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1. Introduktion 

 

Systembærende egenskaber (herefter forkortet ’SBE’) er et samlende begreb for de ydelser der 

leveres fra produktionsenheder til el-transmissionsnettet udover den aktive effekt. SBE er en 

systemydelse, der omfatter alle de ydelser der ikke er reserver. Reserverne sikrer effektbalance 

i det enkelte driftsøjeblik og dermed opretholdelse af frekvensen. SBE sikrer at systemet over-

kommer hændelser, der ellers kunne have forårsaget systemnedbrud, og er ikke direkte knyt-

tet til effektbalancen og frekvensen. Derfor kaldes SBE på engelsk non-frequency ancillary 

services. 

SBE leveres i høj kvalitet fra store termiske produktionsenheder. Tidligere, da denne produkti-

onsform var fremherskende, var systemet velforsynet med SBE. I dag hvor produktionen i høje-

re grad er spredt, hvor enhederne er mindre og mange af dem leverer ringere eller ingen SBE, 

er sikring af SBE en mere kritisk opgave for Energinet. 

En del af behovet for SBE i det danske transmissionsnet, er dækket af i alt fem synkronkom-

pensatorer (herefter forkortet ’SC’) i Energinets ejerskab. De første to af disse blev bygget helt 

tilbage i 1964 og 1976 i forbindelse med HVDC forbindelser. De sidste tre er bygget i 2013-14. 

De tre nyeste er konstrueret til at kunne slukke og tænde, og vil derfor kunne indgå i et fleksi-

belt marked til levering af SBE. Disse er placerede i Fraugde på Fyn (DK1) og i henholdsvis Hers-

lev og Bjæverskov på Sjælland (DK2). 

 

Energinet ønsker, i lighed med de centrale kraftværker (herefter forkortet ’KV’), at markedsgø-

re leverancen af SBE. En vurdering af dette markeds initiale omfang, tilsiger en simpel model 

med begrænset administration. Samtidig ønsker vi en model med de rette incitamenter og 

belønning for leverance af SBE, og tillige med mulighed for en samfundsøkonomisk gevinst. 

 

1.1 Regulatoriske drivere for markedsgørelse 

EU’s fjerde liberaliseringspakke for det fælles energimarked, Elmarkedsdirektivet, betegnes 

Clean Energy Package (herefter forkortet ’CEP’). Den er pro tempore under udarbejdelse, og 

nu, efteråret 2017, i uformel høring hos forskellige interessenter. I den nuværende versions 

artikel 54, berøres TSO’er ejerskab af aktiver der leverer systemydelser. CEP lægger her op til 

at sådanne aktiver kun som undtagelse skal ejes af TSO’er, dermed implicit at TSO’er skal købe 

disse ydelser eksternt. Det fordrer en form for marked, og en transparent prisdannelse, hvilket 

kompensationsmodellen er en bevægelse hen imod. 

EU kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstrans-

missionssystemer (herefter forkortet ’SOGL’ efter den engelske betegnelse), fastslår i artikel 21 

Principper og kriterier for afhjælpende tiltag, at TSO’en skal aktivere de mest effektive og om-

kostningseffektive afhjælpende tiltag. En markedsgørelse af SBE vil lette en tilfredsstillende 

opfyldelse af dette krav. SOGL trådte i kraft i september måned 2017. 

 

1.2 Proces, transparens og markedsinvolvering 

I forlængelse af Energinets strategi Markeds-Model 2.0 udførtes i 2016 et gennemgribende 

analysearbejde for at bestemme behovet for SBE (herefter kaldet ’SBE-analysen 2017’). Det 

endelige resultat blev præsenteret for interessenter og aktører i marts 2017. I september 2017 

udgav Energinet en kort beskrivelse af analyseresultaterne, som er tilgængelig på Energinets 

hjemmeside under titlen ”Behovet for systembærende egenskaber i Danmark ved netfejl”. 
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Analyserne siger at transmissionsnettet i en normal driftssituation uden fejl, vil kunne klare sig 

med de SBE der kan leveres af de fem SC. Af resultaterne følger at markedsstørrelsen for en 

eventuel fuld udbudsmodel for SBE, involverende de tre SC der umiddelbart ville kunne indgå, 

ville have et volumen på blot 4-8 millioner kroner. Det beløb er altså den samlede omsætning 

for de aktører der leverer al ekstern SBE til transmissionssystemet, fraset nettets og netkom-

ponenters eget bidrag. 

På baggrund af dette beskedne volumen blev det af Energinet, ledelsen i TSO-EL, besluttet at 

udvikle en simpel kompensationsmodel, hvor administrationsarbejdet minimeres i særdeles-

hed for aktørerne. Denne hensigt annonceredes aktørerne på et møde i juni 2017, hvor det 

blev besluttet at interesserede aktører skulle inviteres til at deltage i udvikling af modellen. 

