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METODEANMELDELSE AF UDBUD AF

SYSTEMGENOPRETTELSESRESERVE

1. Indledning

Energinet indkøber systemgenoprettelsesreserver i både Øst-og Vestdanmark. Formålet med

reserven er at sikre, atEnerginet selv kan spændingssætte transmissionsnettet indenfor en ri-

melig tid, i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout). Udover de lokalt indkøbte sy-

stemgenoprettelsesreserver kan transmissionsnettet spændingssættes via AC-forbindelserne

til henholdsvis Sverige og Tyskland. I situationer, hvor transmissionsnettet i Østdanmark er

spændingsløst, er der en stor risiko for, at Sverige også er spændingsløst. Det samme gælder

for Vestdanmark og Tyskland.

Energinet skal, i henhold til Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017

om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse, råde over både Top-

Down og Bottom-Upløsninger til spændingssætning af et spændingsløst transmissionsnet. Top-

Down-løsningerne er AC-forbindelserne til henholdsvis Sverige og Tyskland. Bottom-Up-løsnin-

gerne er interne reserver, hvor Energinet ikke er afhængige af nabo-TSO’er.

I DK2 er der indgået aftale med Ørsted Bioenergy & Thermal Power om levering fra Kyndby-

værket. Aftalen udløber med udgangen er 2020 og Energinet er derfor i gang med at forberede

et nyt udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2.

I henhold til elforsyningsloven1 skal Energinet anvende markedsbaserede metoder til indkøb af

systemydelser.

Som forberedelse til et nyt udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2, har Energinet haft ud-

budsbetingelserne, herunder tekniske krav og kontraktudkast, i høring i henhold til

KOMMISSIONENSFORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en

netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER).

Forsyningstilsynet har afgivet høringssvar, hvor Forsyningstilsynet blandt andet anmoder Ener-

ginet vurdere, hvorvidt der er tale om en metode, som skal anmeldes til og godkendes af For-

syningstilsynet. Energinet har vurderet, at der kan være tale om en metode, der skal godken-

des.

2. Ansøgning om metodegodkendelse

Energinetanmelder hermed de vedlagte udbudsbetingelser for udbud af systemgenoprettel-

sesreserve til godkendelse hosForsyningstilsynet. Udbudsbetingelserne består, udover selve

udbudsbetingelserne, af et kontraktparadigme og tekniske vilkår.

I nedenstående er der redegjort for vilkårene for et udbud af systemgenoprettelsesreserve.

Energinet har ansøgt Forsyningstilsynet om tilladelse til at starte udbudsprocessen parallelt

med Forsyningstilsynets sagsbehandling af metodeanmeldelsen. Kontrakten vil ikke blive ende-

ligt indgået, før Forsyningstilsynets godkendelse foreligger.

1 Bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 af lov om elforsyning
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3. Udbudsbetingelser 

I henhold til Elforsyningslovens bestemmelser, skal Energinet indkøbe systemydelser via mar-

kedsbaserede løsninger. Energinet vurderer, at et udbud af systemgenoprettelsesydelse er den 

markedsløsning, der sikrer størst mulig konkurrence. 

 

Energinet ønsker at indgå treårige aftaler med leverandører i både DK2 og DK1. Forsyningstilsy-

net har tidligere udtrykt et ønske om korte kontraktlængder. 

 

Samtidig ønsker Energinet at gøre det attraktivt for nye leverandører at deltage i et marked for 

systemgenoprettelsesydelser i DK2. For at gøre udbuddet interessant for nye leverandører er 

det nødvendigt med længere kontraktperioder, så de nye leverandører kan sikre, at deres inve-

stering tjenes hjem i løbet af kontraktperioden, samtidig med at de er konkurrencedygtige på 

tilbudsprisen sammenlignet med etablerede leverandører. Dette fremgår også af Dansk Fjern-

varmes høringssvar til udbudsbetingelserne for systemgenoprettelsesreserve. 

 

Energinet vurderer derfor at treårige aftaler sikrer den bedste afvejning af Forsyningstilsynets 

ønske om korte aftaler og markedsaktørernes ønske om sikre en rimelig forrentning af deres 

investering. 

 

I henhold til NC ER har Energinet haft udbudsbetingelserne til systemgenoprettelsesreserve i 

DK2 i høring. Vedlagt er alle høringssvar, samt Energinets svar på høringssvarene. 

