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Høring af udkast til afgørelse for 

implementering af Implicit 

Nettabshåndtering 
 

Tak for muligheden for at kommentere på udkast til afgørelse for implicit 

nettabshåndtering. Vi har tidligere svaret på dette i september 2018 og kan se, at der er 

taget hensyn til nogle af vores kommentarer. Tak for det.   

 

Vi fastholder dog fortsat vores anbefaling, at implicit nettabshåndtering ikke indføres 

nu, men genovervejes, når der er en løsning, der dækker alle forbindelser.  

 

Alt andet lige vil der ske en omfordeling af flowet, så der vil være større belastning via 

Sverige, hvor der i forvejen er flaskehals.   

 

Et eksempel er på dette er den nye bilbro over Roskilde fjord, hvor der er en (lille) 

betaling som  betyder, at rigtig mange fortsat benytter den gamle vej. Dette skal 

sammenlignes med Storebælt, hvor der praktisk tal ikke er andre muligheder og 

betalingen ikke flytter trafikken, men blot begrænser den, så man ikke kører unødigt. Vi 

vil fortsat anbefale, at indføre det alle steder eller ingen steder.  

 

Regulerkraft (ubalancemarked)  

Vi savner en beskrivelse af konsekvenserne for markedet for systemydelser. Især for 

regulerkraft:  

Hvis der fx er eksport til Norge på 500 MW og prisen i Danmark er 400 DKK/MWH vil 

prisen i Norge være 400*1,025 = 410 DKK/MWh. Danske opreguleringsbud vil kunne 

prissættes fra 400 DKK/MWh og op. De ville derfor altid skulle aktivers før norske bud, 

som starter ved 416 DKK/MWh.  

På samme måde vil nedregulering (stop af produktion /tilbagekøb af energi) ske i 

Norge, da de må byde med en pris på op til 416 DKK/MWh.  

Energinet ville kunne svare på hvor mange MW, der ligger i dette prisinterval i de to 

områder. Dette vil vise noget om, hvordan dette vil påvirke ubalancemarkedet.  

Ubalancemarkedet vil altid udnytte ledig kapacitet og her vil der blive flyttet energi, blot 

der 1 kr. forskel – dette kan derfor ikke konkluderes, at fordi der ikke er intraday 

handler, så vil der heller ikke være regulerkraftudveksling.  

Vi forstår derfor ikke Energinets svar, at dette ikke påvirker systemydelserne.  

 

Vi værdsætter at dette ikke danner præcedens og at det kun er en 2 årig godkendelse, 

samt at der skal laves en evalueringsrapport som kommer i høring  .   
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Antal timer med fælles pris med et eller flere områder, har i mange år været en 

målestok for konkurrencen på markedet. Med den foreslåede fulde model, vil der skulle 

udvikles og kommunikeres en ny model for dette.  

 

Hvis der er brug for yderligere kommentarer, er I velkommen til at kontakte os 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S 

 

Jes Smed 

 

jessm@Orsted.dk 

Tlf. +45 99 55 24 50 

 
 
 