Herefter holdtes møder med aktørerne hvor rammerne og en del detaljer i modellen blev lagt 

fast, 

 16. august 2017 

 22. september 2017 

Der var herefter enighed om i denne arbejdsgruppe, at Energinet kunne formulere en metode 

på grundlag af det man var nået frem til. 

 

Figur 1. Forskellige produktionsteknologiers evne til at levere systembærende egenskaber 

 
 

 

2. Kompensationsmodellen 

Der er de centrale kraftværker og synkronkompensatorerne der kan levere høj-kvalitets SBE i 

Danmark. Synkronkompensatoren er konstrueret med det formål at levere SBE, og intet andet 

formål. Drivmidlet er elektricitet, og den overvejende del af de variable produktionsomkost-

ninger er forbruget af elektricitet og tilhørende afgifter. De centrale kraftværker er bygget for 

at producere elektricitet og har en hel fabrik koblet på generatoren, men det er generatoren 

alene der leverer de ønskede ydelser. Derfor er der ingen tvivl om hvem der vil vinde et udbud 

under sund konkurrence hvor begge enheder byder ind til marginalpris. 

Det kan illustreres som følger: 

 

 K = kraftværkets marginalpris for levering af SBE 

 S = synkronkompensatorens marginalpris for levering af SBE 

 

 K >> S 
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Figur 2: Udbudskurve (søjler) hvor én SC og ét ’koldt’ centralt kraftværk er på markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det følger af ovenstående at en udbudssituation hvor behovet kan opfyldes af SC vil blive vun-

det af SC. Hvis der er flere SC og kraftværker på markedet, vil SC marginalpris være prissætten-

de så længe der er mere SC kapacitet på markedet end behovets størrelse. I ovenstående fast-

slås marginalprisen for SBE fra et kraftværk under præmissen at kraftværket kører for at levere 

SBE og elektricitet er et biprodukt. Hvis kraftværket i stedet kører for at producerer elektricitet, 

og leverer SBE som et biprodukt, vil marginalprisen på SBE fra kraftværket være tæt på nul. Da 

marginalprisen på SBE fra SC er uændret i de to driftssituationer, har vi følgende: 

 

 

 K0 = kraftværkets marginalpris for levering af SBE som biprodukt 

 S   = synkronkompensatorens marginalpris for levering af SBE 

 

 K0 << S 

 

 

Figur 3: Udbudskurve (søjler) hvor et el-producerende kraftværk og en SC er på markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det følger af ovenstående at en udbudssituation hvor et el-producerende kraftværk og en SC 

konkurrerer, vil kraftværket vinde og få lov at levere den efterspurgte SBE. 

K 

S 

pris 

mængde 

S 

K0 

pris pris 

mængde 
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SBE fra et el-producerende kraftværk aflønnes i praksis ikke i dag. Kraftværket kan ikke indstil-

les til at tilbageholde SBE. Generatoren, som er den komponent der producerer SBE, kan heller 

ikke konstrueres sådan at den ikke producerer SBE, med den lille undtagelse at reguleringsom-

rådet for den specifikke SBE kaldet spændingsregulering, kan vælges større eller mindre når 

generatoren bygges. Det er ligeledes ikke på nogen måde rentabelt at ændre en generator til 

at have et mindre reguleringsområde for spændingsregulering, hvis formålet alene er at tilba-

geholde SBE. Den praksis at et el-producerende kraftværk ikke aflønnes for den leverede SBE, 

har sin rod i de tekniske forskrifter der gjaldt for tilslutning da kraftværkerne blev bygget. Kom-

pensationsmodellen vil skabe en aflønning af den SBE der leveres fra el-producerende kraft-

værker, eller mere præcist kraftværker der i forvejen kører for at producere elektricitet. Det er 

naturligt at lade den billige SBE herfra opfylde det første behov for SBE. Den næste del af be-

hovet opfyldes herefter af en eller flere SC. Dermed bliver SC prissættende, og ved en margi-

nalprissætning aflønnes SBE til den marginalpris der gælder for SC. Dermed opnår kraftværker-

ne et producentoverskud på leveret SBE, i modsætning til tidligere hvor det var et uaflønnet 

biprodukt. Illustreret sådan: 

 

 

Figur 4: Illustration af producentoverskuddet P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at lade den billige SBE, der leveres fra i forvejen rullende kraftværker, opfylde den første 

del af behovet, og aflønne den med marginalprisen sat af SC, ændrer værdisætningen af dette 

biprodukt fra nul til en værdi større end nul. Det gør op med ideen at SBE er til stede i nettet af 

sig selv, hvilket er en naturlig følge af i hvert fald to tendenser i elmarkedets udvikling, nemlig 

at: 

 ren effektproduktion i sig selv er ikke længere den vigtigste værdiskaber 

 mange nye produktionsteknologier leverer ikke god SBE   

 

At et biprodukt ændrer pris er helt naturlig, og der kan nævnes mange markante og overra-

skende eksempler. I et frit marked kan et biprodukt sågar skifte til at blive hovedprodukt. At 

åbne for værdisætning af kraftværkernes SBE er en forbedring af det samlede elmarked. 

