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PUNKT 5 | RETSBILAG | ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 4. APRIL 2017 

NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL ÆNDREDE 
UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGI-
NET.DK’S INDKØB AF SYSTEMBÆRENDE 
EGENSKABER 
 

INDLEDNING 

1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 
m.m., der har betydning og relevans for bedømmelsen af evalueringen af 
reservationen i SK4. Endvidere gennemgås den praksis, der har relevans 
for denne sag. 

RETSGRUNDLAG 

Danske retskilder 

Elforsyningsloven
1 

2. Formålet med elforsyningsloven (EFL) defineres i § 1: 

”§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og 

gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for 

denne målsætning sikre forbrugerne 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 sær-

ligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibespa-

relser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikil-

der, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.”  
 
3. I § 6, stk. 4 fremgår det, at de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal 
stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende 

vilkår:  

”§ 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige 

virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille de-

res ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rime-

lige og ikke-diskriminerende vilkår.” 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 (elforsyningsloven) 
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4. § 6, stk. 4 gælder også for Energinet.dk, da Energinet.dk hører ind under defini-
tionen af kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 10:   

” § 5, stk. 1, nr. 10. Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller pri-

vatejet elforsyningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirksom-

hed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede dat-

terselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på of-

fentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, 

transmissions-, eller systemansvarlig virksomhed.” 
 
5. Kravet om objektivitet, gennemsigtighed, rimelighed og ikke-diskrimination er i 
øvrigt et grundlæggende princip, der går igen i en lang række af lovens bestem-

melser. 

6. § 5, stk. 1, nr. 15 definerer systemansvarlig virksomhed som: 

 ”§ 5, stk. 1, nr. 15. Systemansvarlig virksomhed: Virksomhed, der har det 

overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv 

udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem” 

 
7. 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 bidrage til at sik-
re, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder 
for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2.  

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte 
virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikke-
diskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre ………….. 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produkti-
on og handel med elektricitet.”  

8. Det følger af § 27 a, at Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden. 

”§ 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 sammenhæn-
gende elforsyningssystem og  

2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i det 
sammenhængende elforsyningssystem.  

Stk. 2. Energinet.dk kan til varetagelsen af sine forpligtelser i stk. 1 ind-
hente nødvendige oplysninger hos brugerne af nettet.”  
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9. Det følger af elforsyningslovens § 71, stk. 1, at Energinet.dk kan indregne nød-

vendige omkostninger til varetagelse af aktiviteter efter § 2, stk. 2 og 3 i lov om 
Energinet.dk: 

§ 71. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i 

priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov 

om Energinet.dk, indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb 

af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, an-

dre driftsomkostninger, herunder også omkostninger til dækning af tab på 

debitorer, og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens 

kapital. § 69 finder ikke anvendelse, bortset fra stk. 1, sidste pkt. 

 

10. Elforsyningslovens § 73, stk. 1 fastlægger, at de kollektive elforsyningsvirk-

somheders (herunder Energinet.dk) prissætning af deres ydelser skal ske efter ri-
melige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostnin-
ger de enkelte køberkategorier giver anledning til: 

”§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres 

ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskrimine-

rende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategori-

er giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af 

elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund 

af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde.” 

 

11. Elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, fastlægger, at Energitilsynet skal godkende 

metoder til  fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissions- 
og distributionsnet:   

”§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributions-

net fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte me-

toder, som er godkendt af Energitilsynet.”  

 
12. Vedrørende fastsættelse og godkendelse af metoder fremgår det yderligere af 
bemærkningerne til § 73 a, at  

”formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens 
bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger 
bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakte-
ristika.” og videre …”Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at 
beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionsnet, omfat-
ter også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebrin-
gelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når der, i modsætning til di-
rektivet, ikke fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at ba-
lanceringsydelser er en integreret del af Energinet.dks opgaver og således kan be-
tragtes som omfattet af stk. 1.”  

13. Det fremgår af § 77, at  
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”Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i 

strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser 

og betingelser.” 

 

REVISORLOVEN2 
14. Det fremgår af revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, at 

”§ 1. Stk. 2. Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger 

på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til 

årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, 

der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. 

Stk. 3. Lovens § 16, stk. 4, § 22, § 30, §§ 43 og 44, §§ 45-47, 47 c og § 54, stk. 4, 1. 

pkt., finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øv-

rigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgi-

verens eget brug.” 

 
2 LBK nr. 1167 af 9. september 2016 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

(revisorloven) 
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25. februar 2016 
SKL/SKL 
 

  
   

 
   

 
   
 

 
 
 

Ansøgning om metodegodkendelse – Nye udbudsbe-

tingelser for Energinet.dk’s indkøb af systembærende 

egenskaber 

 
 
 

I henhold til Elforsyningslovens § 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsy-
net om godkendelse af nye vilkår i udbudsbetingelserne for indkøbet af system-

bærende egenskaber, som er indskrevet i vedlagte bilag 11. De nye regler er 
udformet i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler som nærmere beskre-
vet nedenfor.  

 
Energinet.dks indkøb af systembærende egenskaber sker i henhold til Elforsy-
ningslovens § 27b stk. 1 og stk. 3, hvor Energinet.dk for at sikre forsyningssik-

kerheden i det samlede kollektive elforsyningsnet kan iværksætte tiltag, som 
kan sikre, at det tilstrækkelige antal kraftværker er til rådighed i elsystemet. 

Indkøbet sker derfor for at sikre forsyningssikkerheden og indkøbet er derud-
over hjemlet i Elforsyningslovens § 31 stk. 1.   
 

Indkøbet foregår efter de eksisterende rammer i afsnit 1.7 i ”Udbudsbetingelser 
for systemydelser” (bilag 2), og omfatter i dag aktive producerende centrale 
kraftværker, som leverer systembærende egenskaber til transmissionsnettet, og 

driftsklare centrale kraftværker, som kan levere systembærende egenskaber til 
transmissionsnettet efter opstart af værket.     

 
Energinet.dk foreslår konkret, at der i udbudsbetingelserne indsættes et nyt 
afsnit, som skal beskrive håndteringen af situationer uden konkurrence for at 

sikre opfyldelse af den europæiske statsstøtteret.   
 

Indkøbet opfylder EU’s regler om statsstøtte i forbindelse med køb af public ser-
vice ydelser. Indkøbet lever op til de såkaldte Altmark-kriterier2 i situationer 
med konkurrence og udgør dermed ikke udgør statsstøtte i disse situationer. 
 

1 De konkrete ændringer findes i afsnit 1.7.2 i bilag 1.  
2 Se sag C-280/00, Altmark Trans, se præmis 89-93 
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Situationer med konkurrence er situationer med tilbud fra flere end én leveran-
dør.  Dette er nærmere beskrevet i afsnit 1.2. nedenfor.  

 
I situationer uden konkurrence vil de udbudsretlige rammer blive udformet i 

overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 106, stk. 2, herunder særligt EU-
Kommissionens gruppefritagelsesafgørelse nr. 2012/123 (herefter ”gruppefrita-
gelsesafgørelsen”), jf. afsnit 1.1. nedenfor.   

 
1.1 Håndtering af situationer uden konkurrence 
 

En situation uden konkurrence foreligger, når Energinet.dk kun modtager tilbud 
fra én leverandør. Situationen kan derfor også foreligge, når flere tilbud ind-

kommer fra samme leverandør.   
 
De foreslåede bestemmelser omkring håndtering af situationer uden konkurren-

ce er nye i forhold til de eksisterende udbudsbetingelser (bilag 2). De nye be-
stemmelser beskriver den foreslåede procedure for håndteringen af situationer 

uden konkurrence og opsætter principperne for tildelingen af kontrakter i situa-
tioner uden konkurrence. Derudover skitserer de nye bestemmelser også prin-
cipperne for afregning i situationer uden konkurrence, som er baseret på Kom-

missionens gruppefritagelsesafgørelse.  
 
De nye udbudsbetingelser opfylder reglerne i EUF-traktatens artikel 106, stk. 2, 

herunder særligt gruppefritagelsesafgørelsen.  
 

Principperne for afregningen er beskrevet i vedlagte bilag 1, som udgør Energi-
net.dks forslag til nye udbudsbetingelser. 
 

Hovedprincippet er at undgå overkompensation i situationer uden konkurrence 
ved at indføre en afregningsmodel, som er baseret på en dokumentation af leve-
randørens omkostninger plus en rimelig fortjeneste.  

 
Hvis Energinet.dk alene modtager ét tilbud i forbindelse med udbuddet, aflyses 

udbuddet for den relevante kategori/periode. Energinet.dk tildeler herefter  en 
kontrakt til den tilbudsgiver som har afgivet tilbud, baseret på en omkostnings-
baseret afregningsmodel (”cost +–model”).   

 
Principperne for beregning af public service kompensationen for levering af sy-
stembærende egenskaber er baseret på gruppefritagelsesafgørelsens bestem-

melser om kompensation.    
 

Omkostninger i disse situationer attesteres desuden af en uvildig tredjepart, 
som garant for leverandørens oplyste omkostninger.     
  

Det er Energinet.dks opfattelse, at ændringerne er i overensstemmelse med 
Elforsyningslovens bestemmelser omkring transparens, gennemsigtighed og 
 

3 EU-Kommissionens afgørelse 2012/12/EU af 20. december 2011 om anvendelse af be-

stemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der 

har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT 2012 
L 7, s. )). 
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ikke-diskrimination, da ændringerne er indskrevet i Energinet.dks offentlige til-
gængelige udbudsbetingelser for systemydelser. Ændringerne har derudover 

været genstand for en omfattende dialog med leverandørerne af systembæren-
de egenskaber i perioden november 2015 til februar 2016.  

 
Ændringerne i udbudsbetingelserne skal sikre, at indkøbet af systembærende 
egenskaber ikke udgør ulovlig statsstøtte og dermed medvirker til at forvride 

konkurrencen i det indre marked for el. Det er yderligere Energinet.dks hensigt 
at orientere Kommissionen om indkøbet og de foreslåede rammer i løbet af for-
året 2016.  

 
Derudover vil Energinet.dk indberette omkostningerne til indkøbet i situationer 

uden konkurrence til Kommissionen i henhold til gruppefritagelsesafgørelsens 
regler herom.   
 

1.2 Håndtering af situationer med konkurrence 
 

Udbudssituationer med tilbud fra mere end én leverandør vil blive håndteret i 
overensstemmelse med vilkårene i de eksisterende udbudsbetingelser. Leveran-
dørerne vil ikke opleve ændringer i betingelserne for adgangen til markedet i 

disse situationer.  
 
Det er Energinet.dks vurdering, at udbuddet er udformet således, at det i situa-

tioner med reel konkurrence opfylder Altmark-kriterierne og dermed ikke udgør 
statsstøtte omfattet af EUF-traktatens artikel 107.  

  
Omkostningerne til indkøb i situationer med konkurrence vil ikke blive inkluderet 
i Energinet.dks indrapportering efter gruppefritagelsesafgørelsen bestemmelser 

herom.  
 
1.3 Indvirkning på systemtariffen 

 
Indkøb af systembærende egenskaber finansieres via systemtariffen, og det 

forventes, at ændringen kun vil medføre enten en neutral eller nedadgående 
indvirkning på tariffen, da situationer uden konkurrence fremadrettet bliver af-
regnet til priser udregnet efter ”cost+”-modellen, som beskrevet ovenfor. Situa-

tioner, hvor en residualmonopolist tidligere har kunnet blive afregnet til udbuds-
priser, vil fremadrettet blive undgået.  
 

Med venlig hilsen 
 

 
Søren Klinge 
+4576224436  

SKL@energinet.dk 
 

 
Liste over bilag:  
 

1. Udbudsbetingelser for systemydelser med forslag til ændringer 
2. Udbudsbetingelser for systemydelser i nuværende version (1. juni 2015) 
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3. Notat fra Bech-Bruun med beskrivelse af statsstøtteproblematikken i 
indkøbet (Fortroligt og undtaget for aktindsigt).  

4. Notat fra Bech-Bruun om ændringer i udbudsbetingelserne (Fortroligt og 
undtaget for aktindsigt) 

5. Referater og præsentationer fra aktørworkshops 
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Systemydelser til levering i Danmark  

Udbudsbetingelser 
 

 
 

Gældende fra 1. juni 2015 
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0. Indledning 
Udbudsbetingelserne i dette dokument er delt op i flere afsnit, der hvert omhandler en type 
systemydelse. Ud over disse specifikke forhold er der et afsnit med generelle kommercielle 

betingelser og et afsnit om den praktiske håndtering af de forskellige ydelser og de indbyr-
des prioriteringer og afhængigheder. 
 

Leverandørerne skal have indgået en hovedaftale med Energinet.dk for at levere system-
ydelserne. Hovedaftalen skaber grundlag for de handler, der foretages løbende, så disse kan 
foregå i et simpelt forløb. Aktører med hovedaftale er ikke forpligtet til at indsende bud til 

daglige auktioner vedrørende reserver, medmindre andet er aftalt. 
 

Det er en forudsætning for at kunne indgå hovedaftale, at aktøren er produktions- eller for-
brugsbalanceansvarlig i Øst- eller Vestdanmark. Det er endvidere en forudsætning, at de 
anlæg, som skal levere systemydelserne, er godkendt af Energinet.dk. 

 
Anmodning om at få en hovedaftale rettes til Energinet.dk, Systemudvikling og Elmarked. 
Anmodning om godkendelse af anlæg rettes til Energinet.dk, Driftskoordinering. 
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1. Systemydelser 
I et elsystem skal elproduktionen og elforbruget hele tiden være i balance. Ændringer i for-
bruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker balancen i systemet og forårsager fre-

kvensafvigelser i nettet. Energinet.dk køber systemydelser for at sikre sig adgang til de res-
sourcer, som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet. 
 

Systemydelserne, som købes hos elproducenter og elforbrugere i Danmark og i vores nabo-
lande, anvendes til forskellige formål, og der stilles derfor forskellige krav til, hvordan ydel-
serne skal leveres. Disse krav er reguleret i ENTSO-E RG Continental Europe (tidligere 

UCTE1) Operation Handbook – Policy 1, Fælles nordisk systemdriftsaftale (tidligere Nordel2) 
og Energinet.dk's forskrifter for nettilslutning. 

 
Der stilles lidt forskellige krav til leverandørerne af systemydelser, alt efter om ydelserne 
skal leveres i Østdanmark, det vil sige øst for Storebælt (kaldet DK2), eller i Vestdanmark, 

det vil sige vest for Storebælt (kaldet DK1). Derfor er udbudsbetingelserne opdelt i underaf-
snit, der beskriver forholdene i hhv. DK1 og DK2. 
 

Følgende systemydelser i DK1 er omfattet af disse udbudsbetingelser: 
 

- Primær reserve 
- FRR-A leveringsevne 
- Sekundær reserve, LFC (FRR-A reserver) 

- Manuelle reserver 
- Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering.  
 

Følgende systemydelser i DK2 er omfattet af disse udbudsbetingelser: 
 

- FRR-A leveringsevne 
- Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve 
- Frekvensstyret normaldriftsreserve 

- Manuelle reserver 
- Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering.  

 
Alle reserver udbydes som opreguleringsreserver henholdsvis nedreguleringsreserver – på 
nær frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserver, der kun udbydes som opreguleringsreserver. 

 

 

1 UCTE er nu erstattet af ENTSO-E Regional Group Continental Europe. 
2 Nordel er nu erstattet af ENTSO-E Regional Group Nordic. 
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1.1 Primær reserve, DK1 

Ved frekvensafvigelser sikrer reguleringen af primær reserve, at balancen mellem produktion 

og forbrug genskabes, mens frekvensen stabiliseres tæt på, men afvigende fra 50 Hz. 
 

Primær reserven reguleres automatisk og leveres af produktions- eller forbrugsenheder, der 
via reguleringsudstyr reagerer på nettets frekvensafvigelser. 
 

Primær reserve består af og rekvireres som en opreguleringsreserve hhv. en nedregulerings-
reserve. 
 

Sikring af tilstrækkelig primær reserve varetages i fællesskab af alle systemansvarlige inden 
for ENTSO-E RG Continental Europe's synkronområde. Hver enkelt systemansvarlig er 

forpligtet til at sikre en del af hele ENTSO-E RG Continental Europe-nettets samlede behov 
for primær reserve. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Continental Europe er +/-3.000 
MW, hvoraf Energinet.dk er forpligtet til at levere en forholdsmæssig andel. Energinet.dk's 

andel er bestemt af produktionen i det jysk-fynske område, i forhold til hele produktionen i 
ENTSO-E RG Continental Europe, og fastlægges en gang årligt. 
 

Energinet.dk indkøber den primære reserve gennem daglige auktioner. Behovet offentliggø-
res på Energinet.dk's hjemmeside. I 2011 er behovet +/-27 MW. 

 
Reglerne i ENTSO-E RG Continental Europe åbner for import/eksport af primær reserve, så 
leverandører uden for DK1 kan tilbyde disse reserver. Disse regler er en TSO til TSO-

mulighed og er begrænset til nabo-TSO'er eller inden for egen Control Block, det vil i praksis 
sige Tyskland. Der kræves en specialaftale mellem de involverede TSO'er. Energinet.dk kan 
lave aftaler med andre TSO'er i ENTSO-E RG Continental Europe for levering af maksimalt 

+/-90 MW. 
 

