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10. juli 2015 

NFL/NFL 

 

  

Til Energitilsynet 

 

 

Opdatering af evaluering af fysiske 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 

 

1. Indledning 
Energinet.dk sender hermed opdateringen af ”evalueringen af fysiske 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen” indeholdende data for 

perioden 1. juli 2014 til og med 1. juli 2015. Opdateringen inkluderer således de 

to måneder, maj og juni 2015, som ikke var inkluderet i den oprindelige 

evaluering. 

 
Opdateringen skal ses i sammenhæng med den oprindelige evaluering sendt til 

Energitilsynet den 26. juni 2015. Nedenfor opdateres de relevante figurer og 

tabeller samt kommenteres på eventuelle ændringer. 

 
Opdateringen er inddelt på samme måde som den oprindelige evaluering for at 

gøre opdateringen læsevenlig samt lette sammenligningen med den oprindelige 

evaluering. Ligeledes har tabeller og figurer samme nummerering som i den 

oprindelige evaluering. De afsnit der ikke er mulige at opdatere er beskrevet 

kort under det relevante kapitel. 

 

2. Opsummering 

Opdateringen viser at den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel både i 

Danmark og i Norden er faldet, men dette skyldes meget stabile spotpriser som 

dæmper efterspørgslen efter EPAD-kontrakter, samt ophøret af VVP-auktionerne 

som det også er beskrevet i den oprindelige evaluering.  

 

Bid-ask spreadet ændres ikke for de to danske områder, SE4 eller system 

forwardkontrakten ved opdateringen. Kun bid-ask spreadet for SE3 har ændret 

sig en smugle, hvor bid-ask spreadet er faldet fra 0,23 EUR/MWh til 0,21 

EUR/MWh efter opdateringen. 

 

Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen er fortsat stor efter 

opdateringen med data for maj og juni 2015 og en stor del af de 
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balanceansvarlige aktør i Danmark deltager i auktionen for 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen.   

 

Opdateringen af analysen af effekten ved indførelse af PTR på 

Storebæltsforbindelsen ændrer ikke ved billedet fra den oprindelige evaluering. 

Likviditeten i Østdanmark er blevet forbedret efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen og den generelle likviditet i Vestdanmark er ikke blevet 

forværret som et resultat af PTR på Storebæltsforbindelsen. 

 

Desuden er likviditeten i det finansielle marked i Norden ikke blevet negativt 

påvirket som følge af indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen og den 

samfundsøkonomiske effekt af PTR på Storebæltsforbindelsen er positiv.  

 

3. Indstilling 

Med nedenstående opdatering af ”evalueringen af fysiske 

transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen” indstiller Energinet.dk 

forsat til Energitilsynet, at der udbydes transmissionsrettigheder på 

Storebæltsforbindelsen og at disse udbydes som finansielle 

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

efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen 

Open interest1 tallet for 2015 er antallet af EPAD-kontrakter for året 2015 der er 

handlet i løbet af perioden, hvor det har været muligt at handle 2015-

kontrakten. Open interest tallet er således taget den sidste dag hvor 2015-

kontrakten kunne handles, dvs. 31. december 2014. Tallet vil således ikke blive 

ændret ved opdateringen og medtages derfor ikke. Ligeledes vil effekten af 

ophøret af DONG Energy's Virtual Power Plant (VPP) auktioner ikke være 

medtaget i opdateringen, da konklusionerne fra den oprindelige evaluering ikke 

vil have ændret sig i løbet af maj og juni 2015. 

 

Det ses af Figur 1, at spotprisen i de to danske prisområder, DK1 og DK2 fortsat 

er meget stabil også efter opdateringen med data for maj og juni 2015. 