Kernen i kompensationsmodellen er at den første del af behovet for SBE dækkes af rullende 

kraftværker. Det giver en besparelse for den tilsvarende mængde SC der kan slukkes. Denne 
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besparelse overføres til de kraftværker der har leveret SBE. Der gælder nogle forhold der skal 

minimere administrationen både for Energinet og for kraftværkerne, men især for kraftvær-

kerne: 

 Kraftværket tager ikke stilling til SBE markedet - Energinet registrerer leverancen 

 Hver sparet SC driftstime fordeles til de leverende værker 

 Beregningen udføres automatisk af Energinet 

 Kompensationen overføres automatisk 

 Energinet offentliggør de resulterende driftstimer 

 

c 

3. Markedet og behovet for SBE 

De synkronkompensatorer, der i første omgang kan indgå i et marked, er de tre senest etable-

rede, fordi de kan slukkes og tændes. De to ældre SC kan ikke uden en investering i ombygning 

slukkes og tændes, så de kan indgå i et fleksibelt marked. Det behov systemet har for SBE, skal 

først dækkes af de billige, allerede rullende, centrale kraftværker. Først herefter skal de fleksib-

le synkronkompensatorer dække det resterende behov. Hvis behovet er større end hvad disse 

to grupper af markedsaktører kan dække, skal ’kolde’ kraftværker dække det sidste. Resulta-

terne af SBE-analysen 2017 forudsiger dog at det generiske behov aldrig vil blive større end det 

kan dækkes af rullende kraftværker og synkronkompensatorer; derimod kan der af forskellige 

årsager, for eksempel arbejde på transmissionsnettet, opstå lokale behov, der skal dækkes af 

kraftværker der ikke ellers ville have været i produktion. Dette lokale behov kommer ikke til at 

indgå i det marked kompensationsmodellen skaber, da det vil blive dækket af andre tiltag.  

 

 

 

Figur 5: Placering af Energinets fem SC, deres etableringsår og rød markering om de tre nye der 

kan indgå i en første markedsgørelse, fordi de kan slukke og tænde. 
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3.1 Norm-behov 

Energinets Kontrol-Center (herefter forkortet ’KC’) arbejder ud fra et antal driftsinstrukser, og 

har en driftsinstruks for opretholdelsen af den rette mængde SBE for hvert af de to synkron-

områder. SBE-analysen 2017 er anvendt til en revision af disse to driftsinstrukser. Driftsinstruk-

serne tager hensyn til driftsforholdene, for eksempel produktionsniveauet fra vind, og hvor 

stor overførslen er på interconnectorerne, og herudover træffer KC i driftsøjeblikket beslutning 

om mere eller mindre SBE ud fra blandt andet målinger af spændingskvaliteten.  

Energinet vil beskrive et norm-behov som de centrale værker kan agere efter, og som de også 

vil blive afregnet efter. Norm-behovet vil give kraftværkerne en sikkerhed for muligheden for 

at opnå en kompensationsbetaling for leveret SBE. Derudover frigør norm-behovet KC for at 

skulle forsvare overfor markedet når en SC kører på grund af akutte lokale behov. KC skal tage 

norm-behovet i betragtning og slukke en SC for at spare penge, men hvis de af andre driftshen-

syn, for eksempel lokalt behov eller andre årsager, kører med mere SBE end norm-behovet, 

forstyrrer det ikke kraftværkernes ageren på SBE markedet. Norm-behovet er en variabel der 

er skudt ind imellem kraftværkerne og KC, som de begge skal relatere deres ageren til, i stedet 

for at relatere til modparten. Norm-behovet skal bestemmes ud fra driftsinstruksen, og hver 

gang driftsinstruksen revideres, eller driftspraksis i øvrigt modificeres, skal norm-behovet også 

genovervejes. Norm-behovet kan også genovervejes på basis af input fra andre aktører. Funk-

tionen af norm-behovet kan illustreres således: 

 

Figur 6: Beskrivelse af norm-behov afkobler SBE-leverandørerne fra kontrolcentret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Fastlæggelse af norm-behovet 

Norm-behovet skal beskrive det generiske, gennemsnitlige SBE behov, som udmøntet i drifts-

timen, fratrukket alt lokalt behov. Lokalt SBE-behov skal ikke dækkes af kompensationsmodel-

len. Driftstimens realiserede SBE forbrug afgøres af driftsinstruksen samt en række andre input 

der varierer i driftstimen. Vi skønner norm-behovet til et konstant behov uanset sæson og tid 

på døgnet. 