Tilsvarende er der mulighed for import og eksport til Norge, Sverige og Finland samt DK2 af 
op til flere hundrede MW reserver, hvis der er kapacitet på forbindelserne. De maksimale 
mængder er beskrevet i "Nordic Grid Code 2007". 

 
1.1.1 Tekniske betingelser 

 

1.1.1.1 Respons og responshastighed 

Primærreguleringen skal leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-200 mHz i forhold til refe-

rencefrekvensen på 50 Hz. Det vil normalt betyde i området 49,8-50,2 Hz. Det er tilladt med 
et dødbånd på +/-20 mHz. 
 

Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 20 og 200 mHz 
afvigelse. Den første halvdel af den aktiverede reserve skal være leveret inden 15 sekunder, 

mens den sidste del skal være fuldt leveret inden 30 sekunder ved en frekvensafvigelse på 
+/-200 mHz. 
 

Reguleringen skal kunne opretholdes indtil den automatiske og den manuelle reserve tager 
over, dog maksimalt 15 minutter. 
 

Efter afsluttet regulering skal reserven være retableret efter 15 minutter. 
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1.1.1.2 Målenøjagtighed 

Målenøjagtigheden af frekvensmåling til primær regulering skal være bedre end 10 mHz. 

Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mHz. 
 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler 

skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre 
signalerne i minimum en uge. 

 

1.1.1.3 Information/data 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer primærregulering, skal informati-

onsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. 
 
Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som minimum, online, 

have: 
 

- Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) 
 
- Primærregulering 

- Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet   
- Reserveret primær reserve, opregulering + [MW] 
- Reserveret primær reserve, nedregulering - [MW] 

 
- Måling fra produktions- eller forbrugsenhed 

- Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) 
 
Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. 

 
Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afhol-

des af leverandøren. 
 

1.1.1.4 Ved sammensat leverance 

En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, 
der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En 
leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenska-

ber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et 
system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk.  

 
1.1.2 Dagligt indkøb af primær reserve 

Energinet.dk indkøber primær reserve opdelt på to produkter, hhv. opreguleringseffekt (ved 

underfrekvens) og nedreguleringseffekt (ved overfrekvens). Der afholdes auktion en gang 
dagligt for det kommende døgn. Auktionsdøgnet er opdelt i seks lige store blokke på hver 
fire timer: 

 
- Blok 1: Kl. 00.00 - 04.00 

- Blok 2: Kl. 04.00 - 08.00 
- Blok 3: Kl. 08.00 - 12.00 
- Blok 4: Kl. 12.00 - 16.00 

- Blok 5: Kl. 16.00 - 20.00 
- Blok 6: Kl. 20.00 - 24.00 
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1.1.2.1 Aktørens budgivning 

Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommuni-
kation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. 
 

Bud skal indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl. 15.00 dagen før driftsdøgnet. 
Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagel-

se. Bud modtaget efter kl. 15.00 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle delta-
gende aktører. 
 

Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud indtil kl. 15.00. De bud, som Energinet.dk har 
modtaget kl. 15.00, er bindende for aktøren. 
 

Buddene skal time for time i det følgende døgn angive en mængde og en pris. Mængden 
angiver det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med, og skal være ens inden 

for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som aktøren forlanger for at stå til rå-
dighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives som en pris pr. MW pr. time, som 
er gældende for og ens i hele den pågældende blok. Hvis aktørens bud indeholder forskellig 

pris eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den før-
ste time i blokken, som er gældende. 
 

Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW 
med to decimaler. 

 
Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og 
DKK/MWh – i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. 

 
Buddene angives på samme måde for op- og nedregulering, idet der skelnes mellem op- og 

nedregulering ved hjælp af produktkoder, jf. bilag 1. Både mængde og pris skal således altid 
angives med positivt fortegn. 
 

1.1.2.2 Energinet.dk's valg af bud 

Energinet.dk sorterer buddene for hhv. op- og nedreguleringskapacitet efter prisen pr. MW 
og dækker sit behov ved at vælge buddene efter stigende pris. 

 
Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. I situationer, hvor accept af et bud over 

5 MW vil medføre en overopfyldelse af behovet for reserver i den pågældende blok, kan 
Energinet.dk springe sådanne bud over. 
 

Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk kun har brug for det ene, kan Energinet.dk frit 
vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvarende gælder ved tre eller flere bud med 
samme pris. 

 
Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's behov, så sender Energinet.dk 

en e-mail til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver ind. 
 

1.1.2.3 Prisfastsættelse og betaling 

Alle accepterede bud for opregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til prisen for 
det dyreste, accepterede bud for opregulering. Det samme gælder for nedregulering. 
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Der foretages ingen opgørelse af leverede energimængder fra primær reserve. Leverancer af 
energi fra primær reserve afregnes som almindelige ubalancer. 

 

1.1.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

Energinet.dk giver kl.15.30 en tilbagemelding til aktøren om, hvilke bud Energinet.dk har 

accepteret, og om den rådighedsbetaling, der er opnået time for time. 
 

Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af 
reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 
 

1.1.2.5 Aktørens forpligtelser 

Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. For-
pligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, hvis det efterfølgende viser sig, at 

kapaciteten – fx på grund af havari – ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10.  
 

Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere primær reserve, skal reserven 
være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 
30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes 

Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være 
genetableret.  
 

1.1.2.6 Aktørens planlægning 

Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke 

mængder af primær opreguleringseffekt hhv. primær nedreguleringseffekt der er reserveret i 
hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering – daglige procedurer.  
 

1.1.3 Hvordan kontrolleres ydelserne 

Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil be-

stå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på 
anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit 1.1.1.2.  

Bilagsside 16 of 91.



 

Dok. 13/80940-84      9/45 

1.2 FRR-A leveringsevne, DK1 + DK2 

FRR-A leveringsevnekontrakter er indført for at fastholde eksisterende leverandører af FRR-A 

reserver og tiltrække nye leverandører af FRR-A reserver. 
 

Indkøb af FRR-A leveringsevnekontrakter startes med virkning fra september måned 2015 
og ophører på det tidspunkt, hvor Energinet.dk overgår til normalt indkøb af FRR-A reserver. 
 

Leverandører, der ønsker at byde på FRR-A leveringsevne, skal forlods have godkendt an-
læggenes tekniske egenskaber. 
 

1.2.1 Tekniske betingelser 

De tekniske krav til FRR-A reserver er forskellige i Øst- og Vestdanmark. 

 
I Østdanmark skal anlæggene kunne levere fuldt respons inden for 5 minutter med en profil 
svarende til kravene i den nordiske LFC. 

 
I Vestdanmark skal anlæggene kunne levere fuldt respons inden for 15 minutter. 
 

Reguleringen i begge landsdele skal kunne opretholdes kontinuertligt. 
 

1.2.2 Indkøb af FRR-A leveringsevne 

Energinet.dk indkøber FRR-A leveringsevne via månedlige auktioner for én måned ad gan-
gen. Der indkøbes alene symmetriske produkter, og udbuddet omfatter som udgangspunkt 

+/- 90 MW i Vestdanmark og +/- 12 MW i Østdanmark. 
 
På Energinet.dk's hjemmeside vil det blive offentliggjort, hvornår tilbud på FRR-A leverings-

evne skal være Energinet.dk i hænde. Dette sker samtidig med, at den kommende måneds 
behov for FRR-A leveringsevne offentliggøres. Tilbud på FRR-A leveringsevne skal være gæl-

dende for hele måneden, og kontrakten er uopsigelig for begge parter i kontraktperioden. 
 

1.2.2.1 Aktørens budgivning 

Bud til den månedlige auktion indsendes via e-mail til info@energinet.dk, og mærkes "Tilbud 
på FRR-A leveringsevne (måned år)". 

 
Hvert bud skal mindst være på 1 MW og højst 50 MW. Et bud angives altid i MW med én 
decimal, mens prisen anføres i DKK/MW med to decimaler.  

 

1.2.2.2 Energinet.dk's valg af bud 

Energinet.dk udvælger buddene således, at det samlede behov dækkes med mindst mulige 

omkostninger. 
 

Bud accepteres i sin helhed eller slet ikke. 
 

1.2.2.3 Prisfastsættelse og betaling 

Alle accepterede bud modtager en betaling, der modsvarer den pris, som leverandøren har 
stillet krav om (pay-as-bid). 
 

1.2.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

Umiddelbart efter afslutning af auktionen vil Energinet.dk give alle aktører, der har medvir-

ket i auktionen, besked om resultatet via e-mail. 
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Mængde og pris for alle accepterede bud vil endvidere blive offentliggjort på Energinet.dk's 
hjemmeside senest dagen efter, at auktionen har været afholdt. 

 

1.2.2.5 Aktørens forpligtelser  

Alle aktører, der har kontrakt om FRR-A leveringsevne, skal afgive bud på FRR-A reserver, 

når Energinet.dk anmoder herom, jf. herunder afsnit 1.3. 
 

Betalingen for FRR-A leveringsevne bortfalder for hele måneden, hvis aktøren ikke er i stand 
til at afgive tilbud på FRR-A reserver. 
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1.3 Sekundær reserve, DK1 (FRR-A) 

Ved større driftsforstyrrelser er FRR-A reserverne dem, der indirekte er med til at regulere 
frekvensen tilbage til 50 Hz, efter at primærreguleringen har stabiliseret frekvensen. 

 
Den sekundære reserve har to formål. Det ene er at frigøre den primære reserve, hvis den 
er blevet aktiveret, det vil sige at bringe frekvensen tilbage til 50,00 Hz. Det andet formål er 

at bringe ubalancen på udlandsforbindelserne tilbage til den aftalte plan. 
 
Den sekundære reserve reguleres automatisk og leveres af produktions- eller forbrugsenhe-

der, der via reguleringsudstyr reagerer på signal modtaget fra Energinet.dk. 
 

Sekundær reserve består af en op- og nedreguleringsreserve, der rekvireres som en samlet, 
symmetrisk ydelse. Opreguleringsreserven kan sammensættes af produktionsenheder eller 
som alternativ sammensættes af forbrugsenheder. Ligeledes kan nedreguleringsreserven 

sammensættes af enten produktionsenheder eller forbrugsenheder, men produktion og for-
brug skal holdes adskilt inden for samme reservetype, se afsnit 1.3.1.3.  
 

Energinet.dk indkøber den sekundære reserver efter behov, som afhænger af en række fak-
torer, herunder særligt leveringsmulighederne på Skagerrak 4-forbindelsen. Alle godkendte 

leverandører får direkte besked, når behovet for indkøb i Vestdanmark erkendes – dette sker 
senest kl. 8:30 dagen før driftsdøgnet, hvor behovet optræder.  
 

Mængden af sekundær reserve anbefales af ENTSO-E RG Continental Europe til en størrelse 
på ca. +/-90 MW, men de enkelte TSO'er (i DK1: Energinet.dk) kan øge denne til niveauer, 
der dækker langt mere end de 90 MW. Der er således ikke krav til en bestemt størrelse af 

denne reserve. Energinet.dk's behov fastsættes som udgangspunkt ud fra anbefalingerne i 
ENTSO-E RG Continental Europe samt hensynet til specielt vindprognoseusikkerheden. 

 
Der er nye regler undervejs i ENTSO-E RG Continental Europe, og jævnfør disse kan 1/3 af 
reserven købes uden for DK1. Ligeledes kan DK1-aktører levere 1/3 af andre TSO'ers behov 

for sekundære reserver, hvis der er transportkapacitet. En sådan leverance er ikke p.t. om-
fattet af disse udbudsbetingelser, da handelsbetingelserne endnu ikke er på plads til, at der 

kan ske en sådan udveksling. 
 
1.3.1 Tekniske betingelser 

 

1.3.1.1 Respons og responshastighed 

Sekundær reserven leveres primært fra "kørende" anlæg. Den tilbudte mængde reserve skal 

kunne leveres inden for 15 minutter. Som alternativ kan reserven sammensættes af "køren-
de" anlæg og hurtigtstartende anlæg. Ydelsen, der skal leveres inden for en kommende 5-

minutters periode, skal være fra "kørende" anlæg. 
 
Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 

 
Reguleringssignalet udsendes online som en effektværdi fra Energinet.dk til hver PBA/aktør 
med reference til tilbuddet. I de tilfælde, hvor der anvendes både produktion og forbrug, 

sendes en effektværdi relateret til produktion og en anden effektværdi relateret til forbrug. 
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1.3.1.2 Information/data 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af FRR-A 

reserver, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. Kontrol-
centeret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som udgangspunkt, online, 
have: 

 
- Statusmeldinger, produktions- eller forbrugsenhed "ude/inde" 

- Online målinger for produktion og forbrug (MW) 
 
- Aktuel mulig reserve op (MW) 

- Aktuel maks. gradient op (MW/min) 
- Aktuel tidskonstant for regulering op (sekunder) 

 

- Aktuel mulig reserve ned (MW) 
- Aktuel maks. gradient ned (MW/min) 

- Aktuel tidskonstant for regulering ned (sekunder) 
 
Derudover skal der udveksles signaler for selve reguleringen som beskrevet i bilag 2. 

 
Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. 
 

Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afhol-
des af leverandøren. 

 

1.3.1.3 Ved sammensat leverance 

En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, 

der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En 
leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenska-

ber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et 
system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk.  
 

En leverance kan sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, hvis 
følgende forudsætninger er opfyldt: 
 

- Balanceansvaret for forbrugs- og produktionsenhederne skal være placeret hos samme 
balanceansvarlige aktør. 

- Den balanceansvarlige aktør skal skille ydelserne ad forstået på den måde, at alle opregu-
leringsressourcer skal referere til produktionsenheder, og alle nedreguleringsressourcer 
skal referere til forbrugsenheder eller vice versa. En leverance af fx opregulering kan altså 

ikke bestå af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder. 
- Den balanceansvarlige aktør indgiver symmetrisk bud til månedsudbuddet med angivelse 

af, at der er tale om en sammensat ydelse.  

- Energinet.dk håndterer ydelsen som to separate, asymmetriske bud i SCADA-systemet. 
Set udefra sender vi to separate reguleringssignaler til aktøren – et for produktionsan-

læggene (opregulering) og et for forbrugsanlæggene (nedregulering). Aktøren skal deref-
ter sikre, at signalet går videre til de relevante forbrugs- og produktionsenheder. 

 

Hvis leverandøren ønsker at bruge både forbrug og produktion til reguleringen, skal der sen-
des to sæt reguleringssignaler for hhv. forbrug og produktion for aktuel mulig reserve, jf. 
afsnit 1.3.1.2. 

 

Bilagsside 20 of 91.



 

Dok. 13/80940-84      13/45 

1.3.2 Indkøb af sekundær reserve 

Energinet.dk indkøber sekundær reserve efter behov. Reserven indkøbes som en samlet, 

symmetrisk op- og nedreguleringsreserve. 
 

1.3.2.1 Aktørens budgivning 

Aktørens tilbud skal sendes pr. e-mail til info@energinet.dk. 
 

Tilbud skal mærkes: "Tilbud på FRR-A reserver". 
 
På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres det, hvornår tilbud på sekundære reserver skal 

være Energinet.dk i hænde. Dette sker samtidig med, at behovet for sekundær reserve of-
fentliggøres. Tilbud på sekundære reserver skal gælde indtil sidste dag i måneden, før ydel-
sen skal leveres. 

 
 Der kan afgives tilbud på: 

 
- Hele den ønskede mængde – eller 
- Dele af den ønskede mængde 

- Hele perioder – eller 
- Dele af de ønskede perioder. 
 

Eventuelle forbehold skal samles i en fuldstændig oversigt i tilbuddet. Hvert forbehold skal 
begrundes.  

 
Forbehold vedrørende tildelingskriterier og om anvendelse af tilbudsgivers salgs- og leve-
ringsbetingelser vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssige og vil blive afvist. 

 

1.3.2.2 Energinet.dk's valg af bud 

Efter modtagelsen af tilbud vil der blive foretaget tilbudsevaluering og afholdt eventuelle 
forhandlinger med relevante tilbudsgivere.  
 

Ved vurdering af de indkomne bud vil der især blive lagt vægt på følgende forhold angivet i 
prioriteret rækkefølge: 
 

- Prisen på ydelsen 
- Leveringssted  

- Produktions- og forbrugsenhedens tekniske egenskaber. 
 
Energinet.dk kan vælge at ordre andre mængder end de udbudte mængder og kan efter 

aftale med leverandøren ændre aftaleperioder. 
 
Energinet.dk forbeholder sig ret til frit – helt eller delvist – at vælge indkomne tilbud, udsky-

de dele af tilbud og at afgive ordre til flere tilbudsgivere. 
 

Energinet.dk vil prissætte tilbudsgiverens eventuelle forbehold for at undgå, at tilbudsgiveren 
ved at tage forbehold opnår en fordel i forhold til øvrige tilbudsgivere. 
 

Energinet.dk forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som indeholder forbehold, der ikke kan 
prissættes. 
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1.3.2.3 Prisfastsættelse og betaling 

Prisen for sekundære reserver aftales individuelt mellem tilbudsgiver og Energinet.dk på 

baggrund af det afgivne tilbud og en eventuel efterfølgende forhandling. 
 

1.3.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

Efter endt tilbudsevaluering og eventuel forhandling udarbejdes kontrakt i form af en ind-
købsrekvisition på opgaven med den/de valgte tilbudsgivere.  

