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1. Indledning 

1. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et notat om markedet 

for systemydelser i Danmark til Energitilsynet. Notatet foreligges i en redi-

geret version bl.a. uden analyse af markedsdata vedrørende de faktiske ind-

køb af systemydelser, markedsandele m.m.  

2. Notatet har først og fremmest til formål at orientere om markedet for 

systemydelser i Danmark, hvor der indledes med en introduktion af syn-

kronområderne i Danmark. Dernæst vil et teoretisk afsnit redegøre for prin-

cipperne for prisfastsættelse af systemydelserne i Danmark, samt sekretaria-

tets vurdering af principperne. Et overblik over de forskellige typer af sy-

stemydelser i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark vil derefter præsen-

teres i form af de forskellige systemydelsers karakteristika. Derudover gives 

der et overblik over Energinet.dk’s indkøb af systemydelser i 2013 i form af 

leverandør, forventede indkøbte mængde og rådighedsbetaling. Efterfølgen-

de gives et overblik over prisfastsættelsen af systemydelserne i Vestdan-

mark, Østdanmark, Sverige og Tyskland.  

3. En introduktion til markederne for systemydelser i Sverige og Tysk-

land vil efterfølgende finde sted, da Vestdanmark indgår i samme synkron-

område som Tyskland, alt imens Østdanmark indgår i samme synkronområ-

de som Sverige. En introduktion til disse markeder er blandt andet relevant, 

da der arbejdes hen imod større international samordning af markeder. 

4. Den resterende del af notatet vil fokusere på strukturelle forhold for 

frekvensstyrede reserver,
1
 dvs. primær og sekundær reserve i Vestdanmark, 

samt frekvensstyret normaldrifts- og driftsforstyrrelsesreserve i Østdanmark. 

Det er et interessant område, da markederne og markedsdesignene har ud-

viklet sig meget over de sidste par år, og fortsat forventes at gøre det i de 

kommende år.  

5. For hele tiden at sikre den fysiske balance i elsystemet har Energi-

net.dk behov for både regulerkraft og forskellige typer af reserver. Reguler-

kraft er produktionskapacitet eller forbrug, som aktører tilbyder Energi-

net.dk i selve driftsdøgnet. De danske regulerkraftbud indgår på en fælles-

nordisk liste sammen med svenske, norske og finske aktører, og ved behov 

for regulering aktiveres de mest fordelagtige bud på den fælles liste.  

6. Reserver er produktionskapacitet eller forbrug, der stilles til rådighed 

for Energinet.dk mod en rådighedsbetaling. Udtrykket ’systemydelser’ an-

vendes om de reserver, som Energinet.dk køber for at sikre stabil og sikker 

                                                 
1
 Der afgrænses dermed fra manuelle reserver og produkter med systembærende egenskaber 

(kortslutningseffekt, reaktive reserve og spændingsregulering). Manuelle reserver er pro-

duktionskapacitet, der reserveres til manuel balancering af systemet. Systembærende egen-

skaber er produkter, der er med til at sikre driften af elsystemet, men som ikke kan handles 

som almindelig effekt eller indkøbes i reservemarkederne.  



Side 4 af 36 

 

drift af elsystemet. Dette er produktions- og forbrugsreduktionsressourcer, 

som aktiveres automatisk eller på anmodning fra den systemansvarlige ak-

tør.  

7. Det vil med andre ord sige, at aktørerne typisk kompenseres på to 

forskellige måder ved handel med systemydelser. Aktørerne modtager en 

rådighedsbetaling for at reservere en given kapacitet, og vil derudover mod-

tage en aktiveringsbetaling for at levere selve ydelsen til nettet. Notatet af-

grænses fra regulerkraftmarkedet, da fokus er reserver, der mod en rådig-

hedsbetaling stilles til rådighed for markedet for at sikre stabil og sikker 

drift af elsystemet.  

8. Fokus vil være på prisen for rådighedsbetalingerne for ydelserne i 

Danmark, der blandt andet vil kunne vurderes ved en sammenligning af pri-

serne på tilsvarende reserver i omkringliggende lande. Igangværende tiltag 

og sekretariatets vurdering af fremtidige mulige løsningsforslag for reser-

verne i Danmark vil ligeledes præsenteres.  
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2. Beskrivelse af synkronområder og systemydel-
ser  

2.1 To synkronområder i Danmark 

9. Overordnet set indgår hele Danmark i the European Network of 

Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), der blev etable-

ret i juli 2009 som en del af EU’s liberalisering af det europæiske elsystem.  

10. Der eksisterer under ENTSO-E fem forskellige regionale grupper, 

der er baseret på synkronområderne. Danmark er, som det eneste land i Eu-

ropa, en del af to forskellige synkronområder. Et synkronområde er ensbe-

tydende med, at der er samme frekvens for vekselstrømsforbindelserne i 

transmissionssystemet i hele området.   

11. Vestdanmark (Jylland og Fyn) indgår i den regionale gruppe 

ENTSO-E RG Continental Europe.
2
 Gruppen dækker det kontinentaleuro-

pæiske synkronområde, der strækker sig over alle kontinentaleuropæiske 

lande undtagen Albanien, jf. figur 1. Vestdanmark er koblet til synkronom-

rådet via vekselstrømsforbindelser til Tyskland. 

12. Østdanmark (Sjælland) indgår i ENTSO-E RG Nordic
3
, der dækker 

det nordiske synkronområde med landene Norge, Sverige, Finland samt 

Østdanmark, jf. figur 1. Vekselstrømsforbindelser i Øresund forbinder Øst-

danmark med Sydsverige, og dermed det nordiske synkronområde.  

13. Opdelingen af Vest- og Østdanmark i hver sin regionale gruppe be-

tyder blandt andet, at der ikke er et ”naturligt” harmoniseret marked for fre-

kvensydelser mellem Vest- og Østdanmark. Energinet.dk, der indkøber sy-

stemydelserne i Danmark, vil derfor følge forskellige regler for indkøb af 

systemydelser i de to områder. De forskellige synkronområder betyder ge-

nerelt, at henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark er underlagt forskellige 

krav og har forskellige systemydelser. 

  

                                                 
2
 Tidligere Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE) 

3
 Tidligere Nordel 
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Figur 1: Fem regionale grupper baseret på synkronområder 

 
Kilde: ENTSO-E 

Note: Vestdanmark indgår i den regionale gruppe ENTSO-E RG Continental Europe (markeret blå). 

Østdanmark indgår i den regionale gruppe ENTSO-E RG Nordic (markeret lilla). 
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2.2 Principper for prisfastsættelse af systemydelser  

14. Der eksisterer to forskellige alternativer til prisfastsættelse af rådig-

hedsbetalingen for systemydelser i Danmark. Systemydelserne bliver enten 

prisfastsat efter princippet Pay-As-Bid eller som marginal prisfastsættelse. 

De to alternativer adskiller sig i måden prisen til accepterede aktører gives 

på.  

15. Ved marginal prisfastsættelse, ligeledes benævnt marginal prissæt-

ning, vil alle accepterede bud modtage en betaling svarende til prisen for det 

dyreste accepterede bud. Alle aktører vil hermed modtage den samme beta-

ling, selvom aktørerne har budt deres kapacitet ind til forskellige priser. Te-

oretisk set betyder dette, at den økonomisk mest effektive produktionsenhed 

vil opnå den største gevinst. Aktørerne vil foretrække at byde kapaciteten 

ind på markedet tættest muligt på egne marginale omkostninger, da det vil 

give den største mulighed for, at deres bud vil blive accepteret. Vælger aktø-

rerne at byde deres kapacitet ind på markedet til en for høj pris kan det med-

føre, at deres bud ikke bliver accepteret, og der modtages dermed ingen be-

taling. Denne auktionstype kan sidestilles med et effektivt marked, hvor ak-

tørerne med de laveste omkostninger accepteres først.  

16. Marginal prisfastsættelse er den mest anvendte auktionsform på 

elektricitetsmarkederne og anvendes blandt andet af Nord Pool Spot. Dette 

skyldes blandt andet, at auktionsformen anses som rimelig, da alle aktører 

modtager den samme betaling uanset deres bud. Det er desuden reelt nem-

mere for nye aktører at indgå på et marked med denne auktionsform, da nye 

aktører kun har et behov for at koncentrere sig om egne marginale omkost-

ninger.  

17. Marginal prisfastsættelse vil kun være effektiv, hvis der ikke eksiste-

rer ulovlig samordning mellem aktørerne, hvilket vil sige, at aktørerne ikke 

eksplicit eller taktisk arbejder sammen for at opnå en højere gevinst. Risiko-

en for ulovlig samordning vil mindskes på et velfungerende marked.  

18. Ved prisfastsættelse efter princippet Pay-As-Bid vil accepterede bud 

modtage en betaling svarende til prisen, som den enkelte aktør har budt. 

Denne prisfastsættelse kaldes ligeledes ”diskriminerende auktion”, da ac-

cepterede bud modtager forskellige betalinger alt afhængig af deres bud. 

Ved Pay-As-Bid findes den resulterende markedspris ved et gennemsnit af 

accepterede bud. 

19. Denne type prisfastsættelse anvendes i højere grad på markeder, der 

ikke er velfungerende, da Pay-As-Bid er mindre sårbar overfor prisaftale 

mellem aktørerne. Det skyldes, at den enkeltes aktørs bud kun vil have en 

indvirkning på den pris, som den enkelte aktør selv modtager, og gevinsten 

ved et koordineret samarbejde derfor vil være minimal. Der kan argumente-

res for, at Pay-As-Bid desuden sikrer, at forbrugerne ikke overkompenserer 
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producenterne med lave omkostninger. På den anden side er argumentet, at 

Pay-As-Bid ikke vil resultere i lavere priser for forbrugerne. Det skyldes, at 

aktørerne vil forsøge at maksimere deres profit ved at estimere den resulte-

rende markedspris, og byde deres kapacitet ind på markedet til en pris lige 

under den resulterende markedspris i stedet for at basere buddene på deres 

marginale omkostninger. Denne mulighed vil reelt kun være gældende for 

større markedsaktører, da disse aktører vil have ressourcerne til at foretage 

denne vurdering og større økonomisk mulighed for at foretage denne speku-

lationsrisiko på markedet. Mindre markedsaktører vil være mindre tilbøjeli-

ge til at spekulere på markedet, da de råder over færre ressourcer, har en la-

vere produktionskapacitet samt mindre information om markedet.  