KV 
     KC 
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Norm-behovet regnes i antal rullende anlæg. Det vil sige enten et kraftværk eller en synkron-

kompensator. Det to gamle SC i DK1, som ikke kan slukkes og tændes, VHA og TJE, indgår i 

beskrivelsen af norm-behovet for DK1, selvom de ikke indgår i markedet. Det gør de fordi de 

leverer en identisk ydelse og måske på sigt kan komme til at indgå i markedet. Behovet for 

rullende anlæg fastsættes til 2,8 i DK1. Grundovervejelsen er at de 2,0 et tilstrækkeligt i en 

normalsituation, samt at 3,0 stort set dækker det generiske behov i alle andre situationer. Som 

en imødekommelse af markedet vælges et gennemsnit hvor de samlede situationer som ikke 

normalsituationer vægter højere. Derfor er markedet i DK1 på 0,8 rullende anlæg.  

 

Figur 7: Norm-behovet i DK1 er 2,8. De 2,0 dækkes af VHA og TJE, resten kompenseres til kraft-

værkerne hvis de kører. Bemærk at det giver Energinet en god reserve i FGD. 

 
 

 

Norm-behovet i DK2 sættes til 1,3 rullende anlæg. Alle SC i DK2 indgår i markedet, men en bin-

ding svarende til skønsmæssigt 0,6 rullende anlæg knytter sig til vanskelige netforhold i den 

sydlige region af DK2. Disse er særligt udtalte når vindproduktionen er høj, og kan ikke løses af 

de centrale anlæg i DK2. Herudover vurderes behovet til 0,7 rullende anlæg, fordi det svinger 

mellem 0,0 og 1,0 og de krævende situationer gives en overvægt i et skønnet gennemsnit, som 

en imødekommelse af markedet. Derfor er markedet i DK2 på 0,7 rullende anlæg. 
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Figur 8: Norm-behovet i DK2 er 1,3. De 0,6 dækker det udfordrede sydlige DK2-net. Det efter-

lader os med mere end en hel SC i reserve. 

 
 

 

Det skal understreges eksplicit, at det følger af ovenstående introduktion af et norm-behov, at 

det lægger et loft over det samlede antal timer. Samtidig følger det også at behovet er kon-

stant året igennem, og at den kompensation kraftværkerne får for at levere SBE i stedet for SC 

er den same året rundt. 

 

3.3 Fordeling af kompensationen på el-producerende centrale kraftværker 

Den sammenlagte kompensation der skal betales for en afregningsperiode, fordeles på de 

kraftværker der kan levere SBE på transmissionsnettet. De er listede i figur 9. 

 

Figur 9: SBE leverende kraftværker, deres koblingsspænding og aktive effekt. 

Prisområde Kraftværk KV-blok Koblings-

spænding 

Nominel P Nominel Q 

DK1 Fynsværket FYV7 400 409 - 

 Skærbækværket SKV3 400 396 - 

 Nordjyllandsværket NJV3 400 392 - 

 Studstrupværket SSV3 150 250 - 

 Esbjergværket VKE3 150 400 - 

DK2 Amagerværket AMV3 132 250 - 

 Avedøreværket AVV1 132 250 - 

 Avedøreværket AVV2 400 595 - 

 Asnæsværket ASV2 400 120 - 

 Asnæsværket ASV5 400 640 - 

 Kyndbyværket KYV22 132 260 - 
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Kraftværkerne får en andel i kompensationen svarende til det antal timer de har været aktive i 

markedet, og den effekt de er på markedet med i henhold til de sidste 4 ugers planer. Den 

effekt de aktuelt har kørt med tages der ikke højde for, fordi der er en unødvendig detaljering 

der ikke har væsentlig betydning for om der er leveret SBE eller ej. 

Derimod vil deres timer vægte med den maksimum effekt kraftværket har, fordi det afspejler 

generatorens størrelse, hvilket er bestemmende for meget SBE kraftværket kan levere. Da der 

er varierende opgørelser over hvor store den danske centrale kraftværksblokke er, vil vi bruge 

den største effekt værket har leveret det forudgående år.  

 

 

4. Kompensationsprocessen 

4.1 Kontrolcentres arbejde 

Kontrolcentret har ikke noget arbejde i forbindelse med at drive selve kompensationsmodel-

len. De skal blot drifte synkronkompensatorerne i henhold til de relevante driftsinstrukser, en 

for DK1 og en anden for DK2. Da vi har formuleret norm-behovet ud fra driftsinstruksen er der 

overensstemmelse, men der kommer ikke interessekonflikter mellem Kontrolcentret og aktø-

rerne. Man skal derimod i Kontrolcentret være opmærksom på at Energinet mister penge hvis 

synkronkompensatorerne ikke slukkes når de kan, det vil sige at vi mister en besparelse hvis 

driftsinstruksen ikke følges. 