 

1.3.2.5 Aktørens forpligtelser 

Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. For-

pligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, hvis det efterfølgende viser sig, at 
kapaciteten – fx på grund af havari – ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10. 
 

Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere sekundær reserve, skal reserven 
være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 

30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes 
Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være 
genetableret. 

 

1.3.2.6 Aktørens planlægning 

Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke 

mængder af sekundær opreguleringseffekt hhv. sekundær nedreguleringseffekt der er reser-
veret i hver enkelt time, jf. Forskrift C3: Planhåndtering – daglige procedurer.  

 
1.3.3 Hvordan kontrolleres ydelserne 

Der laves løbende en kontrol af, at reserverne er til rådighed på baggrund af online-

målinger. 
 

Ved reguleringer på forbrugsanlæg skal der for disse foreligge en køreplan. 
 

1.3.3.1 Betaling for energimængder 

Leverance af energi fra sekundær opreguleringsreserve afregnes pr. MWh med DK1-
elspotpris + DKK 100/MWh, dog mindst regulerkraftprisen for opregulering. Leverance af 
energi fra sekundær nedreguleringsreserve afregnes pr. MWh med DK1-elspotpris - DKK 

100/MWh, dog højst regulerkraftprisen for nedregulering. 
 

Leverancen af energi opgøres på basis af registreringer i Energinet.dk's SCADA-system som 
en integreret værdi af forventet aktiveret effekt pr. kvarter. 
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1.4 Frekvensstyret normaldriftsreserve, DK2 

Ved frekvensafvigelser sikrer den frekvensstyrede normaldriftsreserve, at balancen mellem 
produktion og forbrug genskabes, så frekvensen holdes tæt på 50 Hz. 

 
Frekvensstyret normaldriftsreserve er en automatisk regulering leveret af produktions- eller 
forbrugsenheder, der via reguleringsudstyr reagerer på nettets frekvensafvigelser. Frekvens-

styret normaldriftsreserve består af såvel op- som nedregulering og udbydes som en sym-
metrisk ydelse, hvor op- og nedreguleringsreserver indkøbes samlet. 
 

Levering af frekvensstyret normaldriftsreserve varetages i fællesskab af alle systemansvarli-
ge inden for det nordiske synkronområde. 

 
Hver enkelt systemansvarlig bidrager til den samlede frekvensstyrede normaldriftsreserve i 
ENTSO-E RG Nordic-nettet. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Nordic er 600 MW, hvoraf 

Energinet.dk er forpligtet til at levere en forholdsmæssig andel. Energinet.dk's andel er 
bestemt af produktionen i det Østdanske område i forhold til hele produktionen i ENTSO-E 
RG Nordic og fastlægges en gang årligt for et kalenderår. 

 
Energinet.dk indkøber den frekvensstyrede normaldriftsreserve i samarbejde med Svenska 

Kraftnät gennem daglige auktioner. Behovet offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. I 
2012 er Energinet.dk's andel 23 MW, mens Svenska Kraftnät’s andel er 230 MW. 
 

1.4.1 Tekniske betingelser 

 

1.4.1.1 Respons og responshastighed 

Normaldriftsreserven skal kunne leveres ved en frekvensafvigelse op til +/-100 mHz i forhold 
til referencefrekvensen på 50 Hz. Det vil betyde i området 49,9-50,1 Hz. Leverancen skal 

leveres uden dødbånd. 
 
Reserven skal som minimum leveres lineært ved frekvensafvigelser mellem 0 og 100 mHz 

afvigelse. Den aktiverede reserve skal være leveret efter 150 sekunder uanset afvigelsens 
størrelse. 

 
Reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. 
 

1.4.1.2 Målenøjagtighed 

Målenøjagtigheden af frekvensmåling til frekvensstyret normaldriftsreserve skal være bedre 
end 10 mHz. Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mHz. 

 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler 

skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre 
signalerne i minimum en uge. 
 

1.4.1.3 Information/data 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer frekvensstyret normaldriftsreser-
ve, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø. 

 
Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som minimum, online, 

have: 
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- Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) 

 
- Frekvensstyret normaldriftsreserve 

- Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet   

- Reserveret frekvensstyret normaldriftsreserve, opregulering + [MW] 
- Reserveret frekvensstyret normaldriftsreserve, nedregulering - [MW] 

 
- Måling fra produktions- eller forbrugsenhed 

- Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) 

 
Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. 
 

Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afhol-
des af leverandøren. 

 

1.4.1.4 Ved sammensat leverance 

En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, 

der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En 
leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenska-
ber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et 

system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk.  
 

En leverance kan sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, hvis 
balanceansvaret for forbrugs- og produktionsenhederne er placeret hos samme balancean-
svarlige aktør, jævnfør dog afsnit 1.4.2.5. 

 
1.4.2 Dagligt indkøb af frekvensstyret normaldriftsreserve 

Energinet.dk indkøber frekvensstyret normaldriftsreserve i samarbejde med Svenska 
Kraftnät. Frekvensstyret normaldriftsreserve indkøbes som et symmetrisk produkt, hvor le-
verandøren samtidigt skal stille både opreguleringseffekt (ved underfrekvens) og nedregule-

ringseffekt (ved overfrekvens) til rådighed. Energinet.dk’s og Svenska Kraftnäts samlede 
behov (253 MW i 2012) indkøbes på daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to 
dage før driftsdøgnet (D-2) og den resterende del indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1).  

 
Leverandøren kan indgive bud på timebasis eller blokbud. Blokbud, der indsendes på auktio-

nen to dage før driftsdøgnet (D-2), kan have en varighed på op til seks timer. Blokbud, der 
indsendes på auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), kan have en varighed på op til tre ti-
mer. Aktøren fastlægger selv, hvilken time blokbuddet starter, dog skal blokbuddet afsluttes 

inden for driftsdøgnet.  
 

1.4.2.1 Aktørens budgivning 

Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommuni-
kation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. 

 
Bud, der indmeldes til auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2), skal indsendes, så de er 
Energinet.dk i hænde senest kl. 15.00 to dage før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således 

Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl. 
15.00 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle deltagende aktører. 
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Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-2 indtil kl. 15.00. De bud, som Energi-
net.dk har modtaget kl. 15.00, er bindende for aktøren. 

 
Bud, der indmeldes til auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), skal senest indsendes, så de 
er Energinet.dk i hænde senest kl. 18.00 dagen før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således 

Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl. 
18.00 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle deltagende aktører. 

 
Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-1 indtil kl. 18.00. De bud, som Energi-
net.dk har modtaget kl. 18.00, er bindende for aktøren. 

 
Buddene skal time for time i driftsdøgnet angive en mængde og en pris. Mængden angiver 
det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med. Hvis aktøren anvender blokbud, 

skal mængden være ens inden for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som 
aktøren forlanger for at stå til rådighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives 

som en pris pr. MW pr. time. Hvis aktøren anvender blokbud, skal prisen være ens i hele den 
pågældende blok. Hvis aktøren anvender blokbud, og aktørens bud indeholder forskellig pris 
eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den første 

time i blokken, som er gældende. 
 
Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW 

eller EUR/MW med 2 decimaler. 
 

Hvis en aktør indsender bud i DKK/MW, så omregner Energinet.dk buddet til EUR/MW, inden 
det sendes videre til Svenska Kraftnät. Energinet.dk anvender altid seneste officielle kurs fra 
Nord Pool. Det vil sige for auktioner, der afholdes to dage før driftsdøgnet (D-2), anvender 

Energinet.dk valutakursen for D-1. For auktioner, der afholdes en dag før driftsdøgnet (D-1), 
anvender Energinet.dk valutakursen for D. Energinet.dk anvender fire decimaler ved omreg-

ning mellem valutaer og ved beregning af gennemsnitspriser, men afrunder til to decimaler. 
Hvis en aktør indsender bud i EUR/MW, så sender Energinet.dk buddet direkte videre til 
Svenska Kraftnät. 

 
Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og 
DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. 

 
Både mængde og pris skal altid angives med positivt fortegn. 

 

1.4.2.2 Valg af bud 

Buddene for frekvensstyret normaldriftsreserve bliver som udgangspunkt sorteret efter pri-

sen pr. MW, og Energinet.dk og Svenska Kraftnäts samlede behov bliver dækket ved at væl-
ge buddene efter stigende pris, dog således, at det giver de færreste omkostninger for TSO'-
erne.  

 
Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke.  

 
Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk og Svenska Kraftnät kun har brug for det ene, 
kan Energinet.dk og Svenska Kraftnät frit vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvaren-

de gælder ved tre eller flere bud med samme pris. 
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Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts behov, 
så sender Energinet.dk en e-mail til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver 

ind. 
 

1.4.2.3 Prisfastsættelse og betaling 

Alle accepterede bud for frekvensstyret normaldriftsreserve modtager en rådighedsbetaling 
svarende til den pris, som aktøren har budt (pay-as-bid).3  

 
Leverance af energi fra frekvensstyret normaldrifts opreguleringsreserve afregnes pr. MWh 
med regulerkraftprisen for opregulering. Leverance af energi fra frekvensstyret normaldrifts 

nedreguleringsreserve afregnes pr. MWh med regulerkraftprisen for nedregulering. 
 
Leverancen af energi opgøres på basis af registreringer i Energinet.dk's SCADA-system som 

en integreret værdi af forventet aktiveret effekt pr. time. 
 

1.4.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

For bud indgivet til auktionen to dage før driftsdøgnet giver Energinet.dk senest kl.16.00 to 
dage før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde (MW) Energi-

net.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling 
(DKK/MW), der er opnået time for time. Gennemsnittet udregnes som et simpelt gennem-
snit. Energinet.dk anvender altid seneste officielle valutakurs fra Nord Pool ved omregning af 

auktionsresultatet til danske kroner. Tilbagemeldingen er foreløbig, indtil den endelige valu-
takurs for driftsdøgnet foreligger.  

 
For bud indgivet til auktionen dagen før driftsdøgnet giver Energinet.dk kl. 20.00 dagen før 
driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde Energinet.dk/Svenska 

Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling, der er opnået time for 
time.  

 
Ved den endelige afregning af reserverede frekvensstyrede normaldriftsreserver afregnes i 
DKK, og her anvendes Nord Pools officielle valutakurs for driftsdøgnet ved omregning af auk-

tionsresultatet. 
 
Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af 

reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 
 

1.4.2.5 Aktørens forpligtelser 

Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. For-
pligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres og aktøren skal dække eventuelle mer-

omkostninger til dækningskøb, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten – fx på grund 
af havari – ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10. 
 

Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere frekvensstyret normaldriftsreser-
ve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest 

muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, 
kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan 
være genetableret.   

 

 

3 Med forbehold for afrundinger i forbindelse med valutakursomregninger. 
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1.4.2.6 Aktørens planlægning 

Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke 

mængder af frekvensstyret normaldriftsreserve, der er reserveret i hver enkelt time, jf. For-
skrift C3: Planhåndtering – daglige procedurer. Køreplanerne skal opdateres, efter auktions-
resultaterne er udsendt og ved ændrede driftsforhold. 

 
Leverandører, der anvender både forbrug og produktion til reguleringen, jf. afsnit 1.4.1.4, 

skal til afregningsmæssige formål, jf. afsnit 1.4.2.3, indsende køreplaner, der angiver, hvor 
mange MW reserver fra forbrugsenheder, der leverer henholdsvis op- eller nedregulering og 
hvor mange MW reserver fra produktionsenheder, der leverer henholdsvis op- eller nedregu-

lering. 
 
1.4.3 Hvordan kontrolleres ydelserne 

Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil be-
stå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på 

anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit 1.4.1.2. 
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1.5 Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, DK2 

Ved større driftsforstyrrelser er frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve en hurtig reserve, 

som er med til at regulere frekvensen ved store frekvensfald som følge af udfald af store 
produktionsenheder eller linjer. 

 
Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve er en automatisk opreguleringsreserve, som leveres 
af produktions- eller forbrugsanlæg, der via reguleringsudstyr reagerer på systemets fre-

kvens. Reserven aktiveres automatisk ved frekvensdyk til under 49,9 Hz og er aktiv, indtil 
der igen er skabt balance, eller indtil den manuelle reserve overtager effektleverancen. 
 

Hver enkelt systemansvarlig bidrager til den samlede frekvensstyrede driftsforstyrrelsesre-
serve i ENTSO-E RG Nordic-nettet. Den samlede mængde i ENTSO-E RG Nordic er den di-

mensionerende fejl (største atomkraftværk i drift) minus 200 MW og fordeles i forhold til de 
enkelte områders dimensionerende fejl. Energinet.dk's andel er bestemt af den største di-
mensionerende fejl i Østdanmark og fastlægges hver torsdag for den kommende uge. 

 
Energinet.dk indkøber frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve i samarbejde med Svenska 
Kraftnät gennem daglige auktioner. Behovet offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. I 

2012 er Energinet.dk's samlede andel ca. 150-180 MW, og Svenska Kraftnäts andel er ca. 
410 MW. 

 
En del af driftsforstyrrelsesreserven leveres ind i ENTSO-E RG Nordic-området fra HVDC-
forbindelserne mellem Tyskland og Sjælland, Jylland og Sverige og Jylland og Sjælland, så 

Energinet.dk's reelle behov for indkøb ligger ofte mellem 25 og 55 MW. 
 
1.5.1 Tekniske betingelser 

 

1.5.1.1 Respons og responshastighed 

Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal kunne: 
 
- Levere effekt omvendt lineært med frekvensen mellem 49,9 og 49,5 Hz  

- Levere 50 pct. af responsen inden for 5 sekunder 
- Levere de resterende 50 pct. af responsen inden for yderligere 25 sekunder 

 

1.5.1.2 Målenøjagtighed 

Målenøjagtigheden af frekvensmåling til frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve skal være 

bedre end 10 mHz. Frekvensmålingens følsomhed skal være bedre end +/-10 mHz. 
 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal være bedre end 1 sekund, og udvalgte signaler 

skal kunne dokumentere anlæggenes respons på frekvensafvigelser. Leverandøren skal lagre 
signalerne i minimum en uge. 

 

1.5.1.3 Information/data 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer eller indgår i levering af frekvens-

styret driftsforstyrrelsesreserve, skal informationsteknisk tilsluttes Energinet.dk's Kontrol-
Center i Erritsø. Kontrolcenteret skal for hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed som 
minimum, online, have: 
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- Status vedrørende produktions- eller forbrugsenhed inde/ude (bryderindikering) 

 
- Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve 

- Reguleringsfunktion fra- eller tilkoblet 

- Reserveret frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, opregulering + [MW] 
 

- Måling fra produktions- eller forbrugsenhed 
- Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet (MW) 

 

Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. 
 
Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afhol-

des af leverandøren. 
 

1.5.1.4 Ved sammensat leverance 

En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, 
der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En 

leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenska-
ber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et 
system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk.  

 
1.5.2 Dagligt indkøb af frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve 

Energinet.dk indkøber i samarbejde med Svenska Kraftnät frekvensstyret driftsforstyrrelses-
reserve som opreguleringseffekt. Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts samlede behov (ca. 
445-465 MW i 2012) indkøbes på daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to dage 

før driftsdøgnet (D-2), og den resterende del indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1).  
 

Leverandøren kan indgive bud på timebasis eller blokbud. Blokbud, der indsendes på auktio-
nen to dage før driftsdøgnet (D-2), kan have en varighed på op til seks timer. Blokbud, der 
indsendes på auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1), kan have en varighed på op til tre ti-

mer. Aktøren fastlægger selv, hvilken time blokbuddet starter, dog skal blokbuddet afsluttes 
indenfor driftsdøgnet. 
 

1.5.2.1 Aktørens budgivning 

Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommuni-

kation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. 
 
Bud, der indmeldes til auktionen to dage før driftsdøgnet (D-2) skal indsendes, så de er 

Energinet.dk i hænde senest kl. 15.00 to dage før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således 
Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl. 
15.00 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle deltagende aktører. 

 
Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-2 indtil kl. 15.00. De bud, som Energi-

net.dk har modtaget kl. 15.00, er bindende for aktøren. 
 
Bud, der indmeldes til auktionen dagen før driftsdøgnet (D-1) skal senest indsendes, så de er 

Energinet.dk i hænde senest kl. 18.00 dagen før driftsdøgnet. Tidsfristen gælder således 
Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagelse. Bud modtaget efter kl. 
18.00 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle deltagende aktører. 
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Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud for D-1 indtil kl. 18.00. De bud, som Energi-

net.dk har modtaget kl. 18.00, er bindende for aktøren. 
 
Buddene skal time for time i driftsdøgnet angive en mængde og en pris. Mængden angiver 

det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med. Hvis aktøren anvender blokbud, 
skal mængden være ens inden for den enkelte blok. Prisen angiver den pris pr. MW, som 

aktøren forlanger for at stå til rådighed med den pågældende mængde. Prisen skal angives 
som en pris pr. MW pr. time. Hvis aktøren anvender blokbud, skal prisen være ens i hele den 
pågældende blok. Hvis aktøren anvender blokbud, og aktørens bud indeholder forskellig pris 

eller mængde i de enkelte timer i en blok, så vil det være prisen og mængden i den første 
time i blokken, som er gældende. 
 

Hvert bud skal mindst være på 0,3 MW og angives altid i MW med en decimal og DKK/MW 
eller EUR/MW med 2 decimaler. 