 
Kilde: Nordpoolspot.com  

Figur 1 Standardafvigelsen for områdepriserne, DK1 og DK2 samt 

systemprisen for 2013-2015 for perioden januar-juli.2 

PTR på KONTEK-forbindelsen vil heller ikke blive inkluderet i opdateringen, da 

undersøgelserne med hensyn til betydningen af PTR på KONTEK-forbindelsen 

foretages på perioden fra indførelsen af PTR på KONTEK-forbindelsen (1. januar 

2014) til indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juni 2014) og vil 

derfor ikke blive ændret ved en inkludering af data for maj og juli 2015.  

 

4.2 Volumen 

Figur 3 viser den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel. Den gennemsnitlige 

volumen er efter opdateringen faldet for begge områder. Den gennemsnitlige 

volumen pr. EPAD-handel i DK1 er faldet fra 2,33 til 2,03 og i DK2 faldet fra 

2,66 til 2,22. Grunden er at der kun har været 1 handel i de to måneder i DK1 

og ingen handler i DK2, hvilket trækker gennemsnittet ned. De få handler 

skyldes både ophøret af VVP-auktionerne, som beskrevet i den oprindelige 

evaluering samt den meget stabile spotpris som mindsker efterspørgslen efter 

risikoafdækning (Se Figur 1). 

 

 

1
  Se bilag 1 for nærmere forklaring af open interest. 

2
 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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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 

Det gennemsnitlige bid-ask spread for EPAD-kontrakten 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 ikke har ændret sig. Bid-ask spreadet efter indførelsen 

af PTR på Storebæltsforbindelsen er stadig hhv. 2,6 DKK/MWh for DK1 og 3,1 

DKK/MWh for DK2. 

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. juli 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. 

Forskellen på spreadet imellem områderne ligger på ca. 0,5 DKK/MWh. Den 

gennemsnitlige EPAD pris for DK2 er dog steget ganske lidt efter medtagelsen af 

maj og juni 2015. Dette betyder at de 0,5 DKK/MWh svarer til ca. 1,6 pct. af 

EPAD prisen imod de ca. 1,5 pct. fra den oprindelige evaluering.  

 

4.5 Sammenfatning af effekten på det finansielle marked 

Det ses af ovestående analyser at den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel 

er faldet. Dette skyldes dog en meget stabil spotpris samt ophøret af VVP-

auktionerne. Bid-ask spreadet har ikke ændret sig og ligger forsat lavere end før 

indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Opdateringen af analysen viser 

således ikke større ændringer og det konkluderes fortsat at likviditeten på det 

finansielle marked i Østdanmark er blevet forbedret efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen imens at likviditeten i Vestdanmark ikke er blevet 

forværret som et resultat af introduktionen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 
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5. Efterspørgsel efter PTR på Storebæltsforbindelsen 

Hvis vi benytter 39 balanceansvarlige aktører, som var tallet den 23. marts 

2015 og som er brugt i den oprindelige evaluering, ses det at der fortsat i 

gennemsnit er ca. 25 pct. af de balanceansvarlige aktører i Danmark der har 

deltaget i auktionen for PTR. Benytter vi tallet opgjort den 7. juni 20153 er det 

hhv. 22 pct. af de balanceansvarlige aktører der har deltaget for retningen DK2 -

> DK1 og 24 pct. af de balanceansvarlige aktører der har deltaget for retningen 

DK1 -> DK2. Deltagelsen i auktionerne for PTR på Storebæltsforbindelsen er 

således fortsat høj efter opdateringen.  

Auktion DK1-DK2 DK2-DK1 

 Deltager4 Modtager5 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 

Maj – 2015 11 6 11 7 

Juni - 2015 12 7 10 6 

Gennemsnit 10,2 6,4 9,7 4,8 

Kilde: CASC.EU  

Tabel 5 Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen. 

