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NOTAT 

TJEKLISTE I RELATION TIL EB GL, ARTIKEL 18 
 

Med henvisning til forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for balancering af elektricitet (herefter EB GL), artikel 18, blev nye vilkår og betingel-

ser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører anmeldt til Forsy-

ningstilsynet den 18. juni 2018, dok.nr. 18/04187-5. 

 

I anmeldelsen er anført, at de gældende regler i Energinets markedsforskrift C1, C2 og C3 vurde-

res at være fuldt dækkende set i forhold til bestemmelserne i EB GL, artikel 18, herunder i sær-

deleshed artikel 18, stk. 4-9. 

 

I nærværende notat er der udarbejdet en tjekliste, der nærmere redegør for, hvorledes de en-

kelte bestemmelser i forordningen anses for opfyldt. Der vil i tjeklisten blive henvist til følgende 

dokumenter, der alle er tilgængelige fra Energinets hjemmeside: 

 

[1] Dok.nr. 16/04092-7 ”Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar”. 

[2] Dok.nr. 13/91893-79 ”Forskrift C2: Balancemarked og balanceafregning”. 

[3] Dok.nr. 13/91893-4 ”Forskrift C3: Planhåndtering – daglige procedurer”. 

[4] Dok.nr. 13/80940 ”Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser”.  

[5] Dok.nr. 13/80940-105 ”Prækvalifikation af anlæg og aggregerede porteføljer”. 

 

1. Tjeklisten 

I det følgende refereres der til specifikke bestemmelser i EB GL, artikel 18, stk. 4-9: 

 

4a): Kravene til levering er balanceringstjenester er forklaret i [4], afsnit 1 og [2), afsnit 2.2.  

4b): Aggregering af anlæg (portfolio bidding) er muligt, jf. [4], afsnit 1. 

4c): Ejere af anlæg kan blive leverandør af balanceringstjenester, jf. [4] og [5]. 

4d): Balanceansvaret for et målepunkt er entydigt defineret i [1], afsnit 3. 

 

5a): Kvalifikationsprocessen er gengivet i [5]. 

5b): Tidsramme for anskaffelse fremgår af [2], afsnit 2.3 og [4], afsnit 1. 

5c): Betingelser for aggregering af anlæg fremgår af [4], afsnit 1. 

5d): Datakrav og -oplysninger for de respektive ydelser fremgår af [4], afsnit 1. 

5e): Reglerne for tildeling fremgår af [2], afsnit 2.3 og [4], afsnit 1. 

5f): Datakrav og -oplysninger for de respektive ydelser fremgår af [4], afsnit 1. 

5g): Ingen krav til lokalisering, bortset fra prisområdeinddeling, jf. [4]. 

5h): Afregnet energi fremgår af [2], afsnit 2.3 og 2.7 samt [4], afsnit 1.3.3.1 og 1.4.3.2. 
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5i): Afregning fremgår af [2], afsnit 2.5 og [4], afsnit 2. 

5j): Fristen fremgår af [2], afsnit 3.6.1. 

5k): Konsekvenser af manglende overholdelse fremgår af [4], afsnit 2.2 og 2.3. 

 

6a): Balanceansvaret for et tilslutningspunkt er entydigt defineret i [1], afsnit 3. 

6b): Kravene til balanceansvarlige aktører fremgår af [1], afsnit 4. 

6c): Kravet om betaling for ubalancer fremgår af [1], bilag 1 (Aftale om balanceansvar). 

6d): Kravene til data og oplysninger fremgår af [3], afsnit 4. 

6e): Vilkårene omkring justering af planer fremgår af [3], afsnit 4.3. 

6f): Afregning af ubalancer fremgår af [2], afsnit 3.6. 

6g): Afgrænsning af ubalanceområde følger definitionen af prisområde, jf. [2], afsnit 3.  

6h): Fristen for afregning af ubalancer fremgår af [2], afsnit 3.6.1. 

6i): Konsekvenser af manglende overholdelse fremgår af [1], bilag 1 (Aftale om balanceansvar). 

6j): Forpligtelse til at oplyse positionen fremgår af [3], afsnit 4.3 og afsnit 5.2. 

6k): Reglerne for afregning af ubalancer fremgår af [2], afsnit 3. 

6l): Der findes ikke sådanne bestemmelser. 

 

7): Energinet har ikke krav om, at leverandører af balanceringstjenester løbende skal fremlægge 

oplysninger om uudnyttet produktionskapacitet eller krav om, at leverandørerne skal tilbyde den 

uudnyttede kapacitet i form af balanceringsressourcer eller andet. Ved mangel på udbud af ba-

lanceringsressourcer retter Energinet henvendelse til alle potentielle leverandører med opfor-

dring om, at de indsender flere bud, jf. [4], afsnit 1. 

 

8): Lukketiden for indsendelse af bud fremgår af [2], afsnit 2.2 samt [4], afsnit 1. 

 

9): Kontrol af balanceringsydelser fremgår af [4], afsnit 1.   

 

  

  