 

4.2 Andet arbejde i Energinet 

For hvert prisområde, opgør Energinet uge for uge, hvilket beløb der samlet er til kompensati-

on. Herefter opgør Energinet hvordan kompensationen skal fordeles til de centrale kraftværker 

i hvert prisområde, udfra hvor mange timer det enkelte kraftværk har leveret aktiv effekt til 

nettet. Energinet udbetaler kompensationen til kraftværkerne. 

Energinet udfører ugentligt: 

 Beregning af kompensation 

 Udbetaling af kompensation 

Energinet offentliggør på hjemmesiden hver måned: 

 Omkostninger til kompensationsordningen 

 Driften af rullende enheder i perioden 

 

4.3 Aktørernes arbejde 

Aktørerne, det vil sige ejerne af de centrale kraftværker hvorfra Energinet efterspørger sy-

stembærende egenskaber, deltager i markedet for SBE når de producerer. De behøver ikke 

foretage sig andet end at producere aktiv effekt. I langt de fleste tilfælde vil det være varme-

markedet, subsidiært elspotmarkedet, der driver dem på markedet. Men hvis der ikke er andre 

centrale kraftværker på markedet, vil betalingen fra kompensationsmodellen kunne drive dem 

ud på markedet, fordi de så vil være ene om at dække den markedsgjorte andel af behovet for 

SBE, og derfor ikke skal dele betalingen med andre centrale kraftværker. Deres vigtigste arbej-

de består i at opbygge erfaring med kompensationsmodellens virkemåde, og skønne betalin-

gens størrelse ved at lære hvordan de øvrige aktører agerer i forskellige situationer. Så skal 

betalingen selvfølgelig indgå i deres modeller for, hvor meget, og til hvilken pris de vil udbyde 

deres andre ydelser.  
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5. Kompensationens størrelse 

Kompensationen skal svare til det beløb Energinet sparer ved at slukke en synkronkompensa-

tor. Der indgår følgende komponenter: 

 Elspotprisen 

 Transmissionsnettarif 

 Systemtarif 

 PSO-tarif 

 Variable driftsomkostninger 

 

5.1 Elspotprisen 

De tre synkronkompensatorer der indgår i kompensationsordningen har et nominelt elforbrug 

på 2,2 MW i timen. Det sparede elforbrug indgår i kompensationsbeløbet med den gennem-

snitlige elspotpris i perioden for hver af de to prisområder. 

 

5.2 Transmissionsnettarif, systemtarif og PSO-tarif 

Transmissionsnettarif, systemtarif og PSO-tarif svarende til det sparede elforbrug anses også 

for sparede, og de indgår i kompensationsbeløbet med deres til enhver tid gældende sats. 

Skønt Energinet ikke betaler disse tariffer for det elforbrug vores synkronkompensatorer har, 

vil enhver anden forbruger til produktion af systembærende egenskaber skulle svare disse 

tariffer. Derfor kan man ikke lave en markedsgørelse uden at disse tariffer indgår, fordi alle 

SBE-leverandører vil have alle disse tariffer som driftsudgift. 

Man kan betragte det således, at tarifferne er betaling for transport af elektricitet i transmissi-

onsnettet. Tarifferne er helt variable og påhæftet hver eneste kWh. Energinet sætter disse 

tariffer så de afspejler hvad det koster at transportere elektricitet. Når vi slukker en synkron-

kompensator, bruger vi mindre el og tager dermed mindre plads op i nettet. Vi skaber plads til 

anden transmission og udskyder potentielt en kommende investering i udvidelse af nettet.  

Derfor skal denne besparelse med.  

 

5.3 Variable driftsomkostninger 

Energinet skønner et niveau for hvilke variable driftsomkostninger der spares når en synkron-

kompensator slukkes. Beløbet skall verificeres og korrigeres i løbet af første driftsår med kom-

pensationsmodellen. Variable driftsomkostninger indeholder lønomkostninger, materialer og 

direkte vedligehold på maskinen. 

 

5.4 Samlet kompensationsbeløb 

De ovennævnte poster sættes pt. til: 

Elspotprisen  238 kr/MWh (i 2017 i både DK1 og DK2) 

Transmissionsnettarif   59 kr/MWh (gældende sats) 

Systemtarif    24 kr/MWh (gældende sats) 

PSO-tarif  252 kr/MWh (gældende sats) 

Variable driftsomkostninger 100 kroner i timen (bedste skøn pt.) 
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Da de markedsdeltagende synkronkompensatorer bruger 2,2 MW, bliver kompensationsbelø-

bet for hver time hvor en synkronkompensator kan slukkes på 1.178 kroner. 