 
Hvis en aktør indsender bud i DKK/MW, så omregner Energinet.dk buddet til EUR/MW, inden 
det sendes videre til Svenska Kraftnät. Energinet.dk anvender altid seneste officielle kurs fra 

Nord Pool. Det vil sige for auktioner, der afholdes to dage før driftsdøgnet (D-2), anvender 
Energinet.dk valutakursen for D-1. For auktioner, der afholdes en dag før driftsdøgnet (D-1), 
anvender Energinet.dk valutakursen for D. Energinet.dk anvender fire decimaler ved omreg-

ning mellem valutaer og ved beregning af gennemsnitspriser, men afrunder til to decimaler. 
Hvis en aktør indsender bud i EUR/MW, så sender Energinet.dk buddet direkte videre til 

Svenska Kraftnät. 
 
Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og 

DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. 
 

Både mængde og pris skal således altid angives med positivt fortegn. 
 

1.5.2.2 Valg af bud 

Buddene for frekvensstyret normaldriftsreserve bliver som udgangspunkt sorteret efter pri-
sen pr. MW, og Energinet.dk og Svenska Kraftnäts samlede behov bliver dækket ved at væl-
ge buddene efter stigende pris, dog således, at det giver de færreste omkostninger for TSO'-

erne.  
 

Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke.  
 
Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk og Svenska Kraftnät kun har brug for det ene, 

kan Energinet.dk og Svenska Kraftnät frit vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvaren-
de gælder ved tre eller flere bud med samme pris. 
 

Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's og Svenska Kraftnäts behov, 
så sender Energinet.dk en e-mail til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver 

ind. 
 

1.5.2.3 Prisfastsættelse og betaling 

Alle accepterede bud for opregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til den pris, 
som aktøren har budt (pay-as-bid).4 

 

4 Med forbehold for afrundinger i forbindelse med valutakursomregninger. 
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Der foretages ingen opgørelse af leverede energimængder fra frekvensstyret driftsforstyrrel-

sesreserve. Leverancer af energi fra frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve afregnes som 
almindelige ubalancer. 
 

1.5.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

For bud indgivet til auktionen to dage før driftsdøgnet giver Energinet.dk senest kl. 16.00 to 

dage før driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde (MW) Energi-
net.dk/Svenska Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling 
(DKK/MW), der er opnået time for time. Gennemsnittet udregnes som et simpelt gennem-

snit. Energinet.dk anvender altid seneste officielle valutakurs fra Nord Pool ved omregning af 
auktionsresultatet til danske kroner. Tilbagemeldingen er foreløbig, indtil den endelige valu-
takurs for driftsdøgnet foreligger. 

 
For bud indgivet til auktionen dagen før driftsdøgnet giver Energinet.dk kl. 20.00 dagen før 

driftsdøgnet en tilbagemelding til aktøren om, hvilken mængde Energinet.dk/Svenska 
Kraftnät har accepteret, og om den gennemsnitlige rådighedsbetaling, der er opnået time for 
time.  

 
Energinet.dk sender ikke signaler til aktivering af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering af 
reserverne foregår via leverandørens egne målinger af frekvensen. 

 

1.5.2.5 Aktørens forpligtelser 

Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at kapaciteten faktisk er til rådighed. For-
pligtelsen betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, og aktøren skal dække eventuelle 
meromkostninger til dækningskøb, hvis det efterfølgende viser sig, at kapaciteten – fx på 

grund af havari – ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10. 
 

Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere frekvensstyret driftsforstyrrelses-
reserve, skal reserven være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven 
snarest muligt, dog inden 30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere 

reserven, kontaktes Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår re-
serven kan være genetableret. 
 

1.5.2.6 Aktørens planlægning 

Det skal fremgå af aktørens køreplaner forud for driftsdøgnet og i driftsdøgnet, hvilke 

mængder af frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, der er reserveret i hver enkelt time, jf. 
Forskrift C3: Planhåndtering – daglige procedurer. Køreplanerne skal opdateres efter aukti-
onsresultaterne er udsendt og ved ændrede driftsforhold. 

 
1.5.3 Hvordan kontrolleres ydelserne 

Ydelserne kontrolleres ved stikprøver og ved store afvigelser i frekvensen. Kontrollen vil be-

stå i, at Energinet.dk rekvirerer dokumentation fra aktørens SCADA-system for respons på 
anlæggene ved de naturligt forekommende frekvensafvigelser, jf. afsnit 1.5.1.2. 
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1.6 Manuel reserve, DK1 og DK2 

Manuel reserve er en manuel op- og nedreguleringsreserve, som aktiveres af Energinet.dk's 

KontrolCenter. Reserven aktiveres ved manuelt at ordre op-/nedregulering hos aktuelle leve-
randører. Reserven aflaster hhv. FRR-A'en og frekvensstyret normaldriftsreserve ved mindre 

ubalancer og skal sikre balancen ved udfald eller begrænsninger på produktionsanlæg og 
udlandsforbindelser. 
 

Disse reserver udbydes på dagsauktioner. Der udbydes manuelle reserver i hhv. DK1 og DK2 
med det behov, der er i de enkelte timer. 
 

Den manuelle reserve anvendes til at bringe systemet i balance. Reserven aktiveres fra 
Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø via regulerkraftmarkedet. 

 
1.6.1 Tekniske betingelser 

 

1.6.1.1 Respons og responshastighed 

Den manuelle reserve skal være fuldt leveret 15 minutter efter aktivering. 
 

1.6.1.2 Aktivering 

Reserven aktiveres ved at ændre køre- eller forbrugsplaner efter forudgående planudveksling 

mellem Energinet.dk og leverandøren. 
 

1.6.1.3 Information/data 

Hver enkelt produktions- eller forbrugsenhed, som leverer manuel reserve, skal informati-
onsteknisk tilsluttes Energinet.dk's KontrolCenter. Kontrolcenteret skal som minimum, onli-
ne, have: 

 
- Statusmeldinger vedrørende produktions- eller forbrugsenhed ude/inde 

- Måling for produktions- eller forbrugsenhedens 
- Nettoproduktion eller -forbrug i tilslutningspunktet 
- Balanceansvarlig nettoproduktion. 

 
Krav til og leveringssted for meldinger og målinger aftales med Energinet.dk. 

 
Omkostninger i forbindelse med informationstekniske tilslutninger og vedligeholdelse afhol-
des af leverandøren. 

 

1.6.1.4 Ved sammensat leverance 

En leverance kan sammensættes fra flere produktionsenheder med forskellige egenskaber, 

der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. En 
leverance kan ligeledes sammensættes fra flere forbrugsenheder med forskellige egenska-

ber, der tilsammen kan levere den krævede respons med den krævede responshastighed. Et 
system til en sådan sammensætning skal verificeres over for Energinet.dk. En leverance kan 
ikke sammensættes af en blanding af forbrugs- og produktionsenheder, jf. Forskrift C1.  

 
1.6.2 Dagligt indkøb af manuel reserve 

Energinet.dk indkøber manuel reserve i DK1 og DK2 opdelt på to produkter, hhv. opregule-

ringseffekt og nedreguleringseffekt. Der afholdes auktion en gang dagligt for hver af timerne 
i det kommende døgn, jf. dog afsnit 1.6.4. 
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Energinet.dk offentliggør det forventede reservebehov, angivet som MW, for det kommende 
driftsdøgn på sin hjemmeside senest kl. 9.00 dagen før driftsdøgnet. 

 

1.6.2.1 Aktørens budgivning 

Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel. Kommuni-

kation via Ediel er nærmere omtalt i bilag 1. 
 

Bud skal indsendes, så de er Energinet.dk i hænde senest kl. 9.30 dagen før driftsdøgnet. 
Tidsfristen gælder således Energinet.dk's automatiske registrering af tidspunkt for modtagel-
se. Bud modtaget efter kl. 9.30 afvises, medmindre andet oplyses pr. e-mail til alle delta-

gende aktører. 
 
Aktøren kan ændre allerede fremsendte bud indtil kl. 9.30. De bud, som Energinet.dk har 

modtaget kl. 9.30, er bindende for aktøren. 
 

Buddene skal time for time i det følgende døgn angive en mængde og en pris. Mængden 
angiver det antal MW, som aktøren tilbyder at stå til rådighed med i pågældende time. Prisen 
angiver den pris pr. MW i pågældende time, som aktøren forlanger for at stå til rådighed 

med den pågældende mængde. 
 
Hvert bud skal mindst være på 10 MW og højst 50 MW og angives altid i MW med en decimal 

og hele DKK/MW. 
 

Det bemærkes, at enheden, der anvendes i Ediel, af praktiske grunde er hhv. MWh og 
DKK/MWh i stedet for de korrekte MW og DKK/MW, jf. bilag 1. 
 

Buddene angives på samme måde for op- og nedregulering, idet der skelnes mellem op- og 
nedregulering ved hjælp af produktkoder, jf. bilag 1. Både mængde og pris skal således altid 

angives med positivt fortegn. 
 

1.6.2.2 Energinet.dk's valg af bud 

Energinet.dk sorterer buddene for hhv. op- og nedreguleringskapacitet efter prisen pr. MW 
og dækker sit behov ved at vælge buddene efter stigende pris. 
 

I særlige tilfælde kan Energinet.dk dog have behov for, at kapaciteten har en bestemt geo-
grafisk placering. Energinet.dk kan i disse situationer se bort fra bud, der ikke opfylder dette 

krav. I givet fald orienteres alle deltagende aktører pr. e-mail, når denne særlige situation er 
aktuel. 
 

Bud accepteres altid i deres helhed eller slet ikke. I situationer, hvor accept af et bud over 
25 MW vil medføre en overopfyldelse af behovet for reserver i pågældende time, kan 
Energinet.dk springe sådanne bud over. 

 
Hvis prisen på to bud er ens, og Energinet.dk kun har brug for det ene, kan Energinet.dk frit 

vælge, hvilket af de to bud man ønsker. Tilsvarende gælder ved tre eller flere bud med 
samme pris. 
 

Hvis der ikke kommer bud nok ind til at dække Energinet.dk's behov, så sender Energinet.dk 
en e-mail til alle aktører med en opfordring om at byde flere reserver ind. 
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1.6.2.3 Prisfastsættelse 

Alle accepterede bud for opregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til prisen for 

det dyreste, accepterede bud for opregulering. Det samme gælder for nedregulering. 
 

1.6.2.4 Tilbagemelding til aktøren 

Energinet.dk giver kl. 10.00 en tilbagemelding til aktøren om, hvilke bud Energinet.dk har 
accepteret, og om den rådighedsbetaling, der er opnået time for time. 

 

1.6.2.5 Aktørens forpligtelser 

Det er en forudsætning for rådighedsbetalingen, at  

 

1) aktøren efterfølgende indsender bud på aktivering for hele den kapacitet, der opnår 
rådighedsbetaling. 

2) kapaciteten efterfølgende faktisk er til rådighed 
 

Forpligtelsen i pkt. 1) gælder alene i de timer, hvor aktøren modtager rådighedsbetaling. 

Aktøren er velkommen til at indsende bud på aktivering ud over den kapacitet, der modtager 
rådighedsbetaling. 

 
Forpligtelsen i pkt. 2) betyder, at rådighedsbetalingen annulleres, hvis det efterfølgende vi-
ser sig, at kapaciteten – fx på grund af havari – ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10. 

 
Ved hændelser, som medfører, at et anlæg ikke kan levere manuelle reserver, skal reserven 
være genetableret på et eller flere anlæg, som kan levere reserven snarest muligt, dog inden 

30 minutter efter hændelsen. Kan leverandøren ikke genetablere reserven, kontaktes 
Energinet.dk inden for 15 minutter for at meddele, hvor og hvornår reserven kan være 

genetableret. 
 

1.6.2.6 Betaling for energimængder 

Opgørelse af leverede energimængder (regulerkraft) fra manuelle reserver samt afregning af 
regulerkraft sker i henhold til Forskrift C2 – Balancemarkedet og balanceafregning. 

 

1.6.2.7 Aktørens planlægning 

Regulerkraftbestillinger skal indgå i aktørens køreplaner (DK2) hhv. effektplaner (DK1) forud 

for driftsdøgnet og i driftsdøgnet. 
 
1.6.3 Hvordan kontrolleres ydelserne 

Ydelserne kontrolleres ved stikprøver. Kontrollen vil bestå i, at Energinet.dk analyserer re-
spons fra leverandørerne ved aktiveringer. 

 
Ved reguleringer på forbrugsanlæg skal der for disse foreligge en køreplan. 
 

1.6.4 Ekstra indkøb af manuelle reserver 

Hvis Storebæltsforbindelsen er fuldlastet fra DK2 til DK1, kan Energinet.dk have behov for at 
købe flere manuelle reserver end dem, der er indkøbt i DK1 om formiddagen. I de tilfælde vil 

Energinet.dk afvikle en ekstra auktion om eftermiddagen. Auktionen er en nøjagtig kopi af 
den auktion, der køres om formiddagen, dog sker udveksling af bud på separate bud-ID'er, 

der er knyttet til denne auktion. 
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Tidsfristerne ved afvikling af auktion for manuelle reserver om eftermiddagen er, som følger: 
 

- Senest kl. 14.30 udmeldes behovet for ekstra manuelle reserver direkte til aktørerne. 
- De dage, hvor behovet er forskelligt fra nul, udsendes der en mail til aktørerne om, at der 

er et behov. 

- Senest kl. 15.00 skal Energinet.dk modtage bud fra aktørerne. 
- Senest kl. 15.30 har Energinet.dk kørt auktionen og sendt resultatet til aktørerne. 
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1.7 Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering, DK1 og 

DK2 

Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering er ydelser, som sikrer en sta-
bil og sikker drift af elsystemet (herefter ”Egenskaber”). 

 
Energinet.dk kontrollerer hver dag, umiddelbart efter de første køreplaner er modtaget sidst 
på eftermiddagen: 

- Loadflow 
- Kortslutningseffekten 
- N-1 situationer 

- Reaktive reserver. 
 

Sker der ændringer i løbet af driftsdøgnet, vil disse beregninger blive gennemført igen. 
 
Reserverne kortslutningseffekt og reaktive reserver kan indtil videre kun leveres fra centrale 

anlæg, fordi de er koblet på det overordnede højspændingsnet. 
 

 
1.7.1 Sikring af kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering i 

det overordnede højspændingsnet 

 
Energinet.dk kan vælge at udbyde tvangskørsel af anlæg på forskellige tidspunkter (herefter 
”Perioderne”):  

 
a. På månedsbasis 

b. På ugebasis 
c. Meget tidligt dagen i forvejen 
d. Efter spotmarkedet lukker, før auktion af frekvensstyrede ydelser 

e. Parallelt med auktion for frekvensstyrede ydelser 
f. Efter første køreplan er modtaget 
g. I driftsdøgnet, hvis behov opstår 

 
Er der ikke tilstrækkeligt af Egenskaberne, vil systemvagt/balancevagt gøre tiltag for at 

etablere den tilstrækkelige sikkerhed i systemet. Det kan give anledning til specialregulerin-
ger og/eller tvangskørsel og vil blive håndteret af Energinet.dk's vagt via telefonisk henven-
delse. 

 
Tvangskørsel vil blive afregnet efter regning. Forudgående vil der så vidt muligt blive indhen-
tet tilbud på de alternativer, der vil kunne levere Egenskaberne. Der kan således blive tale 

om, at aktører skal give tilbud med relativt kort varsel. 
 

Der ydes ikke særskilt betaling for de mængder kortslutningseffekt, MVA, hhv. reaktive ef-
fekter, Mvar, der leveres. 
 

Se endvidere afsnit 2.5 vedrørende beordring af reaktiv reserve/spændingsregulering. 
 

1.7.2 Gennemførelse af udbud af kortslutningseffekt, reaktive reserver og spæn-

dingsregulering i det overordnede højspændingsnet 

 

I forbindelse med gennemførelsen af udbud vedrørende indkøb af Egenskaberne, vil Energi-
net.dk anvende fremgangsmåden nedenfor. Ved offentliggørelsen af de konkrete udbud, kan 
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Energinet.dk dog opstille betingelser for tildelingen af kontrakten. Disse betingelser vil i givet 
fald fremgå af udbudsbetingelserne for det konkrete udbud.  

 
1.7.2.1 Tildelingskriterium 
 

Tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris. 
 

Ved vurderingen af den laveste pris, vil Energinet.dk lægge vægt på de tilbudte priser i bilag 
[…], Tilbudslisten. 
 

Tilbudsgiverne bedes angive de tilbudte priser i bilag […], Tilbudslisten. Tilbudslisten udfyldes 
ved at indsætte de tilbudte priser, i de tilbudte Perioder. Der gøres opmærksom på, at til-
budslisten er opdelt i faner, for hver af de relevante kategorier af kraftværker. Er en Periode 

ikke udfyldt, eller er den markeret med et ”kryds” eller lignende, anses Perioden ikke for 
tilbudt af tilbudsgiver. 

 
Energinet.dk kan indenfor samme Periode vælge at udbyde flere forskellige kategorier af 
Egenskaber, som indkøbes i forbindelse med udbuddet.  

 
1.7.2.2 Energinet.dk modtager ét tilbud 
 

Hvis Energinet.dk i forbindelse med evalueringen af tilbuddene konstaterer, at der alene er 
indkommet ét tilbud for en Periode eller kategori, annulleres udbuddet for denne Periode 

eller kategori.  
 
