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Ændringsanmodning til Energinets anmeldelse af vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører
Energinet Elsystemansvar A/S, herefter Energinet, anmeldte den 18. juni 2018 vilkår
og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og for balanceansvarlige parter til godkendelse hos Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet.
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Anmeldelsen skete under henvisning til artikel 5, stk. 4, litra c, i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet, EBGL, hvorefter forslag til vilkår og betingelser for balancering, jf.
EBGL artikel 18, skal godkendes af nationalt af den regulerende myndighed i den berørte medlemsstat, hvilket i dette tilfælde vil sige Forsyningstilsynet.
Af anmeldelsen fremgår, at det er ”Energinets vurdering at det gældende regelværk er
fuldt ud dækkende i uændret form, dog er det nødvendigt med enkelte tilpasninger af
markedsforskrift C1 for at indpasse leverandører af balanceringstjenester.”
Energinet har i forlængelse af en forespørgsel fra Forsyningstilsynet sendt den 25. januar 2019 sendt en såkaldt tjekliste til tilsynet den 12. februar 2019. Energinet anfører,
at tjeklisten viser, hvorledes de enkelte bestemmelser i EBGL anses for opfyldt, idet
Energinet i tjeklisten henviser til en række dokumenter på Energinets hjemmeside.
Efter EBGL artikel 18, stk. 4, litra a, gælder det, at vilkårene og betingelserne efter
EBGL artikel 18, der skal anmeldes til regulatorgodkendelse efter EBGL artikel 5, stk.
4, litra c, skal fastlægge ”rimelige og begrundede krav til leveringen af balanceringsydelser”. Efter Forsyningstilsynets vurdering indeholder anmeldelsen ikke nogen redegørelse for, hvorfor de fastlagte krav, der stilles til leveringen af balanceringsydelser, er
rimelige og begrundede.
På baggrund af ovenstående og under hensyntagen til den udvikling af balancemarkederne, der i øvrigt pågår, navnlig som led i udmøntningen af andre dele af EBGL end
artikel 18, anmoder Forsyningstilsynet hermed Energinet om at redegøre for hvorfor
visse af de anmeldte krav er rimelige og begrundede, jf. EB GL artikel 18, stk. 4, litra c.
De enkelte krav er beskrevet nedenfor.

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Side 2/4

Denne ændringsanmodning omhandler ikke Energinets anmeldelse af regler for suspension og genoptagelse af markedsaktiviteter i henhold til artikel 36 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel
for nødsituationer og systemgenoprettelse, NC ER, og af regler for afregning i tilfælde
af markedssuspension i henhold til NC ER artikel 39. Denne anmeldelse er fortsat under behandling hos Forsyningstilsynet.

TEKNOLOGINEUTRALITET
På nuværende tidspunkt stilles forskellige krav til leveringen af balanceringstjenester,
alt efter produktionsformen, hvilket umiddelbart kan siges at hindre teknologineutralitet.
Et eksempel, på at dele af de anmeldte vilkår ikke fordrer teknologineutralitet, er at
finde i ”Systemydelser til levering i Danmark – Udbudsbetingelser” (Dok.13/80940-90)
side 4. Heraf fremgår at ”Der gælder endvidere, at en gruppe af vindmøller ikke isoleret set kan byde ind i de forskellige systemydelsesmarkeder. Vindmøller kan indgå
sammen med anden produktion, der kan garantere leverancen i tilfælde af, at vindmøller ikke er i stand til at levere den krævede ydelse som følge af svigtende vind.”
Forsyningstilsynet anmoder Energinet om at klarlægge det rimelige og begrundede i
de krav der stilles til de forskellige teknologityper, hvis de ønsker at levere balanceringstjenester, for de markeder der ikke afløses af nye nordiske eller fælleseuropæiske
markeder.