Da  vi gennem normbehovet, som revideres løbende, har et behov året om på 0,8 i DK1 og 0,7 i 

DK2, bliver det samlede kompensationsbeløb i de to prisområder med det nuværende norm-

behov henholdsvis: 

0,8 x 8.760 timer x 1.178 kr/t = 8.255.424 kr. i DK1 

0,7 x 8.760 timer x 1.178 kr/t = 7.223.496 kr. i DK2 

Hvis derfor normbehovet, alle årets timer, dækkes af centrale kraftværker i begge prisområder, 

vil det samlede kompensationsbeløb der overføres til de centrale kraftværker være summen af 

ovenstående. Altså cirka 15,5 MDKK om året. Med den dækning af norm-behovet vi kan for-

vente fra centrale kraftværker, udfra antallet og fordelingen af driftstimer i dag, kan vi forvente 

en årlig udbetaling af kompensation for leverede system bærende egenskaber på cirka 9,0 

MDKK om året. 

 

 

6. Markedsovervejelser 

6.1 Markedsgevinster i modellen 

Perfekte markeder er sjældne. De fleste markeder fungerer tilfredsstillende på trods af et eller 

flere brud på de idéelle betingelser, der kan opstilles for et perfekt marked. Selv ikke helt per-

fekte markeder, fungerer under almindelig regulering, uden særlig administration. 

Når vi for systembærende egenskaber, opstiller en kompensationsmodel i stedet for at gen-

nemføre et løbende udbud, er det fordi, der er for mange betingelser der ikke er opfyldte, til at 

det kan fungere uden yderligere specifik administration af dette enkelte marked. Nogle af 

manglerne ved handel med systembærende egenskaber er: 

 Begrænset antal leverandører 

 Kun én køber af produktet  

 Én hovedleverandør er identisk med eneste køber 

 Vanskeligt præcist at forudsige behovet 

 Krævende at løbende beskrive behovet 

 Produktet består af flere ydelser der ikke kan skilles ad 

 SBE er et tvunget biprodukt fra termiske kraftværker – det kan ikke holdes tilbage 

 Geografisk begrænsning for transport af produktet – DK delt op i to 

 

Kompensationsmodellen tillader en form for marked, på trods af systemiske mangler; og med 

mindst mulige administration i forhold til disse uomgåelige mangler. I frie markeder har man et 

prissignal der regulerer aktørernes ageren, markedet optimerer naturligt og leder til den sam-

fundsøkonomiske bedste kombination af produktion og forbrug. Disse komponenter er i noget 

mål tilstede i kompensationsmodellen for SBE:  

 Aktører der leverer SBE får et pristillæg, SBE er altså prissat til en værdi over nul. 

 Prisen, som aktørerne opnår, er variabel i forhold til hvor meget SBE der leveres på 

markedet, dvs. prisen er højere jo færre der leverer. 

 Set over en periode, vil der være en eller flere timer, hvor indtægten fra SBE er ud-

slagsgivende for om en aktør går på markedet. 
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 Aktører har incitament til at holde en stor aktiv effekt inde på markedet, fordi deres 

timer i SBE-markedet vægtes med den største aktive effekt leveret seneste år. 

 Indtægten fra SBE kan forlænge den økonomiske levetid på nogle af de ældre centrale 

kraftværker. 

 En positiv pris på SBE kan afholde kraftværker fra at frakoble deres anlæg til spæn-

dingsregulering. 

 Den SC kapacitet der frigøres, står til rådighed som hurtigstartende kapacitet. SC kan 

bringes i drift på 15 minutter. 

 En væsentlig samfundsøkonomisk gevinst opnås ved den reducerede transmission af 

elektricitet i de timer hvor et kraftværk leverer SBE i stedet for en SC - det udskyder 

investeringer i netudvidelser, og kan eventuelt helt overflødiggøre dem.  

 

6.2 Lige adgang til markedet (ikke-diskrimination) 

De værker der kan modtage kompensation for at levere SBE, er de værker der i Kontrolcentrets 

driftsinstrukser indgår til sikring af tilstrækkelige SBE i transmissionsnettet, også betegnet ’cen-

trale kraftværker’. Det vil sige at alle aktører der blev anset relevante leverandører tidligere, 

har adgang til kompensationen. Det er primært disse værkers opkobling på trasmissionsnettet, 

og sekundært deres størrelse, der gør at de leverer SBE til transmissionsnettet. Der har ikke 

tilbage i tiden været andre til at levere SBE i hele den periode hvor SBE er tilvejebragt som en 

pligt-ydelse fra de centrale kraftværker. Ligeledes har de centrale kraftværker ikke i denne 

periode bedt Energinet om at skaffe disse ydelser fra andre kilder. 