20. Et eksempel på den generelle forskel på marginalprisfastsættelse og 

Pay-As-Bid fremgår af figur 2.    

Figur 2: Marginal prisfastsættelse vs. Pay-As-Bid 

 

Kilde: Inspiration fra Tierney, Susan F. og Schatzki, Todd, 2008: Uniform-Pricing versus Pay-as-Bid in Wholesale 

Electricity Markets: Does it Make a Difference? Analysis Group og ISO New York Independent System Operator, 
samt Nielsen, Steffen, Sorknæs, Peter og Østergaard, Poul Alberg, 2011: Electricity market auctions settings in a 

future Danish electricity system with a high penetration of renewable energy sources – A comparison of marginal 

prcing and pay-as-bid, Elsevier, Energy 36 (2011). 
Note: Eksempel på prisfastsættelse efter princippet Pay-As-Bid eller som marginal prisfastsættelse. 

21. Figur 2A viser et marked med marginal prisfastsættelse og illustre-

rer, hvordan systemoperatøren vil arrangere buddene fra producenterne A til 

E alt efter deres bud. Systemoperatøren vil vælge buddene med laveste om-

kostninger indtil udbuddet er lig efterspørgslen. Producenterne vil byde de-

res marginale omkostninger ind på marked, og i eksemplet vil producenter-

ne A, B og C modtage en betaling, der er højere end deres marginale om-

kostninger, alt imens producent D vil modtage en pris svarende til produ-

centens marginale omkostninger. Buddet fra producent E vil i eksemplet ik-
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ke blive accepteret. Eksemplet illustrerer, at de mest omkostningseffektive 

producenter vil opnå den højeste gevinst.  

22. På et marked med Pay-As-Bid vil systemoperatøren arrangere bud-

dene fra producenterne A til E alt efter deres bud, og vælge buddene med de 

laveste omkostninger indtil udbuddet er lig efterspørgslen, jf. figur 2B. Pro-

ducenterne vil forsøge at estimere markedsprisen, og efterfølgende byde de-

res kapacitet ind på markedet til en pris lige under den estimerede markeds-

pris for hermed at maksimere deres profit. I eksemplet vil buddene fra pro-

ducenterne C, B, D og E blive accepteret, og producenterne vil modtage en 

betaling lig den pris, som den enkelte producent bød ind med.  

23. Figur 2B illustrerer, at producenter i en Pay-As-Bid model vil basere 

deres prisfastsættelse på forventninger til markedsprisen, og ikke producen-

tens marginale omkostninger, som det var tilfældet i en model med marginal 

prisfastsættelse, jf. figur 2A. Under Pay-As-Bid vil de forskellige individu-

elle formodninger om markedsprisen medføre forskelle i buddene, der vil 

være uafhængige af deres marginale omkostninger. Samlet set fører Pay-As-

Bid auktioner til højere bud fra producenterne end ved marginal prisfastsæt-

telse (sammenligning af de blå søjler i figur 2A med de gule søjler i figur 

2B). Selvom buddene ved en Pay-As-Bid auktion vil være højere end ved 

marginal prisfastsættelse, er det ikke åbenlyst klart om den samlede gen-

nemsnitspris påvirkes af valget af prisfastsættelse.
4
 

24. Det er Sekretariatets vurdering, at marginal prisfastsættelse generelt 

er den mest effektive auktionsform til prisfastsættelse af rådighedsbetalin-

gen for systemydelser i Danmark, hvis markedet er nogenlunde velfunge-

rende. Marginal prisfastsættelse er den mest udbredte auktionsform på elek-

tricitetsmarkederne, og anses som rimelig, da alle aktører modtager samme 

betaling. Dette betyder ligeledes, at de mest effektive produktionsenheder 

opnår de største gevinster. Derudover er auktionsformen relativ simpel, og 

let anvendelig for nye aktører på markedet, da aktørerne i princippet kun har 

behov for fokus på egne marginale omkostninger. Det kan undtagelsesvis 

være nødvendigt at anvende Pay-As-Bid princippet på mindre velfungeren-

de markeder, da auktionsformen er mindre sårbar overfor prisaftale mellem 

aktørerne. 

  

                                                 
4
 Tierney, Susan F. og Schatzki, Todd, 2008: Uniform-Pricing versus Pay-as-Bid in Wholesale Electricity Mar-

kets: Does it Make a Difference? Analysis Group og ISO New York Independent System Operator, samt Nielsen, 

Steffen, Sorknæs, Peter og Østergaard, Poul Alberg, 2011: Electricity market auctions settings in a future Danish 

electricity system with a high penetration of renewable energy sources – A comparison of marginal prcing and 
pay-as-bid, Elsevier, Energy 36 (2011). 
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2.3 Overblik over systemydelser i Danmark 

25. I et elsystem skal der hele tiden være balance mellem produktionen 

og forbruget af elektricitet. Opretholdes denne balance ikke, vil systemet 

bryde sammen.  

26. I Danmark er det Energinet.dk, der har ansvaret for balancen i det 

overordnede elsystem samt for udlandsforbindelserne. Energinet.dk køber 

systemydelser for at sikre sig adgang til de ressourcer, der er nødvendige for 

at opnå en stabil og sikker drift af elsystemet. Systemydelserne købes ved at 

indgå aftaler med både elproducenter og elforbrugere i Danmark og i om-

kringliggende lande.  

2.3.1 Systemydelsernes karakteristika  

27. Der findes forskellige typer af systemydelser, hvilket adskiller sig 

fra hinanden ved at have forskellige karakteristika. Det er blandt andet, hvor 

hurtigt den enkelte ydelse skal kunne aktiveres, hvor hurtigt den skal være 

fuldt ud aktivereret og om ydelsen skal aktiveres automatisk, samt måden at 

købe og afregne på. 

28. Derudover findes der forskellige systemydelser i Vest- og Østdan-

mark. Vestdanmark følger kategoriseringen i det kontinentaleuropæiske 

synkronområde, mens Østdanmark følger kategoriseringen i det nordiske 

synkronområde. Som udgangspunkt køber Energinet.dk følgende system-

ydelser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemydelser i Vestdanmark 

Primær reserve: Sikrer at balancen mellem produktion og forbrug gen-

skabes, mens frekvensen stabiliseres tæt på, men afvigende fra 50 Hz. 

Reserven reguleres automatisk og består af både op- og nedregulering.  

Sekundær reserve, LFC (Load Frequency Control): Ved større drifts-

forstyrrelser er LFC den reserve, der indirekte er med til at regulere fre-

kvensen tilbage til 50 Hz efter, at primærreguleringen har stabilisereret 

frekvensen. Reserveren reguleres automatisk og består af op- og nedre-

gulering.  

Manuelle reserver: Manuel op- og nedregulering. Aflaster LFC ved 

mindre ubalancer og skal sikre balancen ved udfald eller begrænsninger 

på produktionsanlæg og udlandsforbindelser. 

Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering: Ydelser, 

der sikrer en stabil og sikker drift af elssystemet.  
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29. Som forklaret ovenfor eksisterer der forskellige systemydelser i 

Vestdanmark og Østdanmark, og aktiveringen af systemydelserne er vidt 

forskellig. I Vestdanmark aktiveres den primære reserve inden den sekun-

dære reserve, hvor FDR kommer efter FNR i Østdanmark. For en bedre for-

ståelse af systemydelserne, samt forskellene på systemydelserne i Vestdan-

mark og Østdanmark inddrages figur 3 og 4. 

Figur 3: Systemydelser i Vestdanmark  

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Viser aktivieringshastighederne for systemydelserne i Vestdanmark, samt Energinet.dk’s andel 

af systemydelserne i 2013. 

Systemydelser i Østdanmark 

Frekvensstyret normaldriftsreserve, FNR: Sikrer ved frekvensafvigel-

ser, at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, så frekven-

sen holdes tæt på 50 Hz. Reserven reguleres automatisk og består af op- 

og nedregulering.  

Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve, FDR: Er en hurtig reserve, der 

er med til at regulere frekvensen ved store frekvensfald som følge af 

udfald af store produktionsenheder eller linjer ved større driftsforstyr-

relser. 

Manuelle reserver: Manuel op- og nedregulering. Aflaster FNR ved 

mindre ubalancer og skal sikre balancen ved udfald eller begrænsninger 

på produktionsanlæg og udlandsforbindelser. 

Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering: Ydelser, 

der sikrer en stabil og sikker drift af elssystemet.  
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30. Ved en driftsforstyrrelse i Vestdanmark aktiveres den primære re-

serve som den første.
5
 Dens formål er at sikre en acceptabel frekvensafvi-

gelse i de første sekunder efter en større driftsforstyrrelse. Reserven skal 

være leveret indenfor 30 sekunder, jf. figur 3.  

31. I den kontinentaleuropæiske gruppe skal der samlet set leveres +/- 

3.000 MW af den primære reserve. Energinet.dk er forpligtet til at levere en 

forholdsmæssig lille andel, hvilket i 2013 betyder, at Energinet.dk skal stå 

driftsklar med +/- 23 MW primær reserve. Reserven indkøbes både for op- 

og nedregulering via én daglig auktion, der er inddelt i seks lige store blok-

ke på hver fire timers varighed. Betaling til aktørerne sker som marginal 

prisfastsættelse, hvor aktørerne derfor alle modtager en betaling svarende til 

det dyreste accepterede bud.  

32.  Efter den primære reserve har sikret en acceptabel frekvensafvigelse 

overtager den langsommere sekundære reserve, LFC, der har en aktiverings-

tid på op til 15 minutter.
6
 Energinet.dk oplyser, at reserven oftest aktiveres 

langt hurtigere, men kravet er fuld levering indenfor 15 minutter.  

33. I henhold til den regionale gruppe ENTSO-E RG Continental Europe 

anbefales en LFC i Vestdanmark på ca. +/- 90 MW. Energinet.dk har fastsat 

deres behov af LFC ud fra denne anbefaling og vil derfor stå til rådighed 

med en reserve på 90 MW. LFC indkøbes som en symmetrisk ydelse, hvil-

ket vil sige, at værkerne både skal være i stand til at levere såvel opregule-

ring som nedregulering. Reserven købes af Energinet.dk på månedsbasis, og 

prisen afregnes efter Pay-As-Bid princippet. 