I Tabel 6 ses andel af de balanceansvarlige aktører, der deltager i auktionen, 

som har slutforbrugere. Det ses at andelen er blevet forbedret efter 

opdateringen. Det nu er 52 pct. af de deltagende aktører der har slutbrugere, 

hvor det var 51 pct. af de deltagende aktører der havde slutbrugere før 

opdateringen. Andelen af modtagere i auktionen som har slutbrugere er også 

steget. Før opdateringen var det hhv. 59 pct. af modtagerne for retningen DK1-

DK2 og 62 pct. af modtagerne for retningen DK2-DK1 der havde slutbrugere. 

Andelen efter opdateringen er steget til hhv. 62 pct. for retningen DK1-DK2 og 

64 pct. for retningen Dk2-DK1. Efterspørgslen efter PTR på 

Storebæltsforbindelsen er således fortsat stor og der er fortsat en stor andel af 

aktørerne der har slutforbrugere.  

 

 

 

 

3
 Danmark har 43 balanceansvarlige aktør opgjort den 7. juli 2015. Se Energinet.dk. 

4
 Deltager: Aktør der har afgivet bud i auktionen for PTR. 

5
 Modtager: Aktør der har fået sit bud taget og modtaget et tilsvarende antal 

transmissionsrettigheder. 
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 DK1-DK2 DK2-DK1 

Deltager i auktionen 52 % 52 % 

Modtager i auktionen 62 % 64 % 

Kilde: CASC.EU  

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

Storebæltsforbindelsen.6 

6. Virkningen på day-ahead-markedet 

Figuren nedenfor viser, at der for alle måneder inkl. maj og juni 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. Hele mængden er således blevet frigivet til 

day-ahead markedskoblingen gennem Use-It-Or-Sell-It mekanismen og ikke 

haft en direkte effekt på day-ahead markedet.  

  
Kilde: Energinet.dk 

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

Storebæltsforbindelsen i henholdsvis vest- og østgående retning.  

7. Effekterne på det finansielle marked i Norden ved 

indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen 
Korrelationen mellem prisen i de to danske områder og den nordiske systempris 

har ændret sig for DK2. Korrelationen for DK2 er faldet fra 0,76 til 0,72, og 

konklusionen omkring, at de to dansk prisområder har et større behov end de 

øvrige nordiske prisområder for områdeprissikring er fortsat gældende.  

 

 

 

 

 

6
 Aktør med slutforbruger er defineret til aktør der har balanceansvar for mere end 

handel. Se Energinet.dk. 
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 DK1 DK2 SE3 SE4 NO2 

2013 0,217 0,72 0,87 0,83 0,93 

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

2015 0,71 0,72 0,94 0,81 0,95 

Kilde: Nordpoolspot.com 

Tabel 7 Korrelationen mellem områdeprisen og systemprisen på timedata 

Open Interest tallet for det nordiske område samt system forwardkontrakten er 

som for det danske marked taget for den sidste handelsdag for 2015-

kontrakten, dvs. den. 31. december 2014. Tallet vil således ikke have ændret 

sig og medtages derfor ikke i opdateringen. 

 

Spotprisen for de nordiske områder samt system forwardkontrakten ses 

nedenfor. Det ses at spotprisen fortsat er meget stabil også efter opdateringen 

med maj og juni 2015. 

 
Kilde: Nordpoolspot.com 

Figur 6 Standardafvigelsen for områdepriserne, SE3 og SE4 samt systemprisen 

for 2013 -2015 for perioden januar-juli. 

7.2 Volumen for SE3 og SE4 

Figur 7 viser den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel for områderne SE3 

og SE4. Det ses, som det også var tilfældet for de to danske områder, at den 

gennemsnitlige volumen er faldet for begge områder. SE3 er faldet fra 3,19 til 

3,02 imens at SE4 er faldet fra 1,41 til 1,34. Modsat for de danske områder har 

der været handler i SE3 og SE4 i maj men ingen handler i juni. Den faldende 

gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel skyldes igen den meget stabile 

spotpris der automatisk dæmper efterspørgslen efter risikoafdækning i det 

finansielle marked (Se Figur 6).  