Kraftværker koblet på distributionsnettet leverer stort set ikke SBE til transmissionsnettet. De 

leverer nogen SBE til distributionsnettet, men da SBE reduceres betydeligt over en transforma-

tor, har den ingen nævneværdig nytte i transmissionsnettet. Tillige er kraftværker som er kob-

let på distributionsnettet mindre, hvilket også gør værkets produktion af SBE svagere. Endelig 

er centrale kraftværker i kraft af betingelserne for tilslutning til transmissionsnettet, konstrue-

rede til dynamisk spændingsregulering i et stort reguleringsområde. Denne evne er enten fra-

værende eller stærkt begrænset på kraftværket koblet på distributionsnettet.  

Kompensationen i nærværende ordning, vil være til rådighed for enhver aktør der kobler et 

kraftværk til transmissionsnettet. I betragtning af disproportionerne mellem kompensationens 

størrelse og prisen for et kraftværk, er det ikke en sandsynlig situation. Men hvis helt andre 

årsager skaber situationen, vil kompensationen være til rådighed på samme vilkår som for dem 

der nu leverer SBE ind i transmissionsnettet. Ligeledes vil kompensationen være til rådighed for 

andre teknologier der kan levere SBE til transmissionsnettet. 

Af ovennævte årsager betragter Energinet kompensationsmodellen som værende ikke-

diskriminerende.  

 

6.3 Statsstøtte 

Energinet foreslår kompensationsmodellen i overbevisning om at ordningen ikke er i konflikt 

med EU Traktatens regler om statsstøtte. Energinet har blandt andet været i dialog med Stats-

støttesekretariatet for at indhente synspunkter i forhold til statsstøtte.  

Statsstøttesekretariatet rådgiver kun myndigheder og kan i øvrigt ikke give bindende svar, men 

har fået kompensationsmodellen beskrevet mundtligt. Fra beskrivelsen afviser Statsstøttese-

kretariatet at der kan være tale om statsstøtte fordi der et tale om et velafgrænset produkt 
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som reelt leveres, og betalingens for produktet er velbegrundet og står i rimelig proportion 

med produktet. 

Ydermere anlægger Energinet den betragtning ud fra retspraksis, at følgende seks forhold alle 

skal være til stede, hvis der skal kunne være tale om statsstøtte: 

1. der skal være en økonomisk fordel 

2. fordelen skal være finansieret ved hjælp af statsmidler, og brugen skal kunne tilregnes 

staten 

3. fordelen skal tilfalde en afgrænset gruppe af modtagere 

4. modtageren skal selv udøve økonomisk virksomhed 

5. der skal foreligge fordrejning af konkurrencen 

6. samhandlen mellem EU lande skal være påvirket 

Energinet anser at punkt 5 og punkt 6 i ovenstående liste ikke er til stede i kompensationsmo-

dellen, hvilket kort kan begrundes som følger:  

Vedrørende punkt 5: Der er pro tempore ikke nogen konkurrence på levering af SBE. Konkur-

rence opstår når markeder fungerer, og en hovedidé med kompensationsmodellen er netop at 

introducere konkurrence og marked på området. Derfor kan konkurrencen ikke være fordrejet. 

Vedrørende punkt 6: Systembærende Egenskaber er karakteristiske derved at de ikke bevæger 

sig særligt langt i transmissionsnettet. De svækkes over afstande og minimeres når de passerer 

en transformator. Energinet vil derfor ikke kunne købe Systembærende Egenskaber i udlandet, 

og har heller aldrig tidligere indkøbt Systembærende Egenskaber i udlandet. Derfor kan sam-

handlen mellem EU lande, som følge af kompensationsmodellen, heller ikke være påvirket. 

 

 

7. Illustration af forløb omkring leverance og udbetaling 

 

Figur 10: Illustration af en periode på 10 driftstimer i et prisområde med et normbehov på 0,6 

rullende enheder, to leverende kraftværker A og B, og en pris på 1.100 kroner for hver time 

leveret SBE.  

 
 

Ex-post opgørelsen ovenfor illustrerer hvordan kraftværket vægter med sin maksimal aktive 

effekt, og den fordel et kraftværk har af at være ene-leverandør. 

 

 

= i drift

time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kraftværk A - 200 MW

Kraftværk B - 400 MW

Samlet potentiel kompensation = 0,6 x 1.100 kr. x 10 timer = 6.600 kroner

Kompensation til Kraftværk A = 3 timer x 200 MW x (660 kr/t)/600 MW + 2 x 660 = 1.980 kr.

Kompensation til Kraftværk B = 3 timer x 400 MW x (660 kr/t)/600 MW + 1 x 660 = 1.980 kr.
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8. Opdatering af modellen 

Kompensationsmodellen skal løbende opdateres i henhold til de erfaringer vi opnår. Opdate-

ring skal hele tiden ske i retning af mere markedsrigtige mekanismer og minimal administrati-

on, sådan at vi får flere af det frie markeds fordele til at virke i markedet for systembærende 

egenskaber. 