BALANCEMARKEDER DER IKKE AFLØSES AF NYE NORDISKE ELLER FÆLLESEUROPÆISKE MARKEDER
VESTDANMARKS DELTAGELSE I DE NORDISKE BALANCEMARKEDER
Forsyningstilsynet tilskynder i rapporten ”Energinets indkøb af reserver i elsystemet”
fra 19. december 2018 Energinet til fortsat at arbejde aktivt for integrationen af markederne for reserver i Norden og EU samt at sende tilsynet en plan for, under hvilke betingelser og hvornår samarbejdet også kan omfatte Vestdanmark. Forsyningstilsynet
har modtaget Energinets notat, ”Orientering til Forsyningstilsynet om plan for deltagelse af DK1 i kommende nordiske reservemarkeder” den 20. maj 2019. Efter tilsynets
opfattelse afspejler planen en usikkerhed om de endelige tekniske løsninger i det
igangværende nordiske arbejde om en videreudvikling af markederne, bl.a. som led i
udviklingen af den såkaldte nordiske balanceringsmodel. Hertil kommer, at de planer,
som Energinet skitserer i sin udviklingsplan, netop kun er en udviklingsplan og ikke en
egentlig metode, der anmeldes til regulatorisk godkendelse.
Eksempler på Energinets krav til leveringen af balanceringstjenester og vilkår for balanceringsansvarlige, der ikke på nuværende tidspunkt er begrundede, og hvor Energinet ikke har redegjort for rimeligheden deri, er at finde på side 23 og 24 i ”Systemydelser til levering i Danmark – Udbudsbetingelser” (Dok.13/80940-90). På side 23 angi-
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ves, at et mFRR bud indsendt til Energinet skal være mellem 5 MW og 50 MW. Tilsvarende angives på side 24, at Energinet først må springe bud over, hvis de er større
end 25 MW. Der er ikke nogen angivelse af baggrunden for disse grænser.
Det er på denne baggrund, at Forsyningstilsynet anmoder Energinet om at redegøre
nærmere for hvorfor de krav, der stilles for levering af balanceringstjenester og for balanceansvarlige parter i Vestdanmark er rimelige og begrundede, når det gælder markederne for frekvensgenoprettelsesreserver med hhv. automatiske og manuel aktivering, hhv. aFRR og mFRR, og markederne for frekvenskontrolreserver, FCR.

FCR-D OG FCR-N I ØSTDANMARK
Energinet har den 10. juli 2019 oplyst telefonisk til Forsyningstilsynet, at Energinet ikke
i nær fremtid forventer at metodeanmelde et fælles østdansk-svenske marked for
FCR-N.
Energinet har videre oplyst, at de indkøber FCR-D opregulering i det fælles østdansksvenske marked i dag. Videre planlægger transmissionssystemoperatørerne i det nordiske synkronområde, dvs. også Energinet, at sikre reservekapacitet i form af FCR-D
nedregulering i 2021. Dette fremgår af artikel 5, stk. 2, i en metodeanmeldelse af 10.
september 2018 fra transmissionssystemoperatørerne i det nordiske synkronområde
indgivet i medfør af artikel 153 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer, SOGL. Anmeldelsen er pt. under behandling i Forsyningstilsynet, der derfor en
metodeanmeldelse af FCR-D inden for en overskuelig fremtid.
Såfremt Energinets metodeanmeldelse alene ender i en anmeldelse af FCR-D nedregulering og ikke også af FCR-D opregulering, anser Forsyningstilsynet markedet for
FCR-D opregulering som et balancemarked, der ikke afløses af en ny metodeanmeldelse og dermed omfattet af indeværende ændringsanmodning.

EVENTUELLE ØVRIGE BALANCEMARKEDER, DER IKKE AFLØSES AF NYE
NORDISKE ELLER FÆLLESEUROPÆISKE MARKEDER
Såfremt Energinet er bekendt med andre balancemarkeder, som ikke ventes metodeanmeldt i nær fremtid, end de ovenstående, bedes Energinet på tilsvarende vis redegøre nærmere for, hvorfor anmeldte vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører er rimelige og begrundede krav, jf. EBGL
artikel 18, stk. 4, litra a.
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FRIST FOR ANMELDELSE AF ÆNDRET FORSLAG
Forsyningstilsynet vil anse den ønskede redegørelse fra Energinets for, hvorfor de omtalte krav kan siges at være rimelige og begrundede, jf. EBGL artikel 18, stk. 4, litra a,
som en del af anmeldelsen og dermed en del af det grundlag, som tilsynet vil tage stilling til i sin vurdering af, om tilsynet kan godkende de anmeldte vilkår efter EB GL artikel 5, stk. 4, litra c.
Forsyningstilsynet skal anmode Energinet om at fremsende anmeldelsen indeholdende de ønskede redegørelser og begrundelser senest 2 måneder fra modtagelsen
af dette brev, jf. EB GL artikel 6, stk. 1, hvoraf det også følger, at tilsynet har to måneder til at træffe afgørelse om de ændrede vilkår og betingelser efter modtagelsen deraf
fra Energinet.
Fremsendelsen bedes ske til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til pco@forsyningstilsynet.dk og tvbr@forsyningstilsynet.dk og med angivelse af tilsynets sagsnummer
18/13107.
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