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NOTAT 

ANMELDELSE AF ÆNDRET MINIMUM BUDGRÆNSE I 

REGULERKRAFTMARKEDET OG MARKEDET FOR 

MANUELLE RESERVER 
 

 

 

Med henvisning til Elforsyningslovens § 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om 

godkendelse af ændrede vilkår vedrørende minimum budgrænse i regulerkraftmarkedet og 

markedet for manuelle reserver. 

 

1. Baggrund 

Siden det fællesnordiske regulerkraftmarked blev etableret i 2002, har minimum budgrænsen 

været fastsat til 10 MW. Det har dog været muligt for balanceansvarlige aktører at pulje min-

dre anlæg for på denne måde at nå op over grænsen på 10 MW. 

 

Igennem flere år har markedsaktører i de nordiske lande argumenteret for, at minimum bud-

grænsen bør sættes ned. Hovedargumenterne har været: 

 

- Det vil gøre det nemmere for nye aktører at komme ind på regulerkraftmarkedet. 

- Fleksibelt elforbrug, som er karakteriseret ved mange, små enheder, kan få hurtigere 

adgang til regulerkraftmarkedet. 

- Det samlede udbud af regulerkraft og manuelle reserver i MW forventes at blive øget 

marginalt, idet mindre bud hos nye eller små aktører nu kan nyttiggøres. 

- Prissætningen af regulerkraft bliver mere korrekt og prisen vil falde marginalt1. 

  

På dette grundlag besluttede de nordiske TSO’er i efteråret 2013 at arbejde for en nedsættelse 

af budgrænsen i regulerkraftmarkedet. Beslutningen blev udmeldt til danske aktører på aktør-

møde den 18. november 2013. I løbet af 2014 blev det præciseret, at målet i første omgang 

var en nedsættelse af budgrænsen til 5 MW frem for 1 MW for at iagttage reaktionerne og 

stadig bevare overblikket over den samlede mængde af regulerkraftbud. 

 

Forberedelserne har været længe undervejs i nordisk regi. De tunge opgaver i sammenhængen 

har været:  

 

1
 Fremgangsmåden i dag hos de balanceansvarlige aktører ved sammensætning af flere, mindre bud til ét bud større end 10 MW er, at 

den højeste pris indenfor puljen sendes videre som prisen for den samlede mængde. Når budgrænsen nedsættes, vil prisen for et 

regulerkraftbud i højere grad afspejle de underliggende byderes pris/marginalomkostninger. 
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- Omlægning af bestillingssystemet hos Statnett, Svenske Kraftnät og Fingrid fra telefo-

nisk kontakt til elektronisk bestilling og aktivering. 

- Opgradering af NOIS (IT-værktøj, der samlet regulerkraftbuddene fra de nordiske 

TSO’er) sådan at operatøren fortsat har overblik over buddene. 

 

Intentionen hos de nordiske TSO’er var længe, at nedsættelsen af budstørrelsen skulle ske 

koordineret og på samme tidspunkt. Det er ikke lykkedes. I 2016 indførte Svenske Kraftnät 5 

MW grænsen i Sydsverige (SE4) som et pilotprojekt. I starten af 2017 indførte Fingrid 5 MW 

grænsen generelt i Finland, og Statnett har for nylig introduceret 5 MW bud i NO1.  

 

For at sikre, at nordiske aktører har ensartede konkurrencevilkår, ønsker Energinet nu derfor at 

indføre 5 MW budgrænsen i regulerkraftmarkedet i Danmark – dvs. både i DK1 og DK2.  

 

På samme tidspunkt ønskes budgrænsen for manuelle reserver i DK1 og DK2 sænket fra 10 

MW til 5 MW, idet adgangskriteriet i de to markedet (regulerkraftmarkedet og markedet for 

manuelle reserver) helt naturligt bør følges ad. 

 

2. Metodeændringer 
I markedsforskrift C22 foreslås 10 MW erstattet af 5 MW i afsnit 2.2, der således kommer til at 

stå: Et bud skal minimum omfatte 5 MW og maksimum 50 MW. 

 

I Udbudsbetingelserne3 foreslås 10 MW erstattet af 5 MW i afsnit 1.6.2.1, der således kommer 

til at stå: Hvert bud skal mindst være på 5 MW og højst 50 MW og angives altid i MW med én 

decimal, og prisen angives i DKK/MW eller EUR/MW med to decimaler. 

 

3. Tidsplan 

Energinet er klar med de nødvendige IT-ændringer, der tillader indsendelse og håndtering af 5 

MW bud pr. 1. december 2017. Sænkning af budgrænsen medfører kun meget begrænsede IT-

ændringer hos de balanceansvarlige aktører, hvis de ønsker at drage fordel af den lavere bud-

grænse fra starten af. 

 

Forslaget er således, at minimum budgrænsen nedsættes til 5 MW med virkning fra 1. decem-

ber 2017.  

 

4. Offentlig høring 

Nærværende forslag har ikke været genstand for offentlig høring, men emnet har været drøf-

tet med markedsaktørerne i flere omgange i de seneste år. 

 

I Markedsmodel 2.0-projektet4 blev der i afsnit 3.4.4.4 om regulatoriske barrierer anført, at  

budstørrelsen på 10 MW i regulerkraftmarkedet udgør en barriere, idet selv større forbrugsen-

heder ikke kan byde ind individuelt, da de ikke er store nok.  

 

I drøftelsen af Energinets systemydelsesstrategi på møde med aktører den 3. februar 20165 

anbefalede aktørerne, at Energinet i den kommende periode prioriterede nedsættelse af 

budstørrelsen i regulerkraftmarkedet til 5 MW eller længere ned. 

 

2
 Dok.nr. 251673-06: ”Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning”. 
3

 Dok.nr. 13/80940-90: ”Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser”. 
4

 Dok.nr. 15/06357-1: ”Markedsmodel 2.0. Teknisk baggrundsrapport”. 

5
 Dok.nr. 14/02811-93: ”Mødereferat. Aktørarbejdsgruppemøde 3. februar 2016” 
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