34. Den manuelle reserve i Vestdanmark aflaster efterfølgende LFC og 

anvendes til at bringe systemet i balance. Der indkøbes normalt 210 MW
7
, 

der i reglen skal kunne dække kapaciteten af det dimensionerende anlæg på 

daglige auktioner. Der afholdes dagligt en auktion for hver af timerne i det 

kommende døgn, og betalingen sker som marginal prisfastsættelse.  

  

                                                 
5
 Primær reserve leverer effekt ved en frekvensafvigelse på op til +/- 200 mHz i forhold til 

referencefrekvensen på 50 Hz, dvs. der leveres effekt mellem 49,8 – 50,2 Hz. Der er et til-

ladt dødbånd på +/- 20 mHz.  
6
 LFC har to formål. Den skal frigøre den aktiverede primære reserve, og bringe frekvensen 

tilbage til 50 Hz. Derudover skal den bringe ubalance på udlandsforbindelserne tilbage til 

det aftalte niveau. 
7
 Sekundær og manuel reserve skal tilsammen kunne dækkes udfaldet af største enhed (ty-

pisk 600 MW), hvoraf 90 MW leveres som sekundær reserve og 300 MW leveres fra Øst-

danmark via Storebælt. Restbehovet er derfor 210 MW, hvoraf 39 MW er købt på års-

kontrakter og 171 MW på daglig auktion. 
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Figur 4: Systemydelser i Østdanmark 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Viser aktivieringshastighederne for systemydelserne i Østdanmark, samt Energinet.dk’s andel 

af systemydelserne i 2013. 

35. I Østdanmark bliver frekvensstyret normaldriftsreserve, FNR, akti-

veret først,
8
 og reserven er i brug konstant. Formålet er at genskabe balance 

mellem produktion og forbrug, således at frekvensen holdes tæt på 50 Hz. 

Reserven skal være leveret indenfor 150 sekunder, jf. figur 4.  

36. Energinet.dk skal i Østdanmark bidrage til den samlede mængde 

FNR på 600 MW i den regionale gruppe ENTSO-E RG Nordic. Andelen er 

bestemt af produktionen i Østdanmark i forhold til hele produktionen i den 

regionale gruppe, hvilket fastlægges en gang årligt. Energinet.dk’s indkøb af 

FNR i Østdanmark er +/- 23 MW i 2013. Energinet.dk indkøber den fre-

kvensstyrede normaldriftsreserve i samarbejde med den svenske TSO, 

Svenska Kraftnät. Frekvensydelsen indkøbes som et symmetrisk produkt 

gennem daglige auktioner, hvor en del af behovet indkøbes to dage før 

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

(D-1). Aktørerne har mulighed for at indgive bud på timebasis eller blok-

bud, hvor blokbuddenes længde afhænger af indsendelsestidspunktet.
9
 Alle 

accepterede bud afregnes efter Pay-As-Bid princippet.  

37. Har der i systemet været større driftsforstyrrelser vil den hurtige fre-

kvensstyrede driftsforstyrrelsesreserve, FDR, blive aktiveret.
10

 Dette kan 

ske som følge af udfald af store produktionsenheder, linjer, anlægshaveri 

                                                 
8
 FNR leverer effekt ved en frekvensafvigelse på op til +/- 100 mHz i forhold til reference-

frekvensen på 50 Hz, dvs. FNR leverer effekt mellem 49,9 – 50,1 Hz. Ydelsen leveres uden 

dødbånd.  
9
 Blokbud to dage før driftsdøgnet (D-2) kan have en varighed på op til seks timer, hvor 

blokbud dagen før (D-1) kan have en varighed på op til tre timer.   
10

 FDR leverer effekt mellem 49,9 og 49,5 H og er aktiv indtil balancen er genskabt. 
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m.m. Halvdelen af ydelsen skal være leveret indenfor 5 sekunder, hvor den 

resterende del skal være leveret indenfor yderligere 25 sekunder, jf. figur 4.  

38. Energinet.dk skal ligeledes bidrage til den samlede mængde FDR i 

det nordiske synkronområde. Den samlede mængde svarer til den største 

dimensionerende fejl, dvs. udfald på det største atomkraftværk i Norden. 

Reserven indkøbes ligeledes i samarbejde med Svenska Kraftnät. Det sam-

lede behov i Sverige og Østdanmark er 450 MW, hvilket indkøbes via dag-

lige auktioner efter samme princip som FNR. Energinet.dk skal i 2013 kun-

ne levere mellem 150 – 180 MW FDR. Der eksisterer kun opregulering af 

reserven, da den kun aktiveres ved underfrekvens.
11

 Alle accepterede bud 

afregnes efter Pay-As-Bid princippet.  

39. Ved mindre ubalancer i Østdanmark vil den manuelle reserve aflaste 

den frekvensstyrede normaldriftsreserve, og bringe systemet tilbage i balan-

ce. Energinet.dk indkøber 600 MW årligt og størstedelen af ydelsen leveres 

via Kyndby-aftalen, der afregnes som Pay-As-Bid. For eventuelle resterende 

mængder afholdes der dagligt en auktion for hver af timerne i det kommen-

de døgn, hvor betalingen sker som marginal prisfastsættelse. 

2.3.2 Indkøb af systemydelser  

40. Indkøbet af systemydelser sker gennem aftaler mellem Energinet.dk 

og en produktions- eller forbrugsbalanceansvarlig aktør, der stiller kapacite-

ten til rådighed for Energinet.dk i en fastsat perioden. Som beskrevet i det 

foregående kapitel er der stor forskel på systemydelsernes karakteristika, og 

der er ligeledes stor forskel på, hvem der leverer ydelserne samt på den rå-

dighedsbetaling aktørerne modtager for at reservere en given kapacitet.  

41. Flere af ydelserne leveres kun af enkelte leverandører. De enkelte 

aktørers markedsandele er generelt ikke tilgængelig for offentligheden. 

42. Den primære reserve i Vestdanmark leveres af henholdsvis centrale 

kraftvarmeværker, decentrale kraftvarmeværker og elkedler. Energinet.dk 

har en forventning om at indkøbe +/- 25 MW per dag.  

43. Derudover har Energinet.dk behov for, at 1 – 3 centrale kraftværks-

pladser fra DONG Energy og Vattenfall hele tiden står til rådighed på mar-

kedet for at kunne levere kortslutningseffekt, reaktive reserver og spæn-

dingsregulering. Disse ydelser kan som oftest kun leveres af værker på over 

150 MW, der er direkte tilsluttet transmissionsnettet. Derudover har Energi-

net.dk indkøbt synkronkompensatorer til at sikre spændingsstabilisering.   

                                                 
11

 Ydelsen dækker kun nøddriftsområdet under 49,9 Hz, og der indkøbes derfor kun opre-

gulering. 
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44. I Østdanmark leveres den frekvensstyrede normaldriftsreserve, FNR, 

af centrale og decentrale kraftvarmeværker i Danmark samt svenske kraft-

værker, herunder vandkraftværker.  

45. Den frekvenstyrede driftsforstyrrelsesreserve, FDR, leveres hoved-

sageligt fra udlandsforbindelser mod Sverige og Tyskland. Derudover ind-

købes en mindre andel på det fælles svensk/danske marked, hvor danske og 

svenske kraftværker leverer ydelsen. Det forventede daglige behov er 176 

MW i 2013. 

46. De manuelle reserver i Østdanmark leveres næsten alene (omkring 

98 pct. af ydelsen) af DONG Energy via Kyndby- og Masnedøværket, og 

det forventede daglige behov er 681 MW. Energinet.dk forventer sammen-

lagt en udgift på cirka DKK 213 millioner til rådighedsbetaling til DONG 

Energy, hvilket svarer til cirka DKK 26.000 for levering af 1 MW per må-

ned. Derudover er der en særlig aftale med Rønneværket om levering af 

manuelle reserver, hvor Energinet.dk dagligt forventer at have behov for 94 

MW på Bornholm. Den samlede rådighedsbetaling er cirka DKK 38 millio-

ner, hvilket giver en rådighedsbetaling på cirka DKK 34.000 for levering af 

1 MW per måned. 

47. Der er ligeledes i Østdanmark behov for, at synkronkompensatorer 

fra Energinet.dk og 1 – 3 centrale kraftværkspladser fra DONG Energy og 

Vattenfall konstant står til rådighed på markedet for at kunne levere kort-

slutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering. Behovene for dis-

se systembærende egenskaber vurderes løbende.  

48. Generelt stiger omkostningerne i takt med, at aktiveringstiden redu-

ceres. Rådighedsbetalingen for eksempelvis den primære reserver er derfor 

væsentlig dyrere end eksempelvis de manuelle reserver i Vestdanmark. Det 

samme er gældende for den frekvensstyrede normaldriftsreserve i forhold til 

de langsommere manuelle reserver i Østdanmark. Energinet.dk ønsker der-

for hurtigst muligt at erstatte de primære reserver, der kan aktiveres meget 

hurtigt, med de billigere manuelle reserver.  
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2.4 Systemydelser i nabolande  

2.4.1 Systemydelser i Tyskland 

49. Tyskland indgår i den regionale gruppe ENTSO-E RG Continental 

Europe sammen med Vestdanmark og har derfor tilsvarende systemydelser. 

50.  I Tyskland samarbejder de fire TSO’ere, EnBW Transportnetze AG, 

TenneT TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH og Amprion GmbH om 

et koordineret brug af reserver i hele Tyskland. Samarbejdet betyder blandt 

andet, at aktører, der leverer sekundære reserver tager del i hele det tyske 

marked for sekundære reserver. Samarbejdet betyder, at kontrolområder 

med overskud af elektricitet vil kunne sende dette til kontrolområder med 

underskud af elektricitet, hvorved en mindre mængde reserver vil skulle ak-

tiveres. Derudover indkøber de fire tyske TSO’ere sammen primære reser-

ver, hvilket sker via deres fælles handelsplads – regelleistung.net. De tekni-

ske krav til disse ydelser er de samme som beskrevet for Vestdanmark, da 

Vestdanmark sammen med bl.a. Tyskland indgår i ENTSO-E RG Continen-

tal Europe.  

51. Energinet.dk oplyser, at de fire tyske TSO’ere generelt ligger vægt 

på automatiske reserver, hvorimod Energinet.dk i højere grad ønsker anven-

delse af manuelle reserver, jf. Energinet.dk’s strategi for systemydelser af 

25. maj 2011. Det betyder, at tyske TSO’ere køber væsentlig flere automati-

ske reserver og relativt få manuelle reserver i forhold til Energinet.dk.  

