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NOTAT OM HØRING AF JUSTERING AF
BUDPROFIL I ENERGINETS KOMMERCIELLE AFBRYDELIGHEDSKONCEPT (GAS)

1. En aktør efterspørger mere transparens i den operationelle håndtering af Hyper
3, og peger på, at shipperne ikke har adgang til information om, hvilke af deres
kunder, der er kommercielt afbrydelige samt med hvilke mængder. Som shipper er
det derfor vanskeligt at få balanceret sin portefølje, såfremt Hyper 3 bliver iværksat af Energinet.
2. En anden aktør undrer sig over, at det er januar og februar måned, der er de
dimensionerende måneder, når Energinet erklæret early warning flere gange – hver
gang i marts måned. Det bemærkes endvidere, at der kan være risiko for, at Energinet betaler en overpris i de andre måneder end januar og februar, når Energinet
betaler samme pris for afbrydelighed i alle måneder. Endelig foreslår aktøren, at
Energinet kan overveje et mere jævnt indkøb af afbrydelige gasmængder hen over
året, dvs. med flere auktioner løbende.
3. En tredje aktør peger på, at konceptet bliver ændret for ofte, hvilket mindsker
gennemsigtigheden og fjerner incitamentet til at investere i dette marked. Det kritiseres endvidere, at ændringen af metoden udelukkende begrundes i Energinets
økonomi, og at dette ikke er et tilstrækkeligt argument for at ændre metoden. Endelig er der ønske om, at Energinet, af hensyn til gennemsigtighed, offentliggør
det samlede behov for kommerciel afbrydelighed så tidligt som muligt i processen.
4. Energinet har til sekretariatet forklaret, at det kommercielle afbrydelighedsprodukt skal kunne dække et pludseligt opstået kapacitetsbehov (trykfald eller risiko
for trykfald) af kortere varighed, dvs. de første timer af en såkaldt N-1 hændelse.
En N-1 hændelse er mest kritisk i januar og februar måned. Den seneste Early
Warning fra marts 2018 blev ikke udløst af en sådan kapacitetshændelse.
5. Energinet anerkender, at det for nogle deltagere kunne være en fordel, hvis
Energinet købte kommercielt afbrydelighed løbende hen over året, dvs. ved flere
auktioner. Energinet fastholder imidlertid det nuværende koncept med kun én auktion, da én auktion på den anden side kan give deltagerene sikkerhed for at kunne
afsætte en vis mængde afbrydelig gas. Samtidig er det mindre ressourcekrævende
for Energinet kun at afholde én auktion.
6. I forhold til et ønske om mere information omkring transportkundernes omfang
af afbrydelige gasmængder i deres portefølje bemærker Energinet, at Energinet
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gerne vil undersøge muligheden for at udvikle en model til løsning af problemstillingen.