Energinet.dk tildeler herefter kontrakten direkte til den tilbudsgiver, som har afgivet tilbud-

det for Perioden eller kategorien. Den tilbudte pris vil IKKE blive lagt til grund for kontrakt-
tildelingen, men der vil i stedet blive beregnet en afregningspris på baggrund af cost plus-

metoden efter følgende afregningsprincipper5: 
 
- Afregningsprisen til tilbudsgiver tager udgangspunkt i følgende direkte og indirekte om-

kostninger 
 

a) Udøver den pågældende virksomhed ikke andre aktiviteter end systembærende 

egenskaber, kan der tages hensyn til alle omkostningerne herved, 
b) Udøver virksomheden også andre aktiviteter, der falder uden for systembærende 

egenskaber, tages der kun hensyn til omkostningerne ved systembærende egenska-
ber, 
c) De omkostninger, der henføres under systembærende egenskaber, kan omfatte 

alle direkte omkostninger ved udførelsen af denne tjenesteydelse og et rimeligt bi-
drag til de omkostninger, der er fælles for både systembærende egenskaber og an-
dre aktiviteter. 

d) Omkostningerne ved investeringer, bl.a. i infrastruktur, kan medregnes, når de er 
nødvendige for udførelsen af systembærende egenskaber. 

 
- De indtægter, der skal tages hensyn til, skal mindst omfatte alle indtægterne fra system-

bærende egenskaber, uanset om indtægterne skal betragtes som statsstøtte efter EUF-

 

5  Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse 

virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU), 

artikel 5. 
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traktatens artikel 107. Hvis den pågældende virksomhed har særlige eller eksklusive ret-
tigheder, der er knyttet til andre aktiviteter end systembærende egenskaber, for hvilken 

der ydes støtte, og sådanne aktiviteter genererer overskud ud over den rimelige fortjene-
ste, eller modtager andre ydelser fra staten, bør disse indgå i omsætningen, uanset deres 
klassificering i henhold til artikel 107 i EUF-traktaten.  

 
- Ved rimelig fortjeneste forstås den forrentning af kapitalen, som en gennemsnitsvirksom-

hed vil betinge sig, hvis den skal udføre den givne tjenesteydelse af almindelig økonomisk 
interesse i hele overdragelsesperioden, og som tager hensyn til virksomhedens risiko. Ved 
forrentning af kapital forstås den interne rente af den investerede kapital, som virksom-

heden tjener i løbet af overdragelsesperioden. Risikoniveauet afhænger af den berørte 
sektor, typen af tjenesteydelse og kompensationens karakteristika. 
 

- Udøver en virksomhed aktiviteter, der både falder ind under og uden for systembærende 
egenskaber, skal de omkostninger, der henføres under aktiviteter, der falder uden for sy-

stembærende egenskaber, omfatte alle de direkte omkostninger, et passende bidrag til de 
fælles omkostninger og en rimelig kapitalforrentning. Der må ikke ydes nogen kompensa-
tion for sådanne omkostninger. 

 
 

- Som dokumentation for, at Energinet.dk modtager oplysninger om tilbudsgivers direkte 

og indirekte produktionsomkostninger attesteres oplysningerne af en revisor, der er ud-
peget af FSR (Foreningen Statsautoriserede Revisorer). Attesten kan udarbejdes efterføl-

gende.   
 
Energinet.dk kan i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet vælge at tilrettelægge ud-

buddet på en sådan måde, som giver det samlede mest omkostningseffektive indkøb. Så-
fremt Energinet.dk vælger at tilrettelægge udbuddet ud fra disse hensyn, vil det nærmere 

fremgå af udbudsbetingelserne, som offentliggøres i forbindelse med det konkrete udbud.  
 
Kompensationen i perioder eller kategorier med kun én tilbudsgiver vil blive indberettet til EU 

Kommissionen i henhold til Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse 
af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der 

har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
(2012/21/EU). Denne indberetning vil ske hvert andet år.    

 
 
1.7.3 Tilbud på måneds- og ugeniveau eller på opfordring 

Tilbud, der afgives på måneds- og ugeniveau eller på opfordring, sendes til: 
 
Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

E-mail: info@energinet.dk  
 
1.7.4 Bestilling af ydelserne 

Energinet.dk vil efter eventuelle opfølgende forhandlinger fremsende bestilling på ydelserne i 
form af en indkøbsordre. 
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1.7.5 Aktørens forpligtelser 

Energinet.dk betaler for, at leverandøren holder anlæg i drift. Det er en forudsætning for 

betalingen, at anlæggene er i drift, og betalingen annulleres, hvis det efterfølgende viser sig, 
at anlæggene ikke er til rådighed, jf. afsnit 1.9 og 1.10. Dog gælder afsnit 2.3.1 om dæk-
ningskøb ikke ved havari af anlæg, der leverer kortslutningseffekt, reaktive reserver og 

spændingsregulering i DK1 og DK2. Ved havari tager Energinet.dk risikoen for at dække om-
kostningerne i forbindelse med opstart af anden enhed. 

 
Energinet.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med et eventuelt krav fra EU Kommissio-
nen omkring tilbagebetaling af ulovligt modtaget statsstøtte. Krav om tilbagebetaling af ulov-

ligt modtaget statsstøtte er udelukkende tilbudsgivers ansvar.  
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Kommercielle betingelser 
 

1.8 Betaling 

Alle omkostninger, herunder nettariffer m.m. for energileverancer, afholdes alene af leveran-
døren. 
 

Betaling for ydelserne købt på dagsauktion (primær reserve, frekvensstyret normaldriftsre-
serve, frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve og manuel reserve) afregnes månedligt ved, 
at Energinet.dk fremsender kreditnota. Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden, efter den 

aktuelle afregningsmåned er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den 
førstkommende bankdag. 

 
Hvis der sendes mere end én faktura/kreditnota til samme balanceansvarlige, fx for forbrug 
og for produktion, gennemføres der nettobetaling, medmindre der aftales andet. Har den 

balanceansvarlige penge til gode hos Energinet.dk, udbetales dette i ét nettobeløb. 
 

Betaling for ydelserne købt på månedsbasis (FRR-A reserve og kortslutningseffekt, reaktive 
reserver og spændingsregulering) betales efter faktura fra leverandøren med forfaldsdato 
den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned. Er denne dato ikke en bankdag, er 

forfaldsdato den førstkommende bankdag. 
 
Energinet.dk forbeholder sig ret til inden udbetaling af de månedlige betalinger at tilbagehol-

de betalingen og foretage modregning i betalingen, hvis det konstateres, at leverandøren 
ikke har opfyldt/opfylder sine forpligtelser efter denne aftale, jf. afsnit 2.2 og 2.3. 

 

1.9 Misligholdelse 

 

1.9.1 Manglende levering/levering af mangelfulde ydelser 

Ved manglende levering af ydelsen, herunder manglende tilgængelighed til ydelsen og leve-

ring af mangelfuld ydelse, sker der et forholdsmæssigt afslag i betalingen til leverandøren, 
svarende til perioden for en udebleven mangelfri leverance. Perioden beregnes pr. påbegyndt 
time i forhold til det samlede antal timer i kontraktperioden. 

 
Ved manglende levering af ydelsen, herunder manglende tilgængelighed til ydelsen og leve-
ring af mangelfuld ydelse, kan Energinet.dk endvidere pålægge leverandøren en karantæne, 

så leverandøren kan udbedre mangler, inden leverancen genoptages. Karantæneperioden 
kan af Energinet.dk fastsættes i intervallet fra 2 dage op til og med 30 dage afhængigt af 

misligholdelsens karakter og omfang, tidligere misligholdelser samt leverandørens informati-
oner til Energinet.dk forud for misligholdelsen, jf. nedenfor – sidste afsnit. 
 

Leverandøren er i karantæneperioden udelukket fra at deltage i den daglige auktion, som de 
manglende ydelser er relateret til. 

 
Ved en konstateret misligholdelse giver Energinet.dk hurtigst muligt leverandøren besked om 
eventuel karantæne, starttidspunktet for karantænen og længden af denne. 

 
Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Energinet.dk om hændelser, 
der vil medføre manglende levering af ydelsen som defineret i første afsnit. 
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I tilfælde af misligholdelse fra leverandørens side er Energinet.dk forpligtet til at reklamere 
over for leverandøren senest tre hverdage efter driftsdøgnet, hvor misligholdelsen har fundet 

sted. I modsat fald kan Energinet.dk ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for 
leverandøren. 
 

1.9.2 Mangler/udbedring 

Konstateres der i aftaleperioden mangler ved leverede ydelser i henhold til nærværende afta-

le, er leverandøren berettiget og forpligtet til at udbedre enhver mangel uden ugrundet op-
hold. 
 

Foretager leverandøren ikke udbedring inden for en af Energinet.dk fastsat rimelig frist, er 
Energinet.dk berettiget til at lade manglen afhjælpe for leverandørens regning. 
 

1.9.3 Ophævelse 

Hver part kan, med et skriftligt varsel på to dage, hæve hovedaftalen i tilfælde af væsentlig 

misligholdelse fra den anden parts side. 
 

1.10 Erstatning 

 

1.10.1 Dækningskøb 

Eventuelle meromkostninger ved dækningskøb, til erstatning for udeblevne leverancer, kan 
Energinet.dk kræve erstattet hos den misligholdende leverandør. 
 

1.10.2 Erstatning 

Hvis en af parterne hæver aftalen på grund af den anden parts misligholdelse, er den anden 

part erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Parterne hæfter ikke for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre dette er forårsaget af grov uagtsomhed 
eller fortsæt. 

 

1.11 Force majeure 

Ingen af parterne er ansvarlige for forhold, der ligger uden for parternes kontrol, som par-
terne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og som parten ikke med 
rimelighed burde have undgået eller overvundet. Som eksempel på force majeure kan anfø-

res krig, terror, og naturkatastrofer og lignende. 
 
Første afsnit i afsnit 2.2.1 gælder tillige udeblevne leverancer, som skyldes force majeure. 

 
Energinet.dk accepterer ikke havari, lovlig strejke eller lockout som force majeure. 

 

1.12 Syn og skøn 

Parterne kan i tilfælde af uoverensstemmelser, eller hvor det er nødvendigt for at sikre bevi-

sets stilling, begære udmeldt syn og skøn vedrørende ydelsen. 
 

Syn og skøn udmeldes af Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). 
 

1.13 Mediation 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved 
fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen 
skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Vold-

giftsinstitut. 
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1.14 Voldgift og lovvalg 

Denne aftale er undergivet dansk ret. 

 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som ikke kan løses efter 

proceduren beskrevet i pkt. 2.6, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det 
Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens 
voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at 

have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en vold-
giftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 
 

Udgør sagens genstand mindre end 500.000 kr., består voldgiften dog af kun ét medlem 
udpeget af Voldgiftsnævnet. 

 
Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herun-
der omkostninger til parternes advokater. Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for 

parterne. 
 

1.15 Ændringer 

Energinet.dk har ret til i hele aftaleperioden at ændre de tekniske betingelser for ydelserne, 
såfremt sådanne ændringer er begrundet i ændrede krav til forsyningssikkerheden og en 

effektiv udnyttelse af det samlede elforsyningssystem. Ændringer kan kun foretages med et 
skriftligt varsel på minimum en måned til alle leverandører. Meddelelsen skal angive bag-
grunde for ændringen og en oplistning af de ændringer, der foretages. 

 

1.16 Offentliggørelse  

Energinet.dk har ret til at offentliggøre resultaterne af de enkelte auktioner på Energinet.dk's 
hjemmeside. 

 
1.17 Myndighedsgodkendelse 

Disse udbudsbetingelser er anmeldt til Energitilsynet, jf. elforsyningslovens bestemmelser. 
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2. Praktiske forhold omkring ydelserne 
 

2.1 Organisatoriske krav 

Leverandøren skal angive et kontaktsted eller en kontaktperson, som kan kontaktes af 
Energinet.dk's KontrolCenter hele døgnet. 
 

Kontaktstedet henholdsvis kontaktpersonen er ansvarlige for leverandørens produktions- 
eller forbrugsenhed, som indgår i levering af den tilbudte ydelse. 
 

Leverandøren skal oplyse om eksisterende bemanding. 
 

Kommunikationen mellem Energinet.dk's KontrolCenter og kontaktstedet eller kontaktperso-
nen sker telefonisk. 
 

2.2 Meldepligt 

Leverandøren skal straks meddele Energinet.dk, når denne ikke kan stille ydelsen aftalt i 

kontrakten til fuld disposition. 
 

2.3 Prioritering af systemydelser 

I tilfælde af utilstrækkelige systemydelser skal der normalt være følgende prioritering af 
systemydelserne: 

 
1. Primærreserve i DK1 hhv. frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve i DK2 
2. FRR-A reserve i DK1 hhv. frekvensstyret normaldriftsreserve i DK2 

3. Manuelle reserver. 
 

2.4 Godkendelsesprocedure 

Leverandøren skal før levering ved dokumentation og test eftervise, at de tekniske krav 
overholdes. Testen foretages senest tre uger før aftalt levering. 

 
Test og afprøvning aftales nærmere med Energinet.dk's KontrolCenter i Erritsø forud for ind-
gåelse af kontrakt. 

 
Alle omkostninger vedrørende test/funktionskontrol afholdes af leverandøren. 

 
Energinet.dk kan, i kontraktperioden, løbende kræve dokumentation for levering af den til-
budte ydelse. 

 
Det er leverandørens ansvar at sikre tilstrækkelig dokumentation for de leverede ydelser. 
Energinet.dk forbeholder sig ret til løbende at foretage en funktionskontrol. 

 
Alle nødvendige forholdsregler til en funktionskontrol tages og afholdes af leverandøren. 

 
2.4.1 Ombygning eller ændringer af anlæg 

I tilfælde af at ombygninger eller tilsvarende længerevarende ændringer af anlæggene med-

fører ændringer af data for anlæggene, orienterer leverandøren straks Energinet.dk om det-
te, hvis disse dataændringer har betydning for leveringen af systemydelser. Leverandøren 

efterviser over for Energinet.dk de ændrede data ved prøver. Se endvidere Teknisk Forskrift 
TF 5.4.1 Revisionsplanlægning. 
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2.5 Beordring af reaktiv reserve/spændingsregulering 

Energinet.dk har ansvaret for, at spændingsreguleringen på anlæggene tilpasses den reakti-

ve balance i det samlede system på Sjælland og i Jylland-Fyn. 
 

Den reaktive effekt vil variere som funktion af netspændingen. Den én gang indstillede bør-
værdi har kun relevans i indstillingsøjeblikket og må ikke efterjusteres, før ny børværdi for 
spændingen angives af Energinet.dk. 

 
Ved ændringer af den reaktive balance, og dermed spændingsfordelingen i systemet, regule-
rer anlæggene automatisk den reaktive produktion. Energinet.dk balancerer med passive 

reaktive komponenter spændingen i 132 kV- og 400 kV-nettene, så anlæggenes produkti-
on/forbrug af reaktiv effekt ligger inden for acceptable værdier. Kan dette ikke bringe an-

læggenes produktion/forbrug inden for acceptable grænser, beordrer Energinet.dk leveran-
døren til at ændre de reaktive produktioner/forbrug, indtil acceptable produktioner/forbrug er 
opnået. 

 
Beordring i DK2: 
Beordringen sker ved ordre på produktionstelegrafen mellem Energinet.dk og leverandøren. 

 
Energinet.dk beordrer i første omgang følgende: 

 
1. Anlægsnavn 
2. Ønsket reaktiv effekt Q (Mvar med fortegn). 

 
Beordringer, som Energinet.dk ønsker effektueret med det samme, skal iværksættes umid-
delbart af leverandøren. Der kan om nødvendigt afgives flere beordringer samtidigt til paral-

lel aktivering på flere anlæg. 
 

Den leverede reaktive effekt kan være en vilkårlig reaktiv effektværdi inden for anlæggenes 
ydeevne. 
 

Når beordringen er afgivet til kraftværket, kvitterer leverandøren for beordringen. 
 

Beordring i DK1:  
Beordringen sker ved ordre på produktionstelegrafen mellem Energinet.dk og leverandøren. 
 

Beordringer, som Energinet.dk ønsker effektueret med det samme, skal iværksættes umid-
delbart af leverandøren. Der kan om nødvendigt afgives flere beordringer samtidigt til paral-
lel aktivering på flere anlæg. 

 
Den leverede reaktive effekt kan være en vilkårlig reaktiv effektværdi inden for anlæggenes 

ydeevne. 
 
Når beordringen er afgivet til kraftværket, kvitterer leverandøren for beordringen. 

 

2.6 Planhåndtering ved udfald af produktion hhv. reserver 

Dette afsnit beskriver kort, hvordan produktionsbalanceansvarlige (PBA) aktører – ud over 
meldepligten omtalt i afsnit 2.2 – skal agere, når de i driftsdøgnet mister produktionskapaci-
tet på grund af havari og lignende. 
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I den efterfølgende beskrivelse nævnes planer i balance og planer i ubalance. 

 

- Planer i ubalance er køreplaner, som ikke er i overensstemmelse med energiplaner. 
- Planer i balance er køreplaner, som er i overensstemmelse med energiplaner. 
 