 

8.1 Prisopdateringer 

De priskomponenter der indgår i kompensationsbeløbet, vil blive vurderet med passende mel-

lemrum. Målet vil hele tiden være at den enkelte priskomponent er kostægte. På nuværende 

tidspunkt er de variable driftsomkostninger den mest usikkert fastsatte, og den vil blive revur-

deret så snart der foreligger bedre data. 

Desuden vil der blive set på det faktiske elforbrug på synkronkompensatorerne, der ikke altid 

er åbentlyst, da synkronkompensatorerne indtil nu har været drevet som netkomponenter og 

deres leverance har været reaktiv effekt. Derfor er der bedre målinger på den reaktive effekt, 

mens det er den aktive effekt, eller forbruget af aktiv effekt, der skal prissættes. 

 

8.2 Opdatering af norm-behovet 

Det er en væsentlig pointe at norm-behovet afspejler den driftsinstruks, som Energinet anven-

der til at sikre det rette niveau af systembærende egenskaber. Derfor skal norm-behovet, som 

definerer den markedsgjorte del af SBE-behovet, revideres hvis driftsinstruksen revideres.  

Driftsinstruksen kan blive revideret når behovet underlægges en større analyse, som i 2016. 

Den kan også revideres i henhold til praktiske driftserfaringer, fysiske ændringer i nettet, nye 

aktører etc. 

 

8.3 Offentliggørelse på Energinets hjemmeside 

I mål om fuld transparens omkring markedsgørelsen af systembærende egenskaber, vil Energi-

net søge at offentligøre alle væsentlige data om indkøbet af SBE på Energinets hjemmeside. 

De data der kan offentliggøres er: 

 Driftstimer på de SC der deltager i markedet per periode (uge) 

 Udbetalt kompensation for SBE per periode (uge) per prisområde 

På sigt kan vi også overveje at offentliggøre 

 Driftstimer per periode på de SC der ikke deltager i markedet 

 Centrale kraftværkers timer i markedet (eventuelt blot total eller grupperet) 

 

Vi offentliggør allerede i dag i Redegørelse for Forsyningssikkerhed det årlige beløb anvendt på 

systembærende egenskaber, fordelt på situationer hvor vi har benyttet udbud og situationer 

hvor vi har benyttet beordringer. I fremtiden vil det være muligt, og formålstjenligt, at redegø-

re for det indkøb der foregår gennem kompensationsmodellen. 

 

 

9. Videreudvikling af modellen 

Kompensationsmodellen for systembærende egenskaber er en løsning for markedsgørelse af 

goder, som har nogle indbyggede vanskeligheder med hensyn til at skabe et velfungerende 

marked. Disse vanskeligheder er berørt i ovenstående, og har blandt andet til følge at analyse-
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behovet og administrationsbehovet er voldsomt hvis man vil forcere en teoretisk korrekt mar-

kedsmodel. 

Et vigtigt mål ved markedsgørelse og markedsskabelse er at finde en rigtig pris, der skaber de 

rigtige incitamenter. Med kompensationsmodellen er prisen fundet ved at se på synkronkom-

pensatorernes marginalomkostninger. Ved at tage udgangspunkt heri er det håbet at se mo-

dellen håndtere nogle af de forventninger man har til et marked, som for eksempel: 

 At behovet dækkes tilfredsstillende 

 At prisen er attraktiv for de dygtigste aktører 

Eftersom det er en model uden egentlige forgængere, vil vi evaluere den løbende og foretage 

tilpasninger i retning af en bedre og bedre emulering af et marked. Ideelt kan kompensations-

modellen udvikles til at være et egentligt marked, væk fra princippet om at kompensere SBE 

som et allerede leveret biprodukt. Nogle af de ting der kan ses på på kort sigt, kunne være: 

 Involvering af yderligere synkronkompensatorer 

 Involvering af yderligere kraftværker 

 Prisdifferentieringer efter mængde SBE leveret 

 Prisdifferentiering efter sammensætning af SBE del-ydelser 

 Prisdifferentiering efter spændingsniveau i leverancepunktet 

 Involvering af andre typer leverandører 

 Sæsonvariation i prisen 

 Geografisk variation i prisen 

 Detaljeret norm-behovet efter sæson og geografi 

 Anvendelse af andre afregnings-stamdata 

 

Aktører og myndigheder vil blive inddraget i tilpasninger af kompensationsmodellen efter inte-

resse, behov og lovkrav. Mange små tilpasninger kan implementeres løbende efterhånden som 

vi opnår praktisk driftserfaring, og ideer opstår. Energinet vil tilstræbe en åben proces omkring 

udvikling af kompensationsmodellen. 

 

 

10. Referencer 

Behovet for systembærende egenskaber i Danmark ved netfejl:  

https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Behov-for-elsystembaerende-
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