 

I vedlagte bilag 8 Energinets svar på høringssvar til høring af vilkår for systemgenoprettelses-

ydelsesleverandør kan Energinets svar på høringssvarene ses. Energinet tolker primært hørings-

svarene som et ønske om præciseringer, hvilket Energinet har lyttet til og efterfølgende indar-

bejdet i det endelige udbudsmateriale. 

 

Energinet vurderer, at vilkår for levering af systemgenoprettelsesreserve er teknologineutrale 

og at udbudsmaterialet ikke diskriminerer hverken teknologier eller potentielle leverandører. 

 

4. Manglende konkurrence 

I tilfælde af manglende konkurrence, dvs. hvis der kun er én tilbudsgiver i et udbud af system-

genoprettelsesreserve i DK2, gælder bestemmelserne om reguleret pris, jf. Systemansvarsbe-

kendtgørelsens2 § 22, hvorefter Energinet skal anvende regulerede priser til betaling for ydel-

sen. 

 

Udgangspunktet for metoden, jf. § 22, stk. 2, er følgende: 

1) Prisen skal så vidt muligt modsvare den betaling, der ville have været opstået ved kon-

kurrence. 

2) Prisen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i de historiske markedspriser for en sam-

menlignelig ydelse og tidsperiode. 

3) Betalingen bør ikke være lavere end de dokumenterbare omkostninger ved at levere 

ydelsen, hvilket bør fastsættes efter cost plus-metoden, jf. § 24. 

 

Energinet er forpligtet til at udarbejde en metode for reguleret pris, den metode er endnu ikke 

godkendt af Forsyningstilsynet og dermed findes der ikke en metode, der kan anvendes ved 

 

2 Bekendtgørelse nr. 1473 af 11. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af el-

transmissionsnettet m.v. 
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det førstkommende udbud af systemgenoprettelsesreserve. Derfor har Energinet i udbudsbe-

tingelserne for systemgenoprettelsesreserve beskrevet en metode, der ønskes anvendt ved 

dette udbud. 

 

Cost plus-metoden indeholder blandt andet rimelig forrentning af investeret kapital. Der er 

ikke i systemansvarsbekendtgørelsen fastsat en rentesats, den skal Energinet fastsætte, som 

led i prismetoden. Dansk Energi har tidligere fået KPMG til at vurdere forrentningen for eldistri-

butionsselskaber internationalt. Konklusionen i den undersøgelse var at den gennemsnitlige 

forrentning ligger på 6,2 %. Samtidig har Forsyningstilsynet gjort Energinet opmærksom på for-

rentningen for netvirksomhedernes fremadrettede investeringer, som er fastsat til 3,65 %. 

 

I udbuddet af systemgenoprettelsesreserver vil Energinet derfor anvende de 3,65 % i tilfælde 

af manglende konkurrence, som også oplyst i Plan for prismetoder november 2019. 

 

4.1 Historisk markedspris 

Energinet har tidligere indkøbt systemgenoprettelsesreserver i både DK1 og DK2. I DK2 er det 

historisk kun Ørsted, der har ønsket at deltage i et udbud af systemgenoprettelsesreserve. Der-

for er aftalerne indgået som omkostningsbaserede aftaler, hvor Ørsted har fået dækket sine 

forventede omkostninger til aftalen inkl. et rimeligt dækningsbidrag. 

 

I DK1 er indkøbet sket gennem udbud, hvor der har været en begrænset konkurrence. Ved sid-

ste udbud var der således kun to tilbudsgivere. Vindertilbuddet lød på en rådighedsbetaling på 

DKK 18 millioner om året for én systemgenoprettelsesydelse. 

 

I DK2 har der historisk kun været én tilbudsgiver (Ørsted). Derfor findes der ikke en historisk 

pris i DK2, som kan anvendes ved en situation med manglende konkurrence i DK2. 

 

I DK1 har Energinet indgået en aftale om levering af én systemgenoprettelsesreserve efter et 

udbud, hvor der var to tilbudsgivere. Da kravene i øvrigt er ens i Øst- og Vestdanmark, kan man 

argumentere for, at der findes en historisk pris, som kan ligge til grund for en reguleret pris. 