52. I Tyskland aktiveres den primære reserve automatisk, og reserven 

skal være fuld ud leveret indenfor 30 sekunder, ligesom det er tilfældet i 

Vestdanmark. Reserven er en symmetrisk ydelse, der indkøbes af TSO’en 

på ugebasis, og afregnes efter Pay-As-Bid princippet, hvor aktøren modta-

ger en betaling for de accepterede bud svarende til deres tilbudspris. 

53. Den sekundære reserve har en aktiveringstid på 15 minutter, men le-

veres som oftest indenfor 5 minutter. Reserven aktiveres automatisk af den 

TSO, hvis kontrolområde er påvirket. Ligesom den primære reserve, er den 

sekundære reserve en symmetrisk ydelse, der indkøbes på ugebasis. Afreg-

ning sker ligeledes efter Pay-As-Bid princippet. 

54. Den manuelle reserve bliver aktiveret telefonisk af TSO’en og skal 

være leveret senest 15 minutter herefter. Ydelsen indkøbes dagligt og afreg-

nes som Pay-As-Bid. De manuelle reserver aktiveres generelt kun, når de 

tyske TSO’ere ønsker at aflaste deres sekundære reserver, der udgør deres 

primære balanceringsressource, jf. Energinet.dk’s strategi for systemydelser 

af 25. maj 2011 
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2.4.2 Systemydelser i Sverige 

55. Sverige tilhører, ligesom det var tilfældet med Østdanmark, den re-

gionale gruppe ENTSO-E RG Nordic og har samme type af systemydelser, 

som Østdanmark.  

56. Sverige indkøber systemydelserne FDR, FNR samt manuel reserve, 

ligesom det er tilfældet i Østdanmark. Det svenske marked er langt større 

end markedet i Østdanmark, og Sverige leverer derfor en større mængde af 

systemydelser til det fælles nordiske marked.  

57. I den regionale nordiske gruppe skal Sverige levere +/- 230 MW 

FNR ud af den samlede mængde på 600 MW. FNR købes i Sverige som ét 

produkt, hvilket betyder at aktørerne både skal kunne levere op- og nedregu-

lering. Afregningen af FNR sker efter Pay-As-Bid princippet, og priserne 

holdes i Sverige fortrolige, og aktørerne bliver alene oplyst om, hvilke bud 

der er accepteret. 

58. Den indkøbte mængde af FDR er på + 410 MW i Sverige. Der er 

kun opregulering af reserven, da den kun aktiveres ved underfrekvens. Re-

serven afregnes ligeledes som Pay-As-Bid, og der er ingen offentlig prisin-

formation for reserven.   

59. Regler i den regionale nordiske gruppe har betydet, at tilhørende 

lande i gruppen har mulighed for at importere eller eksportere 1/3 af både 

FNR eller FDR. Selvom Østdanmark og Sverige tilhører samme synkron-

område var det først i april 2011, at de tekniske specifikationer for frekvens-

styrede reserver i Østdanmark og Sverige blev ens, hvorved køb af disse re-

server henover grænserne blev en mulighed. Før 1. april 2011 havde Øst-

danmark derfor ikke teknisk mulighed for indkøb af frekvensstyrede reser-

ver i Sverige, og al indkøb blev derfor foretaget i Østdanmark.  

60. I forhold til markedsdesign af frekvensstyrede reserver har Sverige 

og Østdanmark været forskellige indtil 3. oktober 2012, hvorefter Østdan-

mark overgik til den svenske model. Dette var nødvendigt for at kunne inte-

grere de to markeder til et fællesmarked.
12

  

2.5 Overblik over prisfastsættelse 

61. Afregningen af systemydelserne i henholdsvis Vestdanmark, Øst-

danmark, Sverige og Tyskland er forskellige. Et overblik over afregnings-

formen i de enkelte lande, samt ændringerne i afregningsformerne i Dan-

mark fremgår af figur 5. 

 

                                                 
12

 For yderlig information henvises der til metodegodkendelsen ”Godkendelse af metode 

for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige”, offentliggjort d. 1. juni 

2012 på Energitilsynets hjemmeside. 
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Figur 5: Overblik over prisfastsættelse af systemydelser 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Oversigt over prisfastsættelsen af systemydelser i Vestdanmark, Østdanmark, Sverige og Tysk-

land.  

62. Det er sekretariatets vurdering, at marginal prisfastsættelse generelt 

er den mest effektive auktionsform til prisfastsættelse af rådighedsbetalin-

gerne for systemydelser i Danmark, hvis det er et velfungerende marked. 

Energinet.dk har ligeledes en præference for marginal prisfastsættelse, hvis 

markedet er nogenlunde velfungerende. Der har derfor i udgangspunktet 

været anvendt marginal prisfastsættelse i Danmark.  

63. Der er en tendens mod, at prisfastsættelsen i Danmark ændres fra 

marginal prisfastsættelse til Pay-As-Bid. Det kommer sig af, at det danske 

marked for systemydelser i større grad bliver integreret med omkringliggen-

des landes markeder for systemydelser. I den forbindelse har det mindre 

danske marked for systemydelser måtte tilpasse sig de større udenlandske 

markeder, der kommer til at danne markedsgrundlaget. Den danske prisfast-

sættelse er derfor i højere grad blevet ændret fra marginal prisfastsættelse til 

Pay-As-Bid, der er den mest anvendte prisfastsættelsesform i de omkring-

liggende lande, jf. figur 5.  
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64. Det forventes, at det vestdanske marked for primær reserve i foråret 

bliver en del af det tyske marked i 2014. Forslaget vil være todelt. Det dan-

ske marked videreføres med det hidtidige markedsdesign, og vil blive afreg-

net som marginal prisfastsættelse. Tyske aktører vil få mulighed for at del-

tage på dette marked under danske forhold. Dernæst vil det tyske marked 

åbnes for danske aktører, hvor de vil få mulighed for at konkurrere på lige 

fod med tyske aktører under tyske forudsætninger, hvor det eksempelvis vil 

afregnes som Pay-As-Bid. 

65. Den sekundære reserve i Vestdanmark afregnes som Pay-As-Bid, 

mens de manuelle reserver afregnes som marginal prisfastsættelse i Vest-

danmark. 

66. Der blev d. 3. oktober 2012 dannet et fælles østdansk-svensk marked 

for FNR og FDR. Det svenske marked er i udgangspunktet 10 gange større 

end det østdanske marked, hvilket førte til, at den svenske indkøbsmodel 

kom til at danne markedsgrundlaget. Prisfastsættelsen for FNR og FDR i 

Østdanmark blev dermed ændret fra marginal prisfastsættelse til Pay-As-

Bid, der er den anvendte prisfastsættelsesform i Sverige, jf. figur 5. 

67. I Østdanmark leveres størstedelen af de manuelle reserver via Kynd-

by-aftalen, der afregnes som Pay-As-Bid. Eventuelle ekstra behovsmængder 

købes på daglige auktioner som marginal prisfastsættelse.  
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3. Markedet for frekvensstyrede reserver 

3.1 Frekvensstyrede reserver i Østdanmark  

3.1.1 Sammenligningsgrundlag  

68. For en vurdering af prisniveauet i Østdanmark for den frekvenssty-

rede reserve, ligeledes benævnt FNR, vil prisen blive sammenholdt med den 

tilsvarende systemydelse i Sverige. I forbindelse med sammenligningen skal 

der tages forbehold for, at markedet for FNR er 10 gange større i Sverige, da 

Sverige indkøber +/- 230 MW, mens Østdanmark indkøber +/- 23 MW 

FNR.  

3.1.2 FNR i Østdanmark og Sverige 

69. Markedet for frekvensstyrede reserver i Østdanmark har ændret sig 

meget gennem de seneste år. Fra perioden september 2009 og indtil oktober 

2012 var det østdanske indkøb af frekvensstyrede reserver baseret på et 

dansk markedsdesign udarbejdet af Energinet.dk. Ved Energinet.dk’s ind-

køb af FNR i Danmark modtog aktørerne samme rådighedsbetaling svaren-

de til dyreste accepterede bud (marginal prissætning). Prisen for Energi-

net.dk’s indkøb af +/- 1 MW for samtlige timer i måneden af FNR efter da-

værende markedsdesign fremgår af figur 6 som den røde linje. 

70. Prissammenligningen for FNR i Østdanmark og FNR i Sverige tager 

udgangspunkt i perioden fra april 2011, da de tekniske specifikationer for 

FNR, siden dette tidspunkt, har været ens i henholdsvis Østdanmark og Sve-

rige. Ændringen gjorde det muligt for Energinet.dk for at indkøbe 1/3 af 

ydelsen i Sverige, hvilket som oftest var tilfældet, da priserne for FNR var 

lavere i Sverige. [Priserne i Sverige er fortrolige og indgår derfor ikke i fi-

gur 6 i arbejdspapiret, jf. pkt. 1]. Indkøbet af FNR i Sverige skete efter den 

svenske indkøbsmodel, og der blev prissat som Pay-As-Bid. Svenska 

Kraftnät havde fortrinsret til buddene fra svenske aktører, og Energinet.dk 

fik derfor alene mulighed for at modtage de Pay-As-Bid bud, der ikke blev 

aktiveret eller accepteret af Svenska Kraftnät. Energinet.dk’s indkøb af FNR 

i Sverige har derfor siden april 2011 været foretaget til en højere pris end 

Svenska Kraftnät indkøbte til. Det danske indkøb i Sverige – markeret ved 

den grønne linje i figur 6 – ligger derfor over den svenske pris. Prisen er 

imidlertid generelt stadig lavere end prisen for FNR i Østdanmark. Det 

fremgår af figur 6, at Energinet.dk kunne opnå en mere effektiv drift ved 

indkøb af noget af ydelsen i Sverige, hvilket ligeledes var en af grundene til, 

at der var ønsker om et fælles marked med Sverige, hvilket blev en realitet 

d. 3. oktober 2012.  

71. Det danske marked for frekvensstyrede reserver i Østdanmark over-

gik til det svenske marked d. 3. oktober 2012, hvorved Østdanmark imple-

menterede den svenske model. Det nye marked har betydet, at Energinet.dk 
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har mulighed for at indkøbe 100 pct. af både FNR og FDR i Sverige, hvilket 

må formodes at ske, hvis de svenske priser er mere konkurrencedygtige end 

de danske priser.  

