettigheder på Energinet.dk. 
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Aktørerne udtrykker sig generelt positivt over for spørgsmålene. Aktørenes svar 

på hvorledes effekten af PTR opleves, er i overensstemmelse med overstående 

evaluering. Likviditeten vurderes af aktørerne til at være steget i DK2, hvorimod 

effekten på likviditeten i DK1 er svær at vurdere grundet meget stabile 

spotpriser og VPP-auktionernes ophør, som begge dæmper efterspørgslen efter 

finansielle produkter. Aktørerne vurderer i den forbindelse, at muligheden for at 

fortage handler i det finansielle marked er gode og nogle mener at den er blevet 

forbedret i DK2. Hvorimod de igen svarer at det er sværere at vurdere effekten i 

DK1 på grund af VVP-auktionernes ophævelse. 
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Bilag 1 

Fysisk transmissionsrettighed (PTR) 

En PTR med UIOSI på en overføringsforbindelse giver markedsaktørerne 

mulighed for at foretage en fysisk levering af el imellem to prisområder eller i 

stedet at give rettigheden tilbage til TSO'erne til anvendelse i det daglige 

spotmarked. Som betaling modtages prisforskellen imellem de to områder 

svarende til flaskehalsindtægten på forbindelsen.  

 

Da markedsaktøren med en PTR har mulighed for fysisk levering af el, skal 

markedsaktøren være balanceansvarlig for at kunne deltage i auktionen. 

Markedsaktører med transmissionsrettigheder skal hver dag meddele 

Energinet.dk, hvorvidt de den følgende dag ønsker at benytte muligheden for 

fysisk levering igennem nominering. Sidste gang en fysisk levering fandt sted 

var i december 2013. I praksis anvendes muligheden for levering i forbindelse 

med PTR dermed ikke længere.  
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Bilag 2 

Open interest  

I et marked for derivater eller finansielle kontrakter skelner man imellem det 

handlede volumen og open interest.  

 

Når en elhandler og elproducent handler en kontrakt på 1 MW eksempelvis i 

2012 for den første måned i 2013, er både open interest og volumen lig med 1 

MWh. Overtages (det vil sige sælges videre) kontrakten af en anden 

elproducent, er volumen steget til 2 MWh, men open interest er stadig 1 MWh. 

open interest er en nettostørrelse og angiver således, hvor mange "forskellige" 

EPAD-kontrakter, der er i omløb. Volumen derimod angiver den samlede 

mængde finansielle el, som er handlet, hvor den samme kontrakt, handlet flere 

øger volumen. 

 

Da open interest "skelner" mellem EPAD-kontrakter, giver denne størrelse en idé 

om mængden af fysisk el, som er bundet op på en finansiel kontrakt. 

 

Open interest kan ses på den nordiske handelsplads for finansielle kontrakter, 

Nasdaq OMX. Open interest ændrer sig dag for dag, i takt med at der foretages 

nye handler. Data for open interest for henholdsvis 2012 og 2013 er taget for 

den sidste handelsdag i henholdsvis 2011 og 2012, som netop er den sidste dag, 

inden kontrakterne går ind i leveringsperioden, altså den periode hvor forskelle 

mellem den fysiske spotpris og den forsikrede pris afregnes mellem aktørerne. 

Det er derfor et godt bud på, hvor meget el der er afdækket for de pågældende 

år. 
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Bilag 3 

Områdeinddelingen i norden og forbindelserne til SE3 og SE4. 
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