(Energiplaner = kontrakthandel, spothandel, Elbas-handler og intraday-handel). 
 

2.6.1 PBA's håndtering af reserver 

Hvordan PBA'en skal håndtere udfald af produktion afhænger af følgende: 
 

- Har PBA'en egne reserver til rådighed til håndtering af produktionsudfald 
- Har PBA'en frivilligt tilbudt regulerkraft 
- Har PBA'en solgt reserver til den systemansvarlige. 

 
- Har PBA'en ikke egne reserver til rådighed til håndtering af produktionsudfald 

- Har PBA'en solgt reserver til den systemansvarlige. 
 
Det er PBA'ens ansvar at holde styr på egne reserver og de reserver, der er solgt til den sy-

stemansvarlige. 
 
2.6.2 PBA'en har reserver til rådighed 

Hvis PBA'en har reserver til rådighed ved produktionsudfald, kan PBA'en anvende egne re-
server til udregulering af den opståede ubalance eller vælge at sende en opdateret køreplan 

(i ubalance) med den manglende produktion. 
 
Vælger PBA'en at anvende egne reserver til at erstatte produktionsudfaldet, sendes en opda-

teret køreplan (i balance). 
 

Vælger PBA'en ikke at udregulere ubalancen med egen reserve, sendes en opdateret køre-
plan (i ubalance). 
 

2.6.2.1 PBA'en tilbyder frivilligt regulerkraft 

PBA'er, som har egne reserver til rådighed, kan i driftsdøgnet byde disse ind i regulerkraft-
markedet. 

 
Er PBA'ens reserver budt ind (frivilligt) i regulerkraftmarkedet, og påvirker produktionsudfal-

det disse reserver, så reserven er helt eller delvist forsvundet, skal PBA'en indsende nye 
regulerkrafttilbud (eventuelt fjerne eksisterende bud). 
 

2.6.2.2 PBA'en har solgt reserver 

Har PBA'en solgt reserver til den systemansvarlige, og påvirker udfaldet den solgte reserve, 
har PBA'en to valgmuligheder. 

 
A: 

- PBA'en kan vælge at følge den eksisterende produktionsplan for de anlæg, som ikke er 
berørt af produktionsudfaldet. 

- PBA'en kan ikke, eller kun delvist, stille den solgte reserve til rådighed og skal derfor in-

formere den systemansvarlige, for så vidt angår manglende reserve. 
- Er det manuel reserve, der ikke er til rådighed, indsendes nye regulerkraftbud. 
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B: 
- Alternativt kan den eksisterende produktion reguleres (hvis muligt), så reserven genska-

bes. 
- Reguleres den tilbageværende produktion for at genskabe reserven, skal den systeman-

svarlige informeres herom. 

 
I begge tilfælde skal PBA'en sende en opdateret køreplan. 

 
2.6.3 PBA'en har ikke reserver til rådighed 

En PBA, som ikke har egne reserver og ikke har solgt reserve til den systemansvarlige, skal 

ved udfald af produktion sende en ny, opdateret køreplan (i ubalance). 
 

2.6.3.1 PBA'en har solgt reserver 

Har PBA'en ikke egne reserver til rådighed, men solgt reserver til den systemansvarlige, skal 
PBA'en sende en ny køreplan(i ubalance), hvis udfaldet ikke påvirker den solgte reserve. 

 
Påvirker udfaldet den solgte reserve, har PBA'en to valgmuligheder:  
 

A: 
- PBA'en kan vælge at følge den eksisterende køreplan for de anlæg, som ikke er berørt af 

produktionsudfaldet.  

- PBA'en kan ikke, eller kun delvist, stille den solgte reserve til rådighed og skal derfor in-
formere den systemansvarlige, for så vidt angår manglende reserver. 

- Er det manuel reserve, der ikke er til rådighed, indsendes nye regulerkraftbud. 
 
B: 

- Alternativt kan den eksisterende produktion reguleres (hvis muligt), så reserven genska-
bes.  

- Reguleres den tilbageværende produktion for at genskabe reserven, skal den systeman-
svarlige informeres herom. 

 

I begge tilfælde skal PBA'en sende en opdateret køreplan. 
 
2.6.4 Information 

PBA'er, som har solgt reserver til den systemansvarlige, og som ved udfald vælger at nedre-
gulere den øvrige produktion for at genskabe reserven, skal telefonisk informere den sy-

stemansvarlige, inden produktionen nedreguleres. 
 
Den systemansvarlige skal informeres, inden den opdaterede køreplan indsendes. 

 
PBA'en skal straks informere den systemansvarlige pr. telefon, når den solgte reserve ikke 
kan stilles til rådighed. 

 

Bilagsside 46 of 91.



 

Dok. 13/80940-84      39/45 

Bilag 1: Ediel-kommunikation  
 
Bud til daglige kapacitetsauktioner indsendes til Energinet.dk ved hjælp af Ediel i det format, 

der p.t. anvendes i Øst- og Vestdanmark for manuelle reserver. Før aftalen kan træde i kraft, 
skal de nødvendige tidsserier oprettes efter de normale tidsfrister herfor, det vil sige 14 dage 
før.  

 
Energinet.dk's kontaktperson er Johnny Larsen, JLA@energinet.dk, tlf. 76 22 42 61. 
 

Alle tidsserier udveksles som DELFOR-meddelelser. 

 
Produktkoder m.v. for aktørens budgivning på op- hhv. nedreguleringskapacitet er angivet i 
Tabel 1, 2 og 3. 

 
Tabel 1: Budgivning på opreguleringskapacitet 

Produktkode  Objekt-ID Beskrivelse Enhed  Bemærkninger  
1025 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 
Bud nr. 1 
opregulering 

Mængde   

MWh  Et bud sammen-
sættes af en 

mængde og en 
pris  5018 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 1 

opregulering 
Pris  

DKK/MWh 

1025 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 2 

opregulering 
Mængde   

MWh  Et bud sammen-

sættes af en 
mængde og en 
pris 5018 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 2 

opregulering 
Pris  

DKK/MWh 

… … … …  Gentages for alle 
opreguleringsbud  

 

 
Tabel 2: Budgivning på nedreguleringskapacitet  
Produktkode  Objekt-ID Beskrivelse Enhed  Bemærkninger  

1025 [Udfyldes af 
markedsaktøren] 

Bud nr. 1 
nedregulering 

Mængde   

MWh  Et bud sammen-
sættes af en 

mængde og en 
pris  5016 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 
Bud nr. 1 
nedregulering 

Pris  

DKK/MWh 

1025 [Udfyldes af 
markedsaktøren] 

Bud nr. 2 
nedregulering 

Mængde   

MWh  Et bud sammen-
sættes af en 

mængde og en 
pris 5016 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 2 

nedregulering 
Pris  

DKK/MWh 

… … … …  Gentages for alle 

nedreguleringsbud  
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Tabel 3: Budgivning på symmetrisk reservekapacitet  
Produktkode  Objekt-ID Beskrivelse Enhed  Bemærkninger  

1025 [Udfyldes af 
markedsaktøren] 

Bud nr. 1 
FNR/FDR   
bud D-1/D-2 

Mængde   

MWh  Et bud sam-
mensættes af 
en mængde og 

en pris  
5021 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 1 

FNR/FDR pris 
D-1 

DKK/MWh 

eller 
EUR/MWh 

 

5022 [Udfyldes af 

markedsaktøren] 

Bud nr. 1 

FNR/FDR pris 
D-2 

DKK/MWh 

eller 
EUR/MWh 

 

    

… … … …  Gentages for 
alle symmetri-

ske bud  
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Tilsvarende er i Tabel 4 angivet produktkoder m.v. for Energinet.dk's tilbagemelding til aktø-
rerne. 

 

Tabel 4: Markedsresultat pr. aktør  

Produktkode Objekt-ID Beskrivelse Enhed Bemærkninger

1025
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
opregulering MWh

0 hvis der ikke reserveres
noget hos aktøren

1025
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
nedregulering MWh

0 hvis der ikke reserveres
noget hos aktøren

5018
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Marginalpris 
opregulering DKK/MWh

5016
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Marginalpris 
nedregulering DKK/MWh

5023
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
FNR D-1 MWh

5024
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
FNR D-2 MWh

5025
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
FDR D-1 MWh

5026
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Reserveret mængde 
FDR D-2 MWh

5027
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FNR pris 
pr. aktør (D-1) DKK/MWh

5028
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FNR pris 
pr. aktør (D-2) DKK/MWh

5029
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FDR pris 
pr. aktør (D-1) DKK/MWh

5030
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FDR pris 
pr. aktør (D-2) DKK/MWh

5031
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FNR pris 
SE/DK2 (D-1) DKK/MWh

5032
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FNR pris 
SE/DK2 (D-2) DKK/MWh

5033
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FDR pris 
SE/DK2 (D-1) DKK/MWh

5034
[Udfyldes af 
Energinet.dk]

Gennemsnitlig FDR pris 
SE/DK2 (D-2) DKK/MWh  

 
Koder til skelnen mellem timebud og blokbud for frekvensstyrede normaldriftsreserver og – 
driftsforstyrrelsesreserver skal aftales individuelt med Energinet.dk. I Objekt-ID vil det frem-

gå, om resultatet for frekvensstyrede normaldriftsreserver og -driftsforstyrrelsesreserver er 
foreløbigt eller endeligt i forhold til valutaomregningen, jævnfør afsnit 1.3.2.4 og 1.4.2.4. 
 

Nødprocedure 

Hvis Ediel-kommunikation grundet forhold hos Energinet.dk ikke er tilgængelig, vil 

Energinet.dk pr. telefon senest kl. 10.00 (manuelle reserver) eller kl. 15.00 (primære og 
frekvensstyrede reserver) eller kl. 18.00 (frekvensstyrede reserver) give aktørerne besked 
om, at bud skal sendes til Energinet.dk i et Excel-regneark pr. e-mail på adressen 

gridcontrol@energinet.dk. Energinet.dk's skabelon for regnearketmailto: skal anvendes. 
Skabelonen sendes til aktøren ved aftalens ikrafttræden. 
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Aktørerne skal indsende bud via regnearket, så de for manuelle reserver er Energinet.dk i 
hænde senest kl. 10.15. Senest kl. 10.30 giver Energinet.dk de deltagende aktører besked 

om, hvilke mængder og priser der er gældende for kommende driftsdøgn. 
 
For primære reserver, frekvensstyrede normaldriftsreserver (D-2 auktion) og frekvensstyre-

de driftsforstyrrelsesreserver (D-2 auktion) skal aktørerne indsende bud via regnearket, så 
de er Energinet.dk i hænde senest kl. 15.45. Senest kl. 16.30 giver Energinet.dk de delta-

gende aktører besked om, hvilke mængder og priser der er gældende for kommende drifts-
døgn. 
 

For frekvensstyrede normaldriftsreserver (D-1 auktion) og frekvensstyrede driftsforstyrrel-
sesreserver (D-1 auktion) skal aktørerne indsende bud via regnearket, så de er Energinet.dk 
i hænde senest kl. 18.45. Senest kl. 20.30 giver Energinet.dk de deltagende aktører besked 

om, hvilke mængder og priser der er gældende for kommende driftsdøgn. 
 

Besked om auktionsresultatet sendes til aktørerne via e-mail, subsidiært via fax. 
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Bilag 2: FRR-A reserve leveret fra forbrug og produktion 
 
Sekundær reserve er en automatisk 15-minutters effektregulering reagerende på et online 

reguleringssignal sendt fra Energinet.dk til anlæggene via den balanceansvarlige aktør. 
 
For at levere denne reserve skal der indbygges en ny funktion i anlæggenes kontrolanlæg. 

Funktionen sikrer, at anlæggene regulerer op og ned i effekt, styret af et online regulerings-
signal fra Energinet.dk. Online reguleringssignalet er et tillæg/en korrektion til anlæggenes 
eksisterende effektreguleringssignal.   

 
Referencen for reguleringen er leverandørernes effektplaner. 

 
Online reguleringssignalet fra Energinet.dk skal fordeles til de anlæg, der deltager i sekun-
dærreguleringen af den balanceansvarlige aktør – så den samlede reaktion modsvarer regu-

leringssignalet fra Energinet.dk.  
 

Anlæggene skal online beregne den til rådighed værende reserve op og den til rådighed væ-
rende reserve ned (MW) og online sende beregninger til den produktionsbalanceansvarlige, 
der samler delresultaterne til et fælles resultat, som sendes til Energinet.dk. 

 
Anlæggene skal online beregne den til rådighed værende reguleringsgradient (MW/minut) og 
online sende beregninger til den produktionsbalanceansvarlige, der samler delresultaterne til 

et fælles resultat, som sendes til Energinet.dk. 

 
Sekundære reserver er typisk aktiveret mere eller mindre konstant og leveres normalt af 
"kørende"/"rullende" anlæg på dellast, men kan også leveres af hurtigtstartende anlæg, se 

afsnit 1.2.1.1. 
 
FRR-A reserven kan leveres fra både forbrug og produktion som symmetrisk adskilte leve-

rancer, se afsnit 1.2.1.3. 
 
Hvis den balanceansvarlige aktør ønsker at levere FRR-A reserven fra både forbrug og pro-

duktion, skal der udveksles to sæt reguleringssignaler med Energinet.dk; et sæt for forbrug 
og et sæt for produktion. 

 
Indikering af skift mellem leverance fra forbrug eller produktion sker online ved hjælp af 
signalerne for "MW RESERVE UP" og "MW RESERVE DOWN". 

 
Signalerne skal udveksles via en IEC 60870-6 TASE.2-forbindelse eller IEC 60870-5-104-

forbindelse. 
 
Signalerne, der skal udveksles via TASE.2, er følgende: 

 
ICCP INPUT 

MXU             MW RESERVE UP 
MXD             MW RESERVE DOWN 
RTU              RAMP UP 

RTD              RAMP DOWN 
DEV              DEVIATION EXPECTED 

 (Ubalance som PBA'en selv forventer at bortregulere) 
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TCU              TIME CONSTANT UP 
TCD              TIME CONSTANT DOWN 

AUTO      INDICATION   
 (Statussignal der fortæller, at anlægget er tilgængeligt for FRR-A regule-

ring) 

 
ICCP OUTPUT 

EBAS            SETPOINT EXPECTED 
EXPV            REGULATION EXPECTED                
LFCS            LFC REGULATION CONTROL (ON/OFF, INDICATION) 

 
Signalerne sendes hvert 4. sekund. 
 

Ved brug af både produktion og forbrug sendes to sæt reguleringssignaler defineret som: 
 

Produktion: 

MXU(P) – MW reserve up 
MXD(P) – MW reserve down 

 
Forbrug: 

MXU(C) – MW reserve up 

MXD(C) – MW reserve down 
 

(P for produktion, C for forbrug). 
 
Signalerne tolkes af Energinet.dk som beskrevet i følgende scenarier.  

 
Scenarie 1 – kun produktion anvendt. 

MXU(P) ≠ 0   
MXD(P) ≠ 0 
MXU(C) = 0 

MXD(C) = 0 
 
Scenarie 2 – kun forbrug anvendt. 

MXU(P) = 0   
MXD(P) = 0 

MXU(C) ≠ 0 

MXD(C) ≠ 0 

 

Scenarie 3 – produktion anvendt som opregulering, forbrug anvendt til nedregulering. 
MXU(P) ≠ 0   

MXD(P) = 0 

MXU(C) = 0 

MXD(C) ≠ 0 

 

Scenarie 4 – produktion anvendt som nedregulering, forbrug anvendt til opregulering. 

MXU(P) = 0   
MXD(P) ≠ 0 

MXU(C) ≠ 0 

MXD(C) = 0 
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Ved havari sender den balanceansvarlige TASE.2-signalet "AUTO INDICATION" til 
Energinet.dk. Samtidig informeres balancevagt via telefon og e-mail. 

 
Signalerne, der skal udveksles via IEC 60870-5-104, er følgende:  
 

T36 

MW 

RESERVE UP Measurement 

Den mængde som leverandøren kan levere lige 

nu, dog maks. den kontraktuelle mængde. 

Et sæt signaler pr. kombinationsmulighed af 

forbrug/produktion. 

T36 

MW 

RESERVE 

DOWN Measurement 

Den mængde som leverandøren kan levere lige 

nu, dog maks. den kontraktuelle mængde. 

Et sæt signaler pr. kombinationsmulighed af 

forbrug/produktion. 

T36 RAMP UP Measurement MW/minut. Hvor hurtigt kan anlægget rampe op. 

T36 RAMP DOWN Measurement 

MW/minut. Hvor hurtigt kan anlægget rampe 

ned. 

T36 

TIME 

CONSTANT 

UP Measurement Sekunders forsinkelse ift. ENDK’s signal. 

T36 

TIME 

CONSTANT 

DOWN Measurement Sekunders forsinkelse ift. ENDK’s signal. 

T36 

DEVIATION 

EXPECTED Measurement 

Leverandørens ubalance, som leverandøren er 

ved at bortregulere. 

T36 

SETPOINT 

EXPECTED 

Measurement 

Feedback 

Tilbagemelding på det setpunkt, som ENDK sen-

der. Analogt signal med decimaler. 

T50 

SETPOINT 

EXPECTED Setpoint 

ENDK’s setpunkt. Sendes som ét signal med 

fortegn. 