72. Ved Svenska Kraftnät’s indkøb af FNR i Sverige modtager aktørerne 

en betaling lig deres tilbudspris, og den inddragede blå linje for den svenske 

pris er dermed et gennemsnit af de svenske Pay-As-Bid priser for +/- 1 MW 

per måned.  

Figur 6: DKK/MW per måned for FNR i Østdanmark og Sverige 

 
Kilde: Energinet.dk, Svenska Kraftnät 

Note: Prisen for +/- 1 MW per måned for systemydelsen FNR. Priserne er opgjort i DKK og er gæl-

dende for perioden primo april 2011 indtil ultimo september 2012. Sverige: Prisen for FNR er et gen-

nemsnit af de svenske aktørers pay-as-bid priser per måned. [Priserne i Sverige er fortrolige og indgår 

derfor ikke i figur 6 i arbejdspapiret, jf. pkt. 1]. Østdanmark: Prisen for FNR i Østdanmark, der pris-

sættes som marginalprisafregning. Dansk indkøb i Sverige: Prisen for FNR ved indkøb på det svenske 

marked, hvor der modtages dyreste pay-as-bid bud, da det svenske marked har fortrinsret. Den stiple-

de linje viser tidspunktet, hvorfra Energinet.dk startede med et større indkøb af systemydelsen FNR i 

Sverige. 

 

73. Der har været store prisforskelle på FNR i Sverige og i Danmark 

med undtagelse af de første måneder og sidste måneder af perioden. Energi-

net.dk oplyser, at det svenske marked i opstartsfasen var præget af en perio-

de med høj prissætning på grund af lav konkurrence. Prisforskellen mellem 

FNR i Østdanmark og Sverige var derfor lavere end forventet. Omkring 

sommeren 2011 normaliserede de svenske priser sig til samme niveau, som 

før ændringen af metoden for indkøb af frekvensydelser. Gennem hele peri-

oden har Energinet.dk indkøbt en del af deres behov for FNR i Sverige, men 

allerede fra d. 12. juli 2012 fik Energinet.dk mulighed for at indkøbe en 

større andel FNR i Sverige. Muligheden for indkøb af en større mængde 

FNR i Sverige betød eksempelvis mere end en halvering af prisen for FNR i 

Østdanmark i juli 2012 i forhold til måneden før.  
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74. Prisen fortsatte efterfølgende med at falde, og i september 2011 ko-

stede +/- 1 MW per måned for FNR i Østdanmark DKK 190.868 og DKK 

208.080 for dansk indkøb i Sverige Det bemærkes, at det i september 2012 

var billigere at indkøbe FNR i Østdanmark end den danske pris, der kunne 

købes til i Sverige. Energinet.dk oplyser, at virksomheden gennem hele må-

neden forsøgte at afpasse deres indkøb i Sverige med henblik på at få dæk-

ket det totale behov billigst muligt. 

75. Energinet.dk’s indkøb af FNR i Sverige foregår ved, at Energinet.dk 

sammenholder danske priser med forventede svenske priser. Energinet.dk 

indkøber derefter ydelsen på det billigste marked. De indenlandske reserver 

indkøbes på et tidspunkt, hvor de svenske priser endnu ikke kendes, og 

Energinet.dk forsøger derfor så vidt muligt at indkøbe frekvensydelsen i 

Østdanmark, hvis den forventes at være nogenlunde tilsvarende den svenske 

pris.  

76. Åbningen mod Sverige har derudover betydet, at konkurrencedygti-

ge danske aktører har fået større afsætningsmuligheder. Dette kan givetvis 

medføre lavere priser i Østdanmark, og vil kunne sikre Energinet.dk et mere 

effektivt indkøb af FNR.  

77. Energinet.dk’s merindkøb af FNR i Sverige har betydet en besparel-

se på DKK 21,9 millioner
13

 i juli 2012, DKK 28,7 millioner i august 2012 

og DKK 14,7 millioner i september 2012 i forhold til at have købt hele ydel-

sen indenlands. Forløbene i disse måneder bekræfter Energinet.dk’s for-

ventning om en årlig besparelse på mellem DKK 70 – 100 millioner, da ho-

vedparten af besparelsen forventes i sommerhalvåret. Da markederne fra d. 

3. oktober 2012 blev slået sammen, vil de danske aktører indgive bud, der er 

målrettet det fælles dansk-svenske marked. Efter dette tidspunkt er det ikke 

muligt at opgøre besparelsen eksplicit, men Energinet.dk forventer stadig en 

besparelse på DKK 70 – 100 millioner.  

3.1.3 Fremtidige mulige løsningsforslag 

78. Siden april 2011 har Energinet.dk haft mulighed for at indkøbe 1/3 

af FNR i Sverige, da de tekniske specifikationer har været ens i Østdanmark 

og Sverige. Energinet.dk har efterfølgende foretaget indkøb i Sverige, hvil-

ket har sikret Energinet.dk en mere effektiv drift. Dette har været en af 

grundene til, at der har været ønske om et fælles marked med Sverige, hvil-

ket blev en realitet d. 3. oktober 2012. Det nye marked har betydet, at Ener-

ginet.dk har mulighed for at indkøbe 100 pct. i Sverige, hvilket må formo-

des at ske, hvis svenske priser er mere konkurrencedygtige end de danske 

priser.  

79. Danske aktører har hovedsageligt mulighed for at konkurrere på 

markedet i vinterhalvåret, hvor der er forholdsvis billige reguleringsmulig-

                                                 
13

 Merindkøbet begyndte d. 12. juli 2012 



Side 23 af 36 

 

heder til rådighed i Danmark, mens den svenske vandkraft vil være billigst i 

sommerhalvåret. 

80. Sekretariatet finder, at dannelsen af et fælles østdansk-svensk mar-

ked for de frekvensstyrede reserver (FNR og FDR) generelt vil give bedre 

rammebetingelser for konkurrence. Det har blandt andet bidraget til bedre 

indkøbsmuligheder for Energinet.dk, og bedre afsætningsmuligheder for 

konkurrencedygtige danske aktører. Derudover er forslaget i tråd med 

ACER’s
14

 - agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder 

- anbefaling om dannelse af internationale markeder i Europa. Der er ikke 

desto mindre stadig muligheder for forbedringer på det fælles dansk-svenske 

marked, hvilket både kan komme Energinet.dk og danske aktører til gode.   

81. Først og fremmest overgik Østdanmark fra et marked baseret på 

marginal prissætning til et fælles dansk-svensk marked baseret på Pay-As-

Bid princippet. Det skyldes, at Østdanmark overgik til den svensk indkøbs-

model, der er baseret på Pay-As-Bid princippet. Flere danske aktører kom-

menterede denne ændring i metodegodkendelsen ”Godkendelse af metode 

for indkøb af frekvenstyrede reserver i Østdanmark og Sverige”, der blev 

offentliggjort d. 1. juni 2012. Blandt andet bemærkede Energi Danmark og 

E.ON Danmark, at overgangen fra marginal prissætning til Pay-As-Bid er et 

tilbageskridt, der nødvendiggør større overvågning/rådgivningsindsats. Vat-

tenfall indtog samme vurdering og mente, at Energinet.dk skal arbejde for at 

få prisfastsættelsesprincippet ændret. Vattenfall har gennem længere tid i 

Sverige forsøgt at få princippet ændret, hvilket har været uden held.  

82. Overgangen til Pay-As-Bid har ikke desto mindre været nødvendig 

for at skabe grobund for et fælles dansk-svensk marked. Det er sekretariatets 

vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at prisfastsættelsesprincippet på 

det fælles dansk-svenske marked for frekvensstyrede reserver ændres fra 

Pay-As-Bid til marginal prisfastsættelse.  

83. Energinet.dk har endnu ikke mulighed for at indkøbe FNR i Sverige 

til svenske priser, da Svenska Kraftnät har fortsat fortrinsret til buddene fra 

svenske aktører. Energinet.dk har alene mulighed for at indkøbe de over-

skydende svenske bud, hvorved Energinet.dk indkøber FNR i Sverige til en 

højere pris end den svenske pendant, Svenska Kraftnät. Det betyder, at der 

ikke eksisterer ligestilling blandt køberne af systemydelserne på det fælles 

dansk-svenske marked. Sekretariatet finder denne forskel mindre tilfredsstil-

lende. Sekretariatet konstaterer, at Energinet.dk i første omgang har oplyst, 

at de vil gå i dialog med Svenska Kraftnät for at sikre, at der fremover ind-

købes FNR på lige vilkår.  

                                                 
14

 ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, blev etableret i marts 2011 i 

forbindelse med den tredje liberaliseringspakke fra EU. 
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84. Som følge af Energitilsynets metodegodkendelse ”Godkendelse af 

metode for indkøb af frekvenstyrede reserver i Østdanmark og Sverige”, der 

blev offentliggjort d. 1. juni 2012, skal Energinet.dk i samarbejde med 

Svenska Kraftnät senest d. 3. oktober 2013 have udarbejdet en analyse af 

muligheden for indførelse af asymmetriske bud i det fælles dansk-svenske 

marked samt en implementeringsplan herfor. Sekretariatet anser det for hen-

sigtsmæssigt, at muligheden for implementering af asymmetriske bud un-

dersøges, da det vil kunne betyde, at flere danske aktører givetvis vil kunne 

indgå på markedet, hvilket vil betyde lavere priser på især nedregulering. 

85. Derudover kan det eventuelt undersøges om, der kan indgå både 

asymmetriske og symmetriske bud på markedet samtidigt, da det vil give 

muligheden for endnu flere aktører på markedet. Det er for eksempel især 

vandkraftværker og termiske værker, der leverer symmetriske bud, hvor-

imod eksempelvis elkedler leverer asymmetriske bud, da elkedlerne kun le-

verer nedregulering. Det kunne eventuelt være en mindre andel af den sam-

lede mængde FNR og FDR, der udbydes som nedregulering. 