 

7
 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. 
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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 ses i Tabel 9 nedenfor. Spreadet er faldet lidt for SE3 imens at 

det er uændret for SE4. SE3 er faldet fra 0,23 EUR/MWh i den oprindelige 

evaluering uden data for maj og juni 2015 til 0,21 EUR/MWh efter opdateringen.  

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. juli 2015 
0,21 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. 

Forskellen på spreadet på EPAD-kontrakter mellem SE3 og SE4 er steget en 

smugle pga. faldet i bid-ask spreadet for SE3. Forskellen i den oprindelige 

evaluering var ca. 0,11 EUR/MWh, hvilket efter opdateringen er steget til 0,12 

EUR/MWh. 

 

7.5 Volumen for system forwardkontrakten 

Figur 8 viser volumen der er handlet på system forwardkontrakten. Figuren viser 

volumen for hhv. perioden fra januar til maj for 2013-2015 og perioden fra 

januar til juli for 2013-2015. Det ses at opdateringen med maj og juni ikke 

ændre væsentligt ved billedet. Volumen der er handlet på system 

forwardkontrakten for front year er fortsat faldende. Faldet er dog blevet en 

smugle mindre og er gået fra 28 pct. til 25 pct. set i forhold til 2014 volumen.  
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Kilde: SysPower.skm.no 

Figur 8 Volumen handlet på system forwardkontrakten for front year for 

perioden 2013-2015. 

7.6 Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten 

Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten som ses nedenfor har ikke 

ændret sig efter opdateringen. Bid-ask spreadet for perioden efter PTR på 

Storebæltsforbindelsen er fortsat 0,07 EUR/MWh efter opdateringen med maj og 

juni 2015. 

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. juli 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 

Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD handel er faldet for både SE3 og SE4 i 

forhold til den oprindelige evaluering. Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-

handel for SE3 er dog stadigvæk større efter indførelsen af PTR på 

Storebæltsforbindelsen sammenlignet med før PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Faldet i den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel må igen tilskrives den 

stabile spotpris der dæmper prisrisikoen og mindsker efterspørgslen efter 

risikoafdækning i det finansielle marked. Bid-ask spreadet for SE3 og SE4 er 

stort set uændret. Ligeledes har opdateringen med data fra maj og juni 2015 

ikke ændret ved Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten eller billede af 

en trend med faldende volumen for system forwardkontrakten. Opdateringen 

har således ikke resulteret i en ændring i, at det ikke kan konkluderes, at PTR 

på Storebæltsforbindelsen har påvirket likviditeten i det finansielle marked 

negativ ej heller haft en negativ virkning på system forwardkontrakten. 

 

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

Vurderingen af virkningen af PTR på Energinet.dk´s økonomi bygger på aktions- 

og markedskoblingsindtægter for 2014 og har således ikke ændret sig i 

forbindelse med opdateringen.  
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9. Den samfundsøkonomiske effekt ved indførelse af 

PTR på Storebæltsforbindelsen. 

Analysen af den samfundsøkonomiske effekt bygger på 2 elementer: 

 

 Effekten på risikotillæg/-præmie og dermed detailmarksprisen 

 Den samfundsøkonomiske effekt ved en ændring i detailmarkedsprisen 

 

Analysen for første punkt bygger på forskellen mellem den finansielle pris og 

spotprisen. Denne analyse vil dog ikke ændres ved opdateringen. Grunden er at 

produktet der benyttes til opgørelsen af den finansielle pris er kvartalskontrakter 

som selvsagt ikke kan dække maj og juni alene. Analysen af punkt 2 bygger på 

analysen fra punkt 1 samt underselling værdien. Underselling værdien ændres 

ikke ved opdateringen, da den som nævnt ovenfor er taget fra de faktiske 

indtægter i 2014. Dette betyder at analysen af den samfundsøkonomiske effekt 

ikke ændres ved opdateringen.  
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Bilag 1 

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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