T30 WATCHDOG Indication 

Leverandøren sender signal som skifter hvert 15 

sec. 

T30 

AUTO 

INDICATION Indication 

(Statussignal der fortæller, at anlægget er til-

gængeligt for LFCregulering) 

Indikation fra leverandøren om de kan levere. 

Det vil sige leverandørens regulator skal være 

aktiv. Når leverandøren har vundet et bud, skal 

regulatoren tændes ellers skal den være slukket. 

T30 

LFC 

REGULATION 

CONTROL 

Indication 

Feedback 

Feedback signal fra leverandøren at de har mod-

taget ENDK’s aktiveringssignal. 

T46 

LFC 

REGULATION 

CONTROL Command ENDK’s aktivering af leverandørens regulator. 

T36 

Activated 

Production  

Leverandørens tilbagemelding til ENDK om 

mængde af aktiveret produktion. 

T36 

Activated 

Consumption  

Leverandørens tilbagemelding til ENDK om 

mængde af aktiveret forbrug. 
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Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Energitilsynet 

Att. Peter Christian Olsen 

    

   

Høringssvar til Ansøgning om metodegodkendelse – Nye 
udbudsbetingelser for Energinet.dk’s indkøb af 

systembærende egenskaber 
 

DONG Energy takker for muligheden for at kommentere på Energinet.dk’s 

ansøgning om ændrede udbudsbetingelser for Energinet.dk’s indkøb af 

systembærende egenskaber. 

 

DONG Energy hilser generelt ændringerne velkomne og vil rose Energinet.dk 

for at inddrage aktørerne proaktivt og rettidigt i processen.  

 

DONG Energy bakker op om den foreslåede metode for sommeren 2016.  

 

Energinet.dk har behov for et antal anlæg i drift for at opretholde et stabilt 

elsystem både sommer og vinter. Energinet.dk beskriver i materialet 

efterspørgslen af systembærende egenskaber, herunder forventninger til 

indkøbet i sommeren 2016.  

 

Indkøbet og metoden er grundlæggende i tråd med anbefalinger fra 

Markedsmodel 2.0 projektet omkring markedsgørelse af ydelser af værdi for 

elsystemet. Herunder hvordan indkøb i et ikke konkurrencepræget marked skal 

betales (cost+).  

 

DONG Energy er dog i tvivl om det hensigtsmæssige i, at antallet af indkomne 

bud er eneste parameter for vurderingen af konkurrencen og dermed, hvorvidt 

cost+ modellen tages i anvendelse, eller prisen bliver sat gennem udbud. For 

det første fordi konkurrencen fra aktører, som vælger ikke at byde, ikke 

tillægges betydning. For det andet fordi det kan øge risikoen for strategisk 

budgivning.  

 

Vi foreslår derfor, at auktionen for sommeren 2016 evalueres.  

 

Ansøgningen om metodegodkendelse omhandler ikke, hvordan Energinet.dk 

skal håndtere egne anlæg, men processen er beskrevet i bilag til ansøgningen1. 

Det er vigtigt, at Energinet.dk overholder den skitserede tidsplan, og at 

                                                      
1 Præsentation til workshop – systembærende egenskaber, slide #69 og #70 
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håndteringen af Energinet.dk’s egne anlæg er i overensstemmelse med 

Guideline on electricity transmission system operation2, dvs. en 

markedsbaseret løsning baseret på principper om gennemsigtighed, rimelighed 

og ikke-diskrimination.  

 

I den sammenhæng mener vi, at Energinet.dk blander systemets behov og 

Energinet.dks efterspørgsel sammen3. Det medfører, at det nuværende indkøb 

hverken er gennemsigtigt, rimeligt eller ikke-diskriminerende. Systemets behov 

opgøres også andet steds i materialet, hvor det tydeligere fremgår, hvad der er 

systemets behov, og hvad der er Energinet.dks efterspørgsel4.  
 

Energinet.dk har i deres materiale udarbejdet en oversigt over enheder, der 

leverer systembærende egenskaber5. Denne oversigt viser tydeligt, hvilke af 

Energinet.dk’s enheder, der konkurrerer med kommercielle anlæg. Alle disse 

anlæg bør konkurrere på lige vilkår, jf. Markedsmodel 2.0. 

 

Elsystemet har behov for systembærende anlæg både sommer og vinter. Derfor 

bør Energinet.dk indkøbe systembærende anlæg svarende til hele behovet, 

hele året. 

 

DONG Energy foreslår, at Energitilsynet pålægger Energinet.dk at 

fremsende metode for indkøb for vinteren 2016-17 og fremefter.  

 

Metoden bør som minimum indeholde en beskrivelse af, hvordan Energinet.dk 

vil beregne pris for anvendelse af – og investering i – Energinet.dks egne anlæg 

(synkronkompensatorer og VSC forbindelser), samt hvordan konkrete 

omkostninger indregnes i budgivningen.  

 

Denne model skal give mulighed for at sammenligne med kommercielle bud på 

lige vilkår, jf. Markedsmodel 2.0 slutrapport side 37: 

 

”3.2.5 
[…] Der er i arbejdsgruppen drøftet forskellige synspunkter om det forhold at 
Energinet.dk ejer anlæg, som påvirker behovet for kommercielle aktørers 
leverancer af teknisk funktionalitet. [… 
] 
Den nuværende praksis prioriterer i nogen grad Energinet.dk's anlæg, således 
at der kun indkøbes kommercielle ydelser i det omfang Energinet.dk's anlæg 
ikke kan opfylde det fulde behov.[…]  
 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde en model for beregning 
af en pris for anvendelse af – og investering i – Energinet.dk's anlæg, der 
giver mulighed for at sammenligne med et kommercielt bud på lige 
vilkår.” [DONG Energy’s fremhævning]  
  

                                                      
2 Commission Regulation (EU) …/… of XXX establishing a guideline on electricity transmission 
system operation, Ver. Fra 23/2 2016, artikel 4.2 
3 Fx Præsentation til workshop – systembærende egenskaber, slide #36 
4 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber, slide #10 
5 Præsentation til workshop – systembærende egenskaber, slide #26 
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Konkrete kommentarer til udbudsbetingelserne 

 

1. I Punkt a) under 1.7.2.2. står der, at  

 

”Udøver den pågældende virksomhed ikke andre aktiviteter end 

systembærende egenskaber, kan der tages hensyn til alle omkostningerne 

herved”.  

 

Det er uklart hvilken periode, der er tale om. 

 

2. Energinet.dk stiller i de nye udbudsbetingelser6 krav til dokumentationen: 

 

”Som dokumentation for, at Energinet.dk modtager oplysninger om 

tilbudsgivers direkte og indirekte produktionsomkostninger attesteres 

oplysningerne af en revisor, der er udpeget af FSR (Foreningen 

Statsautoriserede Revisorer). Attesten kan udarbejdes efterfølgende.” 

 

Vi foreslår afsnittet ændret til: 

 

”Som dokumentation for, at Energinet.dk modtager oplysninger om 

tilbudsgivers direkte og indirekte produktionsomkostninger gennemgår en 

revisor oplysningerne og laver en revisorattest.” 

 

En revisor bør pr. definition være uvildig, og det risikerer at forsinke og 

fordyre processen unødigt, hvis man insisterer på, at det skal være en 

udefrakommende revisor, der skal løfte opgaven.  

 

3. I Bilag 1 i udbudsbetingelserne beskrives en nødprocedure, såfremt 

Energinet.dks system ikke virker – denne nødprocedure eksisterer ikke i 

dag. 

 

  

                                                      
6 Systemydelser til levering i Danmark – Udbudsbetingelser, nyt afsnit 1.7.2 
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Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35  

2500 Valby 

 

Att. Henrik Gommesen 

 

Høring af Energinet.dk’s ansøgning om godkendel-
se af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber 

Dansk Energi takker for muligheden for at give høringssvar på Energitilsynets høring over 

Energinet.dk udbudsbetingelser for systembærende egenskaber. Emnet er vigtigt fordi en 

sikker og stabil drift af elsystemet, kræver adgang til en række systembærende egenskaber. 

 

Udfordringen er i disse år at sikre, at elsystemets tekniske egenskaber kan opretholdes i takt 

med at elproduktionsstrukturen ændres. Traditionelt har kraftværker leveret ydelserne, men 

de bliver færre. Samtidig investerer Energinet.dk selv i komponenter, som installeres i nettet, 

som ligeledes kan levere disse ydelser. 

 

Det danske elmarked er bygget op omkring en tro på at fri konkurrence i markedet, og med 

lige forhold for alle aktører, er midlet der bedst skaffer os frem til målet om konkurrencedygti-

ge priser. I projektet Markedsmodel 2.0 anbefaler Energinet.dk også at markedsgøre sy-

stembærende egenskaber (der omtalt som ’kritiske egenskaber’). Det er Dansk Energi enig i. 

 

Desværre er det svært at genfinde anbefalingen om at styrke markedets rolle i den fremlagte 

metode for indkøb af systembærende egenskaber, som nærværende høring handler om. Det 

skyldes, at Energinet.dk med den fremlagte metode alene indkøber den mængde systembæ-

rende egenskaber, som de ikke selv kan producere via egne investeringer, fremfor at indkø-

be det fulde systembehov. 

 

Dansk Energi mener, at det er markedet, som skal afgøre hvilke anlæg, der kører og ikke 

hvem der ejer anlæggene. Dvs. Energinet.dk’s egne investeringer skal ikke automatisk have 

forrang over anlæg, som er ejet af kommercielle aktører. Det ser vi som et problem i den 

fremlagte metode, og bør være et fokuspunkt frem mod næste udbudsrunde, således at der 

kan etableres et fair konkurrencegrundlag, uanset om producenten er statslig eller privat. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Christian Dahl Winther 

Dok. ansvarlig: CDW  
Sekretær: ILA  
Sagsnr:  s2016-262  
Doknr: d2016-4763-8.0  
21. marts 2016  
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Til Energitilsynets sekretariat 

Att.: Peter Christian Olesen 
 
 

 

Bemærkninger til høringssvar - systembærende egen-

skaber 

 
Energinet.dk sætter pris på muligheden for at komme med bemærkninger til de 

indkomne høringssvar i forbindelse med Energinet.dk’s ansøgning om metode-
godkendelse af ændringerne i udbudsbetingelserne for systemydelser.  
 

Energinet.dk ser generelt meget positivt på, at den foreslåede ændring i ud-
budsbetingelserne bliver støttet af DONG Energy. Energinet.dk har gennemført 
en længere dialog med markedets aktører omkring ændringen og ændringen har 

været diskuteret på flere workshops og ved bilaterale møder med alle de berørte 
aktører.  

 
Evalueringsparameteren for vurderingen af om der optræder konkurrence i mar-
kedet er foreslået af Energinet.dk til at være antallet af leverandører i markedet. 

Dette er begrundet i det fjerde Altmark-kriterie1, som opsætter krav om, hvor-
dan den tilbudte kompensation skal være fastsat for at sikre, at indkøbet udgør 
lovlig statsstøtte. I situationer uden konkurrence, dvs. med bud fra kun én leve-

randør, kan det fjerde Altmark-kriterie ikke opfyldes, og dette medfører, at et 
udbud ikke kan gennemføres. Derfor anvendes i disse situationer i stedet regler-

ne om ”public service”-støtte, som er beskrevet i afsnit 6.1 i bilag 3, og heraf 
følger også vurderingskriteriet.      
 

Energinet.dk deler derudover ikke DONG Energy’s opfattelse, at dette vurde-
ringskriterie opfordrer til strategisk budgivning. En strategisk budgivning ville 

skulle medføre, at en aktør ikke byder ind i markedet for udelukkende at skabe 
en situation uden konkurrence. Dette vurderer Energinet.dk ikke vil være en 
sandsynlig budgivning for en kommerciel leverandør i markedet.  

 
 
 

 

 

1 Sag C-280/00, Altmark Trans 
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Energinet.dk bemærker desuden, at både DONG Energy’s eller Dansk Energi’s 

høringssvar kun forholder sig selektivt til den regulatoriske ramme for indkøbet 
af systembærende egenskaber, herunder den nationale regulatoriske ramme i 

Elforsyningsloven og den europæiske regulering, heriblandt statsstøttereglerne 
og netreglen for systemdrift (GL SO).  
 

Hensigtserklæringen i udkastet til GL SO artikel 4 stk. 22 om, at TSOerne, så-
fremt det er muligt, skal bruge markedsbaserede værktøjer til fremskaffelse af 
de nødvendige reserver, skal ses i samspil med den øvrige del af europæiske 

regulering, herunder de europæiske statsstøtteregler.       
 

Energinet.dk har igennem dialogen med markedets aktører oplyst om den regu-
latoriske ramme for indkøbet og diskuteret mange af de spørgsmål, som blev 
rejst i forbindelse med Markedsmodel 2.0 og Elreguleringsudvalgets anbefalinger 

og som bliver besvaret af den europæiske regulering. Herunder f.eks. indkøbet 
af systembærende egenskaber i vintermånederne, som under normale markeds-

forhold ikke vil være i overensstemmelse med de europæiske statsstøtteregler.  
 
Dette er beskrevet i det vedlagte materiale til Energinet.dks ansøgning om me-

todegodkendelse, herunder bilag 3 afsnit 5.2, hvor Altmark-kriterierne er gen-
nemgået. Dette er yderligere beskrevet i Energinet.dks præsentation til work-
shoppen omkring indkøbet af systembærende egenskaber d. 6. november 2015, 

som også er vedlagt som bilag 5.1 til Energinet.dks ansøgning om metodegod-
kendelse.     

 
Spørgsmålene omkring den europæiske regulering, herunder de statsstøtteretli-
ge aspekter, og indkøbet af systembærende egenskaber har desuden været 

genstand for dialog mellem Energinet.dk og Energistyrelsen.  
 
I forhold til DONG Energy’s kommentar nr. 2 omkring uvildigheden af en revi-

sorerklæring, bemærker Energinet.dk, at i det omfang revisor vil udarbejde en 
erklæring i medfør af revisorlovens § 1, stk. 2 eller stk. 3, kan egen revisor godt 

anvendes. Er dette ikke en mulighed skal oplysningerne attesteres en revisor, 
der er udpeget af FSR (Foreningen Statsautoriserede Revisorer).   
 

Energinet.dk deler ikke DONG Energy’s betragtninger om, at indkøbet ikke er 
gennemsigtig, rimeligt eller ikke-diskriminerende og Energinet.dk henviser i 
relation til dette til udbudsbetingelserne, som var vedlagt ansøgningen om me-

todegodkendelse, og Elforsyningslovens bestemmelser, som anvendes som 
grundlaget for indkøbet.  

 
Energinet.dk bemærker samtidig, at DONG Energy anerkender, at udviklingen af 
de markedsmæssige rammer går i en hensigtsmæssig retning. Rammerne for 

indkøbet har været omdrejningspunktet for en længere dialog med markedets 
aktører, og senest har Energinet.dk gennemgået rammerne for indkøbet på en 

workshop d. 23. februar 20163.   
 
 

2 Version 14. marts 2016 (vedhæftet) 
3 Se f.eks. bilag 5.2. planche 52-66. 
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Håndteringen af Energinet.dk’s netkomponenter i forhold til fastsættelse af be-
hovet for systembærende egenskaber har derudover også været genstand for en 

omfattende dialog med markedets aktører, hvilket er afspejlet i bilag 5.1, 5.2 og 
5.3. Energinet.dk henviser derudover til den dialog omkring en potentiel inklude-

ring af netkomponenterne i udbuddet af systembærende egenskaber, som er 
beskrevet i plancher 61-66 i bilag 5.2 til ansøgningen om metodegodkendelse.            
 

 
Med venlig hilsen 
 

Søren Klinge 
+4576224436  

SKL@energinet.dk 
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Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Att. Henrik Gommesen 

    

  

Høringssvar til Udkast til afgørelse: Ændrede 
udbudsbetingelser for Energinet.dk’s indkøb af 

systembærende egenskaber 
 

DONG Energy takker for muligheden for at kommentere på Sekretariatet for 

Energitilsynets udkast til afgørelse på Energinet.dk’s ansøgning om ændrede 

udbudsbetingelser for Energinet.dk’s indkøb af systembærende egenskaber. 

 

DONG Energy bakker op om Sekretariatet for Energitilsynets indstilling til 

godkendelse af metodegodkendelsen. 

 

Herudover har vi nogle mere generelle kommentarer til indstillingen. 

 

Cost+ metoden 

 

Cost+ metoden er accepteret til fastsættelse af omkostningsdækning, der sikrer 

statsstøttereglerne iagttaget, dvs. sikrer, at der i en situation uden konkurrence 

ikke tildeles en overkompensation. DONG Energy forstår Cost+ metoden i 

overensstemmelse med OECD’s Transfer Pricing Guidelines, hvorefter 

metoden omfatter både direkte og indirekte omkostninger med avancetillæg. 

 

I forhold til håndteringen af en Cost+ situation lægger DONG Energy vægt på, 

at det i udbudsbetingelserne bliver præciseret, at umiddelbart efter at 

tilbudsfristen er overstået og Energinet.dk konstaterer, at der i en periode kun er 

én byder, så effektuerer Energinet.dk ”Cost+ indkøbet” samtidig med, at 

indkøbet for de konkurrenceudsatte perioder effektueres. 