86. I princippet ville en mulighed ligeledes være at foretage en reserva-

tion på Storebæltskablet i retningen fra Vestdanmark til Østdanmark, hvor-

ved der kunne købes systemydelser i Vestdanmark til levering i Østdan-

mark. En reservation på Storebæltsforbindelsen vil imidlertid betyde mindre 

kapacitet til rådighed for de resterende markeder, og det vil være tvivlsomt 

om gevinsten ved en reservation vil være større end at stille hele kapaciteten 

til rådighed for markederne. Det er sekretariatets vurdering, at reservationer 

på forbindelser, der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som 

udgangspunkt ikke skal foretages. 
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3.2 Primær reserve i Vestdanmark 

3.2.1 Sammenligningsgrundlag 

87. I analysen fokuseres der kun på den primære reserve i Vestdanmark, 

da der ikke på samme måde eksisterer en primær reserve i Østdanmark. Den 

frekvensstyrede normaldriftsreserve FNR i Østdanmark svarer i højere grad 

til den sekundære reserve i Vestdanmark. Den frekvensstyrede driftsforstyr-

relsesreserve FDR i Østdanmark aktiveres kun ved udfald af store produkti-

onsenheder, linjer, anlægshaveri m.m., og kan derfor ikke sidestilles med 

den primære reserve i Vestdanmark.  

88. Prisen for den primære reserve i Vestdanmark sammenlignes i stedet 

med markedet for primær reserve i Tyskland. I forhold til markedsdesign er 

der forskelle mellem den primære reserve i Vestdanmark og den primære 

reserve i Tyskland. I Vestdanmark er der faste 4-timers blokbud med 

asymmetriske produkter og en minimumsstørrelse på 0,3 MW. Det betyder, 

at aktørerne som minimum skal tilbyde 0,3 MW per time i en fire timers pe-

riode. Aktørerne kan derudover vælge om, der skal bydes ind med opregule-

ring eller nedregulering. I Tyskland er der i stedet ugentlige auktioner, 

symmetriske produkter og en minimumsstørrelse på 1 MW.    

89. Den primære reserve i Vestdanmark er +/- 23 MW i 2013, hvilket er 

en forholdsmæssig lille andel i forhold til den tyske andel på +/- 551 MW i 

2013.
15

  

90. Selvom der er forskellige markedsdesign for den primære reserve i 

Vestdanmark og den primære reserve i Tyskland, er det muligt og relevant 

at sammenligne priserne for disse reserver, da de følger samme tekniske 

krav.  

91. Den primære reserve indkøbes i Vestdanmark som en asymmetrisk 

ydelse, og købes af Energinet.dk i faste 4-timers blokke. For at gøre prisen 

sammenlignelig med den tyske pris summeres først aktørernes omkostnin-

ger ved at levere primær opregulering og primær nedregulering i Vestdan-

mark, og dernæst summeres de faste 4-timers blokke til prisen for +/-1 MW 

pr. måned. Det vil sige prisen for henholdsvis 1 MW opregulering og nedre-

gulering gennem en hel måned. Den tyske primær reserve leveres som en 

symmetrisk ydelse, og indkøbes fast for én uge af gangen. Disse priser 

summeres til prisen for +/- 1 MW per måned.
16

 Hermed opnås prisen for +/- 

1 MW per måned af primær reserve i henholdsvis Vestdanmark og Tysk-

land, hvilket vil sige prisen for at få leveret +/- 1 MW (opregulering og ned-

regulering) i hver time i en hel måned, hvilket fremgår af figur 7.  

                                                 
15

 + 22 MW til Schweiz, da landet blev en del af det tyske marked for primær reserve i 

2012. 
16

 Idet prisen for +/-1 MW per måned er beregnet på baggrund af ugepriser, vil der være 

uger, der indgår i to måneder. Disse ugepriser vil kun indgå i den ene måned.  
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3.2.2 Primær reserve i Vestdanmark og Tyskland  

92. Energinet.dk har et ønske om et fælles vestdansk-tysk marked for 

indkøb af primær reserve, da det blandt andet vil skabe bedre indkøbsmu-

ligheder for Energinet.dk. Det fremgår, at betalingen for primær reserve i 

Vestdanmark er højere end prisen for samme ydelse i Tyskland. Den største 

prisforskel var i januar 2010, hvor ydelsen kostede cirka 850.000 DKK/MW 

per måned i Vestdanmark, mens samme ydelse kostede omkring 120.000 

DKK/MW per måned i Tyskland. Fra perioden januar 2010 og indtil de-

cember 2012 har den tyske pris holdt et nogenlunde konstant niveau, alt 

imens prisen for primær reserve i Danmark var faldende. Det fremgår af fi-

gur 7, at det er betalingen for nedregulering i Vestdanmark, der er faldet 

gennem perioden. Årsagen hertil er, at der er installeret væsentlig flere el-

kedler i Vestdanmark de seneste år.  

93. El anvendes i elkedler til at opvarme vand, hvilket i princippet fun-

gerer som et energilager, som Energinet.dk kan lade op og dermed bruge til 

at komme af med strøm, når der er for meget strøm i nettet. Elkedlerne er 

derfor særlige anvendelige ved overfrekvens, da elkedlerne kan levere ned-

regulering og dermed er med til at bringe frekvensen tilbage til det normale 

niveau.  

94. Samlet set kan elkedlerne levere en ydelse på omkring -210 MW, 

hvilket er væsentlig højere end behovet på -23 MW. Elkedlerne kan levere 

billig nedregulering til markedet, og den større konkurrence blandt elkedler-

ne har været årsag til de faldende priser. Elkedlerne kan i princippet levere 

en symmetrisk ydelse, men dette nødvendiggør, at elkedlerne kører ved halv 

kraft, og da denne kørselsform er forbundet med et stort elforbrug, forudsæt-

ter det meget lave spotpriser for, at elkedlerne kan levere det symmetriske 

produkt på konkurrencedygtig vis.   
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Figur 7: DKK/MW per måned for primær reserve i Vestdanmark og 

Tyskland 

Kilde: Energinet.dk 
Note: Rådighedsbetaling for primær reserve i Vestdanmark og Tyskland. Priserne er opgjort i DKK, 

og er prisen for +/- 1 MW per måned.   

 

95. Selvom prisforskellen er blevet mindre fremgår det af figur 7, at der 

stadig vil kunne opnås en betydelig gevinst for Danmark ved indkøb af pri-

mær reserve i Tyskland. Energinet.dk anslår den samfundsøkonomiske ge-

vinst til at være DKK 15 millioner årligt, hvilket er baseret på data fra 2012. 

Udgangspunktet var en samfundsøkonomisk gevinst på DKK 50 millioner 

årligt, hvilket var baseret på data fra 2011. Den reducerede samfundsøko-

nomiske gevinst på DKK 15 millioner årligt skyldes, at det danske udbud er 

steget og priserne er faldet. 

96. Udover den samfundsøkonomiske gevinst er der, ifølge Energi-

net.dk, andre hensigtsmæssige grunde til, at det danske marked skal blive en 

del af det fælles tyske samarbejde om indkøb af primær reserve. Først og 

fremmest følger dannelsen af internationale markeder ACER’s anbefaling 

for grænseoverskridende handel med balanceringsydelser.
17

 Dernæst vil åb-

ningen mod Tyskland betyde større afsætningsmuligheder for konkurrence-

dygtige producenter og give Energinet.dk bedre indkøbsmuligheder. Ener-

ginet.dk nævner blandt andet, at flere markedsaktører har anset den relativt 

begrænsede efterspørgsel i Danmark som en barriere for et effektivt marked. 

Åbningen mod Tyskland vil give danske aktører mulighed for at sælge op til 

113 MW på det fælles dansk-tyske marked mod kun 23 MW på det vestdan-

ske marked.  

                                                 
17

 Framework Guidelines on Electricity Balancing, ACER, 18. September 2012 
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97. Energinet.dk har derfor foreslået, at det danske marked bliver en del 

af det tyske marked for indkøb af primær reserve, jf. Energinet.dk’s ud-

budsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark. Det forventes, at 

det vil ske i løbet af foråret 2014. Det nuværende forslag er todelt. Først og 

fremmest forventes det, at det danske marked videreføres med det hidtidige 

markedsdesign
18

, men tyske aktører vil ligeledes kunne byde ind på det dan-

ske marked under samme forudsætninger. Konkurrencen forventes hermed 

at blive skærpet, hvorved prisen på primær reserve forudses at falde til et 

niveau tættere på den tyske pris. Derudover forventes det, at det tyske mar-

ked åbnes for danske aktører, hvor de vil få mulighed for at konkurrere på 

lige fod med tyske aktører under tyske forudsætninger.
19

   

98. Det todelte forslag fra Energinet.dk vil give markedsaktørerne i 

Vestdanmark visse udfordringer. Den første halvdel af forslaget vil betyde, 

at tyske aktører vil kunne få mulighed for at agere på det danske marked 

under danske forudsætninger, hvilket formodes at skærpe konkurrencen. 

Derudover må Energinet.dk formodes at indkøbe en større mængde primær 

reserve i Tyskland, hvis den tyske pris på primær reserve fortsat vil være la-

vere end i Vestdanmark.   

99. Forslaget giver danske aktører mulighed for at konkurrere på det ty-

ske marked og dermed større afsætningsmuligheder for konkurrencedygtige 

danske aktører. Flere danske markedsaktører vil ikke desto mindre stå over-

for udfordringer ved at indgå på markedet, bl.a. pga. budstørrelse og pro-

duktegenskaber. Danske aktører har hidtil konkurreret på et marked, hvor 

minimumstørrelsen har været 0,3 MW, hvorimod det tyske marked kræver 

en minimumsstørrelse på 1,0 MW. Den forhøjede budstørrelse vil især være 

en udfordring for små aktører i Vestdanmark, der givetvis vil være nødsaget 

til at sammensætte leverance med andre aktører. Derudover vil der være ud-

fordringer for elkedlerne i Vestdanmark, da det tyske marked kræver sym-

metriske ydelser. Elkedlerne i Vestdanmark er ideelle til at levere billig ned-

regulering. De kan i princippet ligeledes levere opregulering, men vil givet-

vis ikke kunne levere denne ydelse til en konkurrencedygtig pris.  