 

I tilfælde af at der ikke er konkurrence i DK2, må det forventes at den ene tilbudsgiver vil være 

Ørsted, som tilbyder to teknisk uafhængige løsninger fra Kyndbyværket. Kyndbyværket er et 

reserveanlæg, som kun leverer mFRR og systemgenoprettelsesreserve. Værket deltager ikke i 

hverken spot-, intraday, eller øvrige elmarkeder. Derfor skal anlægget have dækket samtlige 

omkostninger via aftaler om mFRR og systemgenoprettelsesydelser. Til sammenligning delta-

ger Studstrupværket, som i øjeblikket leverer systemgenoprettelsesydelse i DK1, i alle elmarke-

der. 

 

Derudover er de to anlæg ikke sammenlignelige: 

- Studstrupværkets primære brændsel er træpiller 

- Kyndbyværkets primære brændsel er letolie 

- Studstrupværkets løsning består af en lille gasturbine til at starte en stor kraftværks-

blok 

- Kyndbyværkets løsninger består af en dieselgenerator til at starte en stor gasturbine 

henholdsvis en lille gasturbine til at starte to større gasturbiner 

 

Forskellen i anlæggene, det primære brændsel, samt deltagelsen i elmarkederne gør, at der 

ikke kan forventes et sammenligneligt omkostningsniveau for de to anlæg. Dette gælder også, 
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hvis andre anlæg er eneste tilbud. Medmindre anlæggene er direkte sammenlignelige, vil det 

ikke være relevant at anvende en historisk markedspris. 

 

De anlæg, der findes i DK2, som er tilsluttet i det i de tekniske betingelser til udbudsmaterialet 

angivne spændingsniveau, er alle forskellige fra hinanden og forskellige fra Studstrupværket. 

Derfor kan der ikke angives en sammenlignelig historisk markedspris. 

 

4.2 Cost plus-metoden 

I DK2 er systemgenoprettelsesreserven historisk altid blevet afregnet til de forventede faktiske 

omkostninger plus et rimeligt dækningsbidrag, hvilket i øvrigt er sammenligneligt med cost 

plus-metoden. 

 

Når Energinet har indgået systemgenoprettelsesreserveaftale i DK2 med Ørsted, har det altid 

været med Kyndbyværket som leverandør af to uafhængige systemgenoprettelsesydelser. 

Samtidig har Kyndbyværket været kontraheret af Energinet til at levere mFRR. Det betyder, at 

kontrakten om levering af mFRR har dækket en stor del af omkostningerne til at holde Kyndby-

værket driftsklar: 

- Drift 

- Vedligehold 

- Personaleomkostninger 

- Afhjælpende foranstaltninger til at holde anlægget driftsklar med de ønskede betin-

gelser, bl.a. varme 

- Administrations- og fællesudgifter, 

- Afskrivninger og rimelig forrentning 

 

Der er naturligvis yderligere tekniske krav, som anlægget skal leve op til, som systemgenopret-

telsesreserve, bl.a. afprøvninger og krav om batteri- / trykluftkapacitet, som også skal forren-

tes. Derfor har Energinet betalt en særskilt rådighedsbetaling for at kunne råde over Kyndby-

værket som systemgenoprettelsesreserve, udover rådighedsbetalingen for mFRR. 

 

4.3 Konklusion 

I forbindelse med et udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2, inden der foreligger en god-

kendt metode for fastsættelse af en reguleret pris i situationer uden konkurrence, skal der i ud-

budsbetingelserne for systemgenoprettelsesreserve beskrives, hvorledes udbuddet håndteres, 

såfremt der kun er én tilbudsgiver. 

 

Anlæggene i DK2, hvor der aldrig har været mere end én tilbudsgiver, adskiller sig på flere om-

råder fra Studstrupværket. Da Studstrupværket er eneste reference i forhold til en historisk 

pris, kan der ikke anvendes en historisk markedspris, når anlæggene ikke har de samme tekni-

ske egenskaber. Derfor bør cost plus-metoden anvendes i et udbud af systemgenoprettelsesre-

serve i DK2, hvis der kun er én tilbudsgiver. 

 

5. Bilag 

1. Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve 

2. Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser 

3. Udbudsbetingelser Bilag 2 Kontraktparadigme 

4. Forespørgsel om at starte udbud af systemgenoprettelsesreserve samtidig med an-

søgning om metodegodkendelse 

5. Høringssvar fra Dansk Fjernvarme 
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6. Høringssvar fra Forsyningstilsynet 

7. Høringssvar fra Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S 

8. Energinets svar på høringssvar til høring af vilkår for systemgenoprettelsesydelsesle-

verandør 
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