 

Perioder uden konkurrence 

 

Det er DONG Energys holdning at Energinet.dk bør gennemføre indkøbet af 

Systembærende egenskaber på en sådan måde, at omfanget af de perioder, 

hvor udbuddet bliver annulleret begrænses mest muligt. Dette kan opnåes ved 

at Energinet.dk gennemfører indkøbet så tidligt som muligt og gerne inden at 

revisioner på kraftværksenhederne fastlægges. 
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Håndtering af Energinet.dk’s egne anlæg 

 

DONG Energy finder det meget vigtigt at der hurtigst muligt startes en proces 

omkring Energinet.dk’s håndtering af deres egne komponenter til levering af 

systembærende egenskaber, så disse indkøb kan foregå på lige og ikke-

diskriminerende vilkår med de øvrige leverandører af systembærende 

egenskaber.  

 

Den naturlige ramme for dette arbejde må være at Energinet.dk hurtigst muligt 

udfærdiger og fremsender en metodeansøgning til Energitilsynet omkring 

håndteringen og prissætningen af deres egne komponenter. 

 

Vi står naturligvis til rådighed i sagen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

DONG Energy 

Randi Skytte 
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Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Att: post@energitilsynet.dk 

       hgo@energitilsynet.dk  

 

Høringssvar vedrørende Energitilsynets udkast til afgørelse om ændrede 
udbudsbetingelser for Energinet.dks indkøb af systembærende egen-
skaber 

Dansk Energi takker for denne mulighed for at kommentere på Energitilsynets udkast til af-

gørelse vedrørende Energinet.dk’s ændrede udbudsbetingelser for indkøb af systembæren-

de egenskaber. Emnet står centralt i en større bevægelse mod at sikre fair aflønning og lige 

konkurrencevilkår for de kommercielle aktører, som leverer de ydelser, der sikrer en sikker 

og stabil drift af nettet. 

 

Overordnet set et godt indtryk af principper for cost+ modellen 

Dansk Energi er positivt indstillet over for grundlaget for den fremlagte metode, hvor aktører-

ne nu får dækket variable omkostninger og faste omkostninger for de ydelser, som de leve-

rer. Uvildig attestation af data fra tredjepart virker ligeledes umiddelbart som en god metode. 

Vi støtter yderligere Energitilsynets ønske om at lade aktørerne, i samarbejde med Energi-

net.dk, finde den bedste og mindst bureaukratiske metode. 

 

Med den forventning, at Energinet.dk og aktørerne finder en god løsning, synes vi, at det 

fremlagte materiale kan være en fornuftig model for cost+.  

 

Kriterier for vurdering af en rimelig fortjeneste er uklare 

Dansk Energi ser positivt på de fire overordnede kategorier af omkostninger, som inddrages 

ved fastlæggelse af en rimelig fortjeneste og mener, at disse kategorier kan være dækkende. 

Det er imidlertid svært at vurdere det konkrete indhold af de kriterier, som Energinet.dk læg-

ger til grund for deres vurdering af en rimelig fortjeneste. Det skyldes, at vi ikke har adgang til 

informationen om konkrete kontoposter, som eksempelvis indgår i beregningen af aktivba-

sens størrelse. Tilsvarende er der heller ikke offentlig information eller anden indikation på 

andre parametre som eksempelvis renteniveau og risikotillæg. 

 

Teksten nævner et eventuelt risikotillæg oven på et renteniveau fastsat efter den 10-årige 

statsobligation. Der er ingen aktører for hvem den 10-årige statsobligation udgør et realistisk 

renteniveau – denne lå eksempelvis på 0,18 % i februar 2017. Der bør derfor ikke være tvivl 

om, at der naturligvis gives et retvisende risikotillæg. 

 

Dok. ansvarlig: CDW  
Sekretær: EDR  
Sagsnr:  s2016-262  
Doknr: d2017-4302-12.0 
 
 

 
24. marts 2017  
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Vi vil nøjes med at fremhæve et enkelt eksempel, som taler for, at man skal have en nuance-

ret tilgang til vurdering af aktivbasens størrelse: Vurdering af aktivbasen bør ikke alene tage 

udgangspunkt i aktivernes størrelse (såfremt det er tilfældet – materialet beskriver det som 

sagt ikke), men bør også tage højde for tilhørende forpligtelser. Når et kraftværk eksempelvis 

skifter ejer, er det ikke blot et spørgsmål om, at nogle aktiver skifter hænder fra sælger til 

køber, men også at nogle oprydningsforpligtelser overtages af køber fra sælger. Disse op-

rydningsforpligtelser kan betyde, at salgsprisen ikke kun afspejler værkets værdi, men også 

et fradrag ift. oprydningsforpligtelsen. Vurderes aktivbasen alene ud fra aktivernes størrelse, 

er der risiko for, at man undervurderer den reelle aktivbase. 

 

Cost+ model skal understøtte et markedsdesign med lige konkurrencevilkår 

For Dansk Energi er det helt afgørende, at de markedsregler, som vi laver nu, også ligger i 

tråd med et markedsdesign, der sikrer lige konkurrencevilkår mellem kommercielle markeds-

aktører og Energinet.dk. Det betyder konkret, at Energinet.dk’s egne anlæg ikke som i dag 

skal nyde forrang i konkurrencesituationer. 

 

I punkt 46 skriver Energitilsynet, at den foreliggende metodeændring alene vedrører en sær-

lig afregningsform i de særlige situationer, hvor der kun er én bydende ved en konkret aukti-

on over levering af systembærende egenskaber, og at den dermed ikke vedrører dette kon-

kurrenceforhold. I punkt 47 skriver Energitilsynet videre, at man er opmærksom på vores 

bekymring om mangel på lige konkurrencevilkår mellem bud fra kommercielle aktører og 

Energinet.dk. Det er vi naturligvis tilfredse med. 

 

Vi bliver dog bekymrede for, at vi misforstår det tilsigtede brug af cost+ modellen pga. det 

sidste udsagn i punkt 47, som beskriver, at cost+ anvendes, når Energinet.dk’s leverancer 

allerede er i markedet. 

 

’47. Med henvisning til DONG Energy og Dansk Energi høringssvar til Energinet.dk (bilag 5 og bilag 
6), hvor der rejses spørgsmål omkring Energinet.dks egne muligheder for at levere systembærende 
ydelser, og hvordan disse bydes ind i markedet, skal SET bemærke, at den foreliggende sag, alene 
omhandler en særlig afregningsform for konkrete leverancer, hvor der kun er indkommet et bud på 
leverancen. Det vil sige, at der er tale om en situation, hvor den pågældende leverance allerede 
er bragt til markedet, og hvor spørgsmålet om Energinet.dks egne leverancer/muligheder her-
for således ikke er relevant.’ 
Kilde: Energitilsynets udkast til afgørelse, 9. marts 2017 
 

 
Det afleder flere spørgsmål om anvendelsen af de anmeldte ændringer i udbudsbetingelser-

ne: 

 

1. Hvorfor skal den kommercielle aktør afregnes til cost+ i et tilfælde, hvor der også er et 

bud fra Energinet.dk? Når der er to bud, kan der vel ikke være tale om en monopolsitua-

tion og dermed anvendelse af cost+? 

 

2. Hvis Energinet.dk’s anlæg har opnået tilslag, før den kommercielle aktør kan opnå afreg-

ning, er der så ikke tale om ulige konkurrencevilkår?  

 

Behov for konkurrenceneutral prissætning af Energinet.dk’s bud i markedet 
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Dansk Energi mener ikke, at det er rimeligt, at Energinet.dk som offentlig myndighed deltager 

i konkurrencen om leverance af konkurrenceudsatte ydelser. 

 

 

Som et absolut minimum bør der ske en selskabsmæssig adskillelse, således at der ikke 

hersker tvivl om, at Energinet.dk agerer efter konkurrenceneutrale principper, og at Energi-

net.dk’s egne anlæg ikke nyder urimelig forrang over for private aktører. Selskabsmæssig 

adskillelse skal ses som en styrke, der højner troværdigheden til fair konkurrence mellem 

leverancer fra kommercielle aktører og offentlige myndigheder.  

 

I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at OECD har en række princip-

per1, som skal følges for at sikre lige og fair konkurrence mellem offentlige og private selska-

ber. Konkurrencerådet anbefaler ligeledes, at disse principper følges2. Dansk Energi vil her-

med gerne opfordre Energitilsynet som tilsynsmyndighed til at sikre:  

 

▪ Energinet.dk’s anlæg bør ikke have forrang i konkurrencen med private aktører, men 

konkurrere på lige vilkår. 

 

▪ Prissætningen af leverancer fra Energinet.dk’s anlæg skal afspejle deres reelle træk 

på hovedselskabets ressourcer i form af koncernbidrag. Transparens i beregningen 

er afgørende. Prisberegning skal ske på baggrund af et realistisk antal årlige drifts-

timer. 

 

▪ Afskrivningsperioder, som bruges i prisberegningen for Energinet.dk’s synkronkom-

pensatorer og andre anlæg, der leverer systembærende egenskaber, skal være 

sammenlignelige med længden af afskrivningsperioder, som gør sig gældende for 

kommercielle aktører. 

 

▪ Prisberegning skal beregnes med udgangspunkt i de renteniveauer, som gør sig 

gældende for kommercielle aktører, for at sikre konkurrencemæssig neutralitet. Ellers 

er der risiko for, at prisfastsættelsen på urimelig vis favoriserer det offentlige selskab. 

 

▪ Der skal indregnes et markedsbaseret afkast i prisfastsættelsen på Energinet.dk’s an-

læg. Et markedsbaseret afkast vil være sammenligneligt med andre selskaber i 

samme industri. 

 

Dansk Energi ønsker ligeledes at fremhæve, at Energinet.dk’s egne anlæg selvfølgelig også 

skal betale systemtarif, nettarif og andre energiafgifter, som gør sig gældende for alle andre 

elforbrugere i elsystemet. Vi mener, at det er urimeligt, at den mængde elektricitet, som an-

                                                
1 OECD (2012), ‘Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business’, 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/50302961.pdf 
2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Maj 2016), ’Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder’, 

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2016/Offentlige%20aktiviteter%20paa%20kommercielle%2
0markeder/20160526%20Of%20aktiviteter%20paa%20kommercielle%20markeder.pdf 
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læggene bruger som brændsel, blot tappes fra elnettet og dermed øger nettabet, som alle 

andre elforbrugere skal betale for via tarifferne. 

 

 

 

Markedsdesign skal understøtte en høj grad af konkurrence 

Det er væsentligt at fremhæve, at denne cost+ metode bør finde anvendelse i så få tilfælde 

som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt at udforme markedsdesignet således, at Ener-

ginet.dk udbyder sit behov for systembærende egenskaber i tilstrækkelig god tid, hvor by-

derne kan indregne markedsmuligheden i deres driftsplanlægning. Dermed sikres grundlaget 

for den bedst mulige konkurrence. Hvis man omvendt ikke gør indkøb i god tid, men venter til 

et tidspunkt som ligger nær driftstidspunktet, vil en monopolsituation med tilhørende cost+ 

afregning være mere hyppigt forekommende. I disse situationer er der desuden risiko for, at 

konkurrencen vil favorisere Energinet.dk’s egne anlæg, ligesom markedsdesignet for pro-

duktlængder og rådighedsperioder giver det bedste konkurrencegrundlag. 

 

 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Christian Dahl Winther 

 

T: +45 3530 0437 

M: cdw@danskenergi.dk 
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Henrik Gommesen (SET)

Fra: Henning Parbo <HEP@energinet.dk>

Sendt: 28. marts 2017 12:42

Til: Henrik Gommesen (SET)

Emne: SV: Høring af udkast til afgørelse vedr. ENDKs ændring af udbudsbetingelserne for 

systembærende egenskaber

Kære Henrik Gommesen, 
  
Energinet.dk har ingen kommentarer til udkastet til afgørelse vedrørende ENDKs anmeldelse af ændring af udbud af 
systembærende egenskaber. 
  
Venlig hilsen 
 
Henning Parbo 
Systemydelser 
+4523338621 
HEP@energinet.dk 
 
 

 

Fra: Henrik Gommesen (SET) [mailto:HGO@energitilsynet.dk]  

Sendt: 13. marts 2017 11:19 
Til: 'info@danskenergi.dk' (info@danskenergi.dk); 'info@dongenergy.com' (info@dongenergy.com); Energinet.dk; 

Christian Dahl Winther (CDW@danskenergi.dk); Henning Parbo; Randi Skytte 
Emne: Høring af udkast til afgørelse vedr. ENDKs ændring af udbudsbetingelserne for systembærende egenskaber 

  

Vedlagt fremsendes Sekretariatet for Energitilsynets (SET) udkast til afgørelse vedrørende ENDKs anmeldelse af 

ændring af udbud af systembærende egenskaber i høring. 

  

Eventuelle kommentarer til udkastet fremsendes til post@energitilsynet.dk med cc til Henrik Gommesen 

(hgo@energitilsynet.dk) senest mandag den 27. marts 2017.  

  

Med venlig hilsen 

  

Henrik Gommesen 

Chefkonsulent 

Tlf.  +45 4171 5372 

Mail hgo@energitilsynet.dk 

  

 
  

Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

DK-2500 Valby 

Tlf.  +45 4171 5400 

Mail post@energitilsynet.dk 

Web www.energitilsynet.dk 
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NOTAT | ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 4. APRIL 2017 

NOTAT OM HØRING ÆNDREDE UDBUDS-
BETINGELSER FOR ENERGINET.DK’S IND-
KØB AF SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER 

 

1. I forbindelse med behandlingen af Energinet.dks anmeldelse af ændrede ud-
budsbetingelser for Energinet.dks indkøb af systembærende egenskaber har Sekre-
tariatet for Energitilsynet haft udkast til afgørelse i offentlig høring i perioden 13. 

marts 2017 til 27. marts 2017.  
 
2. I høringen er der indkommet høringssvar fra Energinet.dk, DONG Energy, og 

Dansk Energi. 
 
3. Nedenfor har Sekretariatet for Energitilsynet kommenteret høringssvarene. 

HÅNDTERING AF ENERGINET.DK’S EGNE ANLÆG 
4. Det fremgår af høringssvarene fra DONG Energy, jf. bilag 8, bilagsside 80 og 

Dansk Energi, jf. bilag 9, bilagsside 82 – 84, at der lægges stor vægt på, at der 
findes en afklaring på håndteringen af Energinet.dk’s egne anlæg til levering af 
systembærende ydelser. 

5. Sekretariatet for Energitilsynet skal i den anledning præcisere, at cost+ 
modellen alene vil skulle finde anvendelse, hvor levering af den pågældende 

ydelser er udbudt, og hvor der kun er en bydende. Det betyder også, at 
Energinet.dk ikke selv byder på den pågældende leverance. Spørgsmålet om 
håndtering af Energinet.dks egne leverancer er derfor ikke relevant i den 

foreliggende sag om cost+ modellen. 

6. Sekretariatet for Energitilsynet vil tage de anførte synspunkter fra DONG 

Energy og Dansk Energi med i overvejelserne, når spørgsmålet om håndtering af 
Energinet.dks egne leverancer af systembærende egenskaber skal afklares. 

KRITERIER FOR VURDERING AF RIMELIG FORTJENESTE 
7. Det fremgår af høringssvaret fra Dansk Energi, jf. bilag 9, bilagsside 81-82, at 
Dansk Energi finder det vanskeligt at vurdere det konkrete indhold af de kriterier, 

der skal lægges til grund for vurderingen af en rimelig fortjeneste. Der nævnes 
som eksempel, at der ikke kun bør tages udgangspunkt i aktivernes størrelse, men 
også i eventuelle tilhørende forpligtelser – fx oprydningsforpligtelser, der vil kun-

ne have påvirket salgsprisen, hvis et kraftværk skifter ejer.  

8. Sekretariatet for Energitilsynet skal indledningsvis medgive, at kriterierne for 

vurderingen af en rimelig fortjeneste ikke er meget præcise, men giver mulighed 
for fortolkning. Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid, at det vil være 
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særdeles vanskeligt at lave meget præcise og faste fortolkninger af kriterierne, som 

samtidig sikrer en fastsættelse af en fortjeneste, der konkret er rimelig i det enkelte 
tilfælde. Vurderingen af en rimelig fortjeneste må således ske konkret i hvert en-
kelt tilfælde, og det er derfor som udgangspunkt op til parterne (Energinet.dk og 

leverandøren af den systembærende ydelse) at nå til enighed om, hvilke relevante 
forhold, der konkret skal have indflydelse på fastsættelsen af en rimelig forrent-
ning i hvert enkelt tilfælde. 

PERIODER UDEN KONKURRENCE 
9. Det fremgår af høringssvaret fra DONG Energy, jf. bilag 9, bilagsside 79, at 

selskabet lægger vægt på, at Energinet.dk tilrettelægger indkøbet af systembæren-
de ydelser på en sådan måde, at omfanget af de perioder, hvor udbuddet annulleres 
på grund af, at der kun er én bydende, begrænses mest muligt. 

10. Sekretariatet for Energitilsynet er som udgangspunkt enig i denne betragtning. 
Perioder med kun én bydende ved et udbud af systembærende egenskaber bør 

være undtagelsen, således at Energinet.dk’s indkøb af systembærende egenskaber i 
videst muligt omfang sker på konkurrencemæssige vilkår gennem udbud med flere 
bydende. 
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