3.2.3 Fremtidige mulige løsningsforslag 

100. Forslaget om åbningen mod Tyskland vil betyde, at Energinet.dk’s 

indkøb af primær reserve i Vestdanmark vil kunne foretages billigere, hvil-

ket i sidste ende vil kunne komme forbrugerne til gode. Konkurrencedygtige 

danske aktører vil desuden få bedre afsætningsmuligheder. Samtidig er for-

slaget i tråd med ACER’s anbefaling om dannelse af internationale marke-

der i Europa. Som nævnt ovenfor vil en åbning mod Tyskland betyde udfor-

                                                 
18

 Hidtidige dansk marked: Indkøb D-1 kl. 15, faste 4-timers blokke, budstørrelse på mini-

mum 0,3 MW, asymmetriske produkter og marginalprisafregning,  
19

 Tysk marked: Indkøb tirsdag for den efterfølgende uge kl. 15, faste bud for én uge (168 

timer), budstørrelse på minimum 1,0 MW, symmetriske produkter og aftegning efter Pay-

As-Bid princippet. 
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dringer særligt for mindre danske markedsaktører, men generelt anser sekre-

tariatet, at forslaget vil give bedre rammebetingelser for konkurrence. 

101. Energinet.dk er kommet med et forslag om at vurdere det parallelle 

marked efter ét år bl.a. ved at vurdere udviklingen af de danske aktørers ud-

bud og afsætning samt prisudvikling på de to markeder. Det skal danne 

grundlag for fastlæggelsen af ét mere permanent markedsdesign. Sekretaria-

tet bakker op omkring dette forslag.  Det todelte løsningsforslag vil givetvis 

ikke være holdbar på langt sigt, og må anses som en prøveperiode for om 

danske markedsaktører permanent skal indgå på det tyske marked for pri-

mær reserve. Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at der på sigt etable-

res ét fælles marked for primær reserve.  

102. Sekretariatet finder, at et fælles dansk-tysk marked for primær reser-

ve baseret på marginal prissætning er mere hensigtsmæssigt end den tyske 

prisfastsættelsesmetode, der er baseret på Pay-As-Bid princippet. Det kom-

mer sig af, at både det danske marked og tyske marked (der ligeledes omfat-

ter Schweiz) er velfungerende markeder med mange aktører og konkurren-

ce. Det er sekretariatets vurdering jf. afsnit 2.2, at marginal prissætning er 

den mest hensigtsmæssige løsning på et velfungerende marked.  

103. Et fælles marked med Tyskland vil givetvis betyde, at danske aktører 

skal overgå fra asymmetriske til symmetriske bud, da det er den anvendte 

metode i Tyskland. Symmetriske budgivning er mindre fleksibel end asym-

metrisk budgivning, hvilket flere danske aktører i Energinet.dk’s ”Hørings-

notat vedrørende udbudsbetingelser for primær reserve” af 10. januar 

2013” ligeledes gør opmærksom på. Energinet.dk er enig heri og er af den 

holdning, at asymmetriske indkøb er et godt middel til at tilvejebringe flest 

mulige reserver da flere markedsaktører vil have mulighed for at deltage på 

markedet. Energinet.dk vurderer imidlertid, at selskabet har bedre mulighe-

der for at påvirke markedsdesignet i denne retning ved at være en del af det 

tyske markedsdesign i forhold til at stå udenfor. Sekretariatet er enig i denne 

vurdering.     

 

  



Side 30 af 36 

 

3.3 Sekundær reserve i Vestdanmark 

3.3.1 Planlagt køb af sekundær reserve i Norge 

104. Det har været planlagt at idriftsætte den nye 4. forbindelse på Ska-

gerrakforbindelsen (forbindelse mellem Vestdanmark og Norge) i 2014. Be-

grænsninger i det norske elnet har imidlertid betydet, at norske Statnett i maj 

2013 oplyste, at forbindelsen ikke bliver fuldt funktionsdygtigt før 2018. 

Årsagen er, at det interne norske elnet skal udbygges mere end forventet før 

norsk strøm i fuldt omgang kan komme frem til Skagerrak 4-forbindelsen. 

Der forventes derfor begrænsninger i retningen fra Norge til Vestdanmark 

indtil 2018. 

105. I forbindelse med etableringen af Skagerrak 4-forbindelsen har 

Energitilsynet i metodegodkendelsen ”Metodegodkendelse i medfør af el-

forsyningslovens § 73 a – vilkår for adgang til Skagerraksforbindelsen” af 

2. december 2010 godkendt, at Energinet.dk reserverer en del af kapaciteten 

på den nye forbindelse, Skagerrak 4, til udveksling af sekundære reserver.  

106. Reservationen på Skagerrak 4-forbindelsen til sekundære reserver vil 

stadig være gældende fra 2014. Begrænsningerne i det interne norske elnet 

vil ikke desto mindre betyde, at Norge i perioder ikke vil have mulighed for 

at levere den aftalte mængde sekundær reserve til Vestdanmark. I disse til-

fælde vil det være Energinet.dk’s opgave at tilvejebringe disse ydelser, men 

norske Statnett vil betale herfor.   

107. Reservationen på forbindelsen var en vigtig forudsætning for inve-

steringsbeslutningen for Statnett om en udvidelse af Skagerrakforbindelsen 

med en 4. forbindelse. Den samfundsmæssige værdi af Skagerrak 4 vil øges 

markant, når en del af kapaciteten vil kunne anvendes til sekundære reser-

ver, jf. Energinet.dk. Den nye forbindelse vil medføre en forøgelse af kapa-

citeten fra 1.000 MW til 1.700 MW, hvoraf Energinet.dk og den norske sy-

stemansvarlige Statnett ønsker at reservere 100 MW til sekundære reserver. 

De resterende 1.600 MW vil være tilgængelig for spotmarkedet.  

108. Det er aftalt mellem Energinet.dk og Statsnett, at kapaciteten i ud-

gangspunktet bliver reserveret i en 5-årig periode. Der udarbejdes en evalue-

ring, når reservationen har været i drift i ét år for at undersøge om forvent-

ningerne til reservationen er blevet opfyldt. Energitilsynet vil dernæst vur-

dere om reservationen fortsat skal være gældende.  

109. Reservationen vil indebære, at Energinet.dk vil have mulighed for 

indkøb af sekundære reserver i Norge, hvilket vil kunne dække efterspørgs-

len efter sekundære reserver i Vestdanmark. Indkøbet af sekundære reserver 

vil kunne foretages billigere i Norge, hvilket vil betyde, at Energinet.dk’s 

indkøb af ydelsen vil kunne foretages billigere, hvilket i sidste ende vil kun-

ne komme forbrugerne til gode.  
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110. Indkøbet af sekundære reserver i Norge vil givetvis have en negativ 

konsekvens for det eksisterende marked for sekundære reserver i Vestdan-

mark med mindre, at ydelserne kan afsættes på alternative markeder. En 

mulighed ville derfor være at undersøge, hvorvidt danske aktører kan få mu-

lighed for at indgå på det tyske marked for sekundære reserver, hvilket ne-

denstående afsnit vil omhandle. 

3.3.2 Integration med det tyske marked for sekundære reserver 

3.3.3 Sammenligningsgrundlag  

111. Det er muligt at sammenligne prisen for den sekundære reserve i 

Vestdanmark med prisen for den tilsvarende systemydelse i Tyskland. Den 

sekundære reserve i henholdsvis Vestdanmark og Tyskland følger samme 

tekniske krav, hvilket er baseret på kravene i ENTSO-E. Der gælder blandt 

andet, at ydelsen skal være fuldt ud aktiveret indenfor 15 minutter.  

112. I forhold til markedsdesign er der forskelle mellem den sekundære 

reserve i Vestdanmark og Tyskland. I Vestdanmark købes den sekundære 

reserve som en symmetrisk ydelse på månedsbasis, minimumsstørrelsen er 

1,0 MW og afregningen sker efter Pay-As-Bid princippet. I Tyskland købes 

ydelsen ligeledes som en symmetrisk ydelse, afregnes som Pay-As-Bid, men 

indkøbes på ugebasis. Minimumsstørrelsen for sekundære reserver er 5 MW 

i Tyskland, hvor den tidligere har været 10 MW.  

113. Den sekundære reserve i Vestdanmark er +/- 90 MW i 2013, hvilket 

er anbefalingen fra ENTSO-E’s kontinentaleuropæiske gruppe. Den danske 

andel er forholdsmæssig lille i forhold til den tyske andel på 2.200-2.500 

MW i 2013.   

114. Selvom der er forskel i markedsdesign for sekundær reserve i Vest-

danmark og Tyskland er det stadig muligt at sammenligne priserne for disse 

ydelser, da de følger samme tekniske krav.  

115. Den sekundære reserve i Tyskland består af to tarifperioder, hvilket 

er en høj- og lavtarifperiode. Der er i hver periode både opregulering og 

nedregulering. De anvendte tyske priser for de to tarifperioder er summen af 

den gennemsnitlige timepris for opregulering og nedregulering i den enkelte 

tarifperiode. De tyske priser for LFC summeres til prisen for +/- 1 MW per 

måned
20

, således at priserne for de to tarifperioder er sammenlignelig med 

den danske pris. Prisen viser rådighedsbetalingen for +/- 1 MW i hver time i 

en hel måned i henholdsvis Vestdanmark og Tyskland, hvilket fremgår af 

figur 8.  

                                                 
20

 Idet prisen for +/-1 MW per måned er beregnet på baggrund af ugepriser, vil der være 

uger, der indgår i to måneder. Ugens sidste dag afgør, hvilken måned ugen kommer til at 

tilhøre i beregningen.   
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3.3.4 Sekundær reserve i Vestdanmark og Tyskland  

116. Det fremgår, at rådighedsbetalingen for sekundær reserve i Vest-

danmark i størstedelen af perioden fra 2010 – 2012 har været konkurrence-

dygtig med prisen for den frekvensstyret reserve i Tyskland, jf. figur 8. Den 

danske pris er især konkurrencedygtig med den tyske pris i lavtarifperioden, 

der i størstedelen af perioden har været højere end den danske pris. Den ty-

ske pris i højtarifperioden har gennem størstedelen af perioden været lavere 

end den danske pris.  

117. Selvom den tyske pris i lavtarifperioden er faldet gennem perioden 

fremgår det af figur 8, at den danske pris stadig er konkurrencedygtig med 

den tyske pris. Danske aktører vil givetvis kunne opnå en gevinst ved at 

indgå på det tyske marked for sekundære reserver. 

Figur 8: DKK/MW per måned for sekundær reserve i Vestdanmark og 

Tyskland 

 
Kilde: Energinet.dk, www.regelleistung.net, SET’s egne beregninger 
Note: Rådighedsbetaling for sekundær reserve i Vestdanmark og Tyskland. Priserne er opgjort i 

DKK, og er prisen for +/- 1 MW per måned. Den tyske pris er opdelt i en højtarifperiode og en lavta-

rifperiode. Højtarif (samlet) er summen af op- og nedregulering i højtarifperioden, mens lavtarif 

(samlet) er summen af op- og nedregulering lavtarifperioden. Sidst i juni 2011 overgår tysk data fra at 

være opgjort pr. måned til at være opgjort pr. uge. Data efter juni 2011 er omregnet, således de er sva-

rende til prisen for +/- 1 MW standard måned (30 dage). Enkelte uger strækker sig mellem to måne-

der, hvor ugens sidste dag afgør, hvilken måned ugen kommer til at tilhøre i beregningen. Der er ikke 

taget forbehold for afkortning af bud i de tyske priser.    

3.3.5 Fremtidige mulige løsningsforslag 

118. En åbning af markedet for sekundære reserver mod Tyskland vil be-

tyde, at danske producenter har mulighed for at kunne levere sekundære re-
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server i Vestdanmark, og der dermed fortsat på langt sigt vil kunne eksistere 

et marked for sekundære reserver for danske producenter. En åbning vil li-

geledes betyde adgang til et større marked, og dermed større afsætningsmu-

ligheder for konkurrencedygtige danske producenter. I den forbindelse vil 

den danske pris for sekundære reserver betyde, at danske producenter givet-

vis vil kunne være konkurrencedygtige på det tyske marked. Energinet.dk 

oplyser desuden, at virksomheden er i dialog med den tyske TSO, TenneT, 

om muligheden for, at danske aktører vil kunne have mulighed for at levere 

sekundære reserver til det tyske marked. 

119. En åbning mod Tyskland skønnes på lang sigt at kunne forbedre 

Energinet.dk’s indkøbsmuligheder, da der hermed vil kunne indkøbes se-

kundære reserver i både Norge og Tyskland. Derudover er det i tråd med 

ACER’s anbefaling om grænseoverskridende handel med balanceringsydel-

ser.  

120. Energinet.dk har allerede en aftale med den tyske TSO, TenneT 

GmbH, om samarbejde om sekundære reserver på den vestdansk-tyske 

grænse. Der er indført et koncept med udligning af modsatrettede ubalancer 

på grænsen, hvilket betyder, at TSO’erne vil kunne reducere aktiveringen af 

sekundære reserver, hvis der er modsatrettede ubalancer i de to områder.
21

  

121. Hidtil var TSO’erne i Kontinentaleuropa forpligtet til kun at fokuse-

re på eget område, hvilket havde visse konsekvenser. I mange tilfælde regu-

lerede TSO’erne modsat i forhold til TSO’en på den anden side af grænsen. 

Eksempelvis ville en vindfront, der kom nordligere end forventet betyde, at 

Tyskland fik behov for opregulering, alt imens Vestdanmark ville have be-

hov for nedregulering, da vindmøllerne hermed ville producere mere end 

prognosticeret.   

122. Der er ikke reserveret kapacitet til udvekslingen af modsatrettede 

ubalancer, hvorved udvekslingen kun er mulig, hvis der er transmissionska-

pacitet til stede på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Samar-

bejdet med Tyskland har ikke ændret på Energinet.dk’s behov for at stå til 

rådighed med 90 MW sekundær reserve, men har betydet en reduktion af 

aktiveringen.   

123. En 100 pct. åbning mod det tyske marked for sekundære reserver vil 

på nuværende tidspunkt givetvis ikke være mulig, da det vil kræve reserva-

tion på den vestdansk-tyske forbindelse. Der er i forvejen begrænsninger på 

transmissionskapaciteten mellem Jylland og Tyskland, og en reservation til 

sekundære reserver vil betyde endnu mindre kapacitet til rådighed for spot-

markedet.  

                                                 
21

 Den mindste ubalance i de to områder er bestemmende for udligningens størrelse. Reduk-

tionen vil ikke kunne overstige den reserverede kapacitet på 90 MW.  
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124. Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at Energinet.dk undersøger 

mulighederne for eventuelt at indgå på et tysk marked for sekundære reser-

ver på langt sigt, jf. at en 100 pct. overgang til indkøb af sekundære reserver 

i Norge givetvis vil betyde en nedlukning af det danske marked. Derudover 

har begrænsningerne i det norske elnet vist nødvendigheden af at holde mu-

ligheden for at indgå på andre markeder åben.   
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4. Konklusion 

125. Overordnet set har analysen vist, at markedet for frekvensstyrede re-

server de seneste år har gennemgået (og ligeledes i de kommende år vil 

gennemgå store forandringer), hvilket vil medføre betydelige ændringer for 

danske markedsaktører og Energinet.dk. Der er en tendens mod større ind-

køb af frekvensstyrede reserver henover landegrænserne og på tværs af syn-

kronområderne, hvilket på længere sigt vil skabe større afsætningsmulighe-

der for konkurrencedygtige producenter og bedre indkøbsmuligheder for 

Energinet.dk. Den nuværende udvikling ligger op til, at der skal implemen-

teres mere ensartede systemydelser i synkronområderne, da det giver den 

størst mulige samfundsøkonomiske gevinst.  

126. Det er Sekretariatets vurdering, at marginal prisfastsættelse generelt 

er den foretrukne auktionsform til prisfastsættelse af rådighedsbetalingen for 

systemydelser i Danmark på et velfungerende marked. Det kan undtagelses-

vis være nødvendigt at anvende Pay-As-Bid princippet på mindre velfunge-

rende markeder, da auktionsformen er mindre sårbar overfor prisaftale mel-

lem aktørerne. 

127. Etableringen af det østdansk-svenske marked for FNR/FDR har be-

tydet, at Energinet.dk har opnået bedre indkøbsmuligheder. Energinet.dk 

forventer en årlig besparelse på mellem DKK 70 – 100 millioner i indkøb af 

FNR. Selvom priserne har været lavere på det svenske marked, har nogle 

danske aktører kunnet være konkurrencedygtige på det nye fælles østdansk-

svenske marked. Etableringen af det østdansk-svenske marked for FNR har 

givet Energinet.dk bedre indkøbsmuligheder og konkurrencedygtige aktører 

større afsætningsmuligheder. Der er stadig muligheder for forbedringer. Det 

er sekretariatets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at det fælles 

dansk-svenske marked baseres på marginal prissætning. Sekretariatet har er-

faret, at flere danske aktører deler denne vurdering. 

128. På nuværende tidspunkt har Svenska Kraftnät fortrinsret til buddene 

fra svenske producenter, og Energinet.dk har efterfølgende mulighed for at 

indkøbe overskydende svenske bud. Der er hermed ikke ligestilling blandt 

køberne af systemydelserne på det fælles dansk-svenske marked, hvilket se-

kretariatet finder mindre tilfredsstillende. Sekretariatet konstaterer, at Ener-

ginet.dk har tilkendegivet, at de vil gå i dialog med Svenska Kraftnät for at 

sikre, at der fremover indkøbes FNR på lige vilkår.  

129. Energinet.dk har angivet, at virksomheden vil undersøge muligheden 

for at indføre asymmetriske bud i det fælles marked, hvilket vil kunne bety-

de, at flere danske aktører vil kunne deltage på markedet. Det vil givetvis 

være med til at sikre en lavere pris på især nedregulering. Sekretariatet fin-

der dette hensigtsmæssigt. Derudover kan det eventuelt undersøges om, der 
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kan indgå både asymmetriske og symmetriske bud på markedet samtidigt, 

da det vil give flere aktører mulighed for at deltage på markedet 

130. Der forventes at være etableret et vestdansk-tysk marked for primæ-

re reserver i foråret 2014. Udgangspunktet er, at der åbnes for et dansk mar-

ked, hvor tyske aktører kan deltage under danske forudsætninger, samt 

dansk deltagelse på det tyske marked under tyske forudsætninger. Energi-

net.dk vil efter ét år med to parallelle markeder vurdere udviklingen med 

fokus på danske aktørers udbud og afsætning samt prisudvikling på de to 

markeder. Vurderingen skal danne grundlaget for fastlæggelsen af ét mere 

permanent markedsdesign. Sekretariatet finder det i den sammenhæng hen-

sigtsmæssigt, at Energinet.dk undersøger mulighederne for at arbejde hen 

imod ét fælles marked for primær reserve. 

131. Sekretariatet anser det som hensigtsmæssigt, at Energinet.dk arbej-

der for et fælles dansk-tysk marked for primær reserve baseret på marginal 

prissætning fremfor for Pay-As-Bid princippet, hvilket er den anvendte me-

tode i Tyskland.  

132. Etableringen af det vestdansk-tyske marked for primær reserve vil 

skabe visse udfordringer for de producenter, der anvender elkedler i Vest-

danmark, da det tyske marked kun accepterer symmetriske bud. Elkedlerne 

vil få svært ved at konkurrere på et tysk marked, da elkedlerne kun kan leve-

re konkurrencedygtig nedregulering. Energinet.dk har oplyst, at de vil ar-

bejde for, at det bliver muligt at afgive asymmetriske bud. 

133. Når den 4. forbindelse mellem Vestdanmark og Norge er idriftsat i 

2014 ønsker Energinet.dk at dække det vestdanske behov for sekundære re-

server helt eller delvist i Norge. Det vil givetvis have en negativ konsekvens 

for det eksisterende marked i Vestdanmark  

134. Energinet.dk er i dialog med TenneT om muligheden for, at danske 

aktører vil kunne have mulighed for at levere sekundære reserver til det ty-

ske marked. En 100 pct. åbning mod det tyske marked for sekundære reser-

ver vil på nuværende tidspunkt givetvis ikke være en mulighed, da det vil 

kræve reservation på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Kon-

kurrencen henover grænsen er i forvejen hæmmet, da der er begrænset 

transmissionskapacitet på forbindelsen. En reservation på forbindelsen vil 

betyde endnu mindre kapacitet til rådighed for spotmarkedet. Sekretariatet 

anser derfor ikke dette som et realistisk forslag på nuværende tidspunkt. Se-

kretariatet finder det hensigtsmæssigt, at Energinet.dk undersøger mulighe-

derne for på lang sigt eventuelt at indgå på et tysk marked for sekundære re-

server. 

 


