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CVR-nr. 28 98 06 71

Forsyningstilsynet

M ETODEAN MELDELSE VEDRØRENDE aFRR

ERSTATNINGSKØB

Energinet anmelder hermed ændring til Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Dan-

mark.

Det er Energinets vurdering, at ændringen opfylder elforsyningslovens krav, der fastslår, at vil-

kår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentligt tilgænge-

lige.

Den anmeldte ændring finder anvendelse over for elmarkedets aktører.

Energinet indstiller metoden til godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. § 1 i metodebekendtgø-

relsen.

Ændringernetil Udbudsbetingelserne indgår i denne anmeldelse.

1. Baggrund og formål

Med virkning fra 1. januar 2020 indkøbes aFRR kapacitet i Vestdanmark ved månedsudbud, jf.

Udbudsbetingelsernes afsnit 1.3.2. I tilfælde af, at leverandøren undervejs i kontraktperioden

ikke er i stand til at levere den ønskede ydelse, eksempelvis ved pludseligt opståede fejl på an-

lægget, og leverandøren ikke har andre anlæg i porteføljen, der kan overtage leverancen, gen-

nemfører Energinet et ekstraordinært udbud med henblik på at inddække de manglende leve-

rancer i den fejlramte periode.

Med henvisning til Udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.1 er metoden i dag, at Energinet kræver

eventuelle meromkostninger ved dækningskøbet i medfør af det ekstraordinære udbud erstat-

tet hos den misligholdende leverandør –uden nogen form for begrænsninger.

Energinet ønsker med denne metodeanmeldelse at indsætte et loft over leverandørens beta-

ling for dækningskøb for at sikre en velfungerende konkurrence.
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2. Høring og inddragelse af aktører 

Energinet lægger stor vægt på at inddrage aktører i udarbejdelsen af nye metoder og vilkår. 

Denne metode er et udslag af en drøftelse med aktørerne på Energinets aktørmøde den 27. 

september 2019. Flere af aktørerne opponerede her mod den eksisterende fremgangsmåde, 

primært fordi omkostninger til dækningskøb ikke er opadtil begrænset – dvs. de aktører, der 

kun har ét anlæg, udsættes for en meget stor økonomisk risiko, hvis deres anlæg havarerer. 

 

Metoden vedrørende aFRR erstatningskøb har været i formel høring fra den 10. januar 2020 til 

den 31. januar 2020. En høringsperiode på blot 3 uger begrundes med, at det er en minimal 

tilføjelse til ’Udbudsbetingelserne for systemydelser til levering i Danmark’.  

 

Der er kommet i alt tre høringssvar, som alle er positive overfor indførelsen af et loft over leve-

randørens betaling for dækningskøb. For så vidt angår niveauet af dette loft, fordeler de tre hø-

ringssvar på hver sin side af den foreslåede løsning. Høringsnotatet og de indkomne hørings-

svar er vedlagt denne metodeanmeldelse. 

 

3. Retsgrundlag 

Energinet er i henhold til § 31, stk. 2, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 om 

elforsyning (herefter elforsyningsloven) ansvarlig for at sikre bedst mulig konkurrence for pro-

duktion og handel med elektricitet. I den forbindelse skal Energinet fastsætte ikke-diskrimine-

rende og objektive vilkår herfor.  

 

Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. 

september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets 

metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) anmelde sine me-

toder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet. 

 

4. Metode 

Energinet ønsker at tilføje følgende afsnit til 1.3.2.5 i Udbudsbetingelser for systemydelser til 

levering i Danmark: 

 

Leverandører, der ikke er i stand til at levere den kapacitet, der er opnået rådighedsbetaling 

for, tilbagebetaler rådighedsbetalingen for den kapacitet, der ikke kunne leveres inkl. even-

tuelle omkostninger til erstatningskøb, der maksimalt kan udgøre tre gange aktørens rådig-

hedsbetaling afgrænset til den periode, hvor aktøren ikke har været leveringsdygtig. 

 

I Udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.1 om dækningskøb udvides sætningen med den kursiverede 

tekst herunder: 

 

Eventuelle meromkostninger ved dækningskøb, til erstatning for udeblevne leverancer, kan 

Energinet kræve erstattet hos den misligholdende leverandør, jf. dog særlige vilkår i afsnit 

1.3.2.5 vedrørende indkøb af sekundær reserve. 

 

4.1 Begrundelse for metodeændringen 

Når markedsaktørerne skal fastsætte deres tilbudspris for at stille aFRR kapacitet til rådighed, 

vil de inddrage risikoelementer i prissætningen. Hvis de risikerer at skulle betale mere end de-

res rådighedsbetaling tilbage, vil de lægge et risikotillæg oveni prisen for ydelsen for at be-

grænse konsekvenserne ved et udfald af deres anlæg. Dermed bliver prisen for aFRR kapacitet 
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som udgangspunkt højere, end den ville være, hvis leverandøren kun risikerede at miste rådig-

hedsbetalingen.  

 

Hvis der ikke er defineret nogen grænse for, hvor stort tilbagebetalingskravet kan blive, intro-

duceres en ny form for usikkerhed, som det kan være svært for leverandøren af forholde sig til 

og som indebærer, at leverandøren vil lægge yderligere risikotillæg oveni prisen.  

 

Hertil kommer, at udvalgte markedsaktører kan være bundet af en risikopolitik, som indebæ-

rer, at de er nødsaget til at holde deres anlæg helt ude af markedet, idet de risikerer en eksor-

bitant stor straf for ikke at kunne levere. Parallelt hermed vil nye leverandører opfatte dæk-

ningskøb uden øvre, økonomisk grænse som en stor barriere for at træde ind i markedet, fordi 

de risikerer en stor tilbagebetaling, hvis deres anlæg falder ud. De nævnte forhold indebærer 

således, at konkurrencen i markedet reduceres og at prisen dermed øges. 

 

Det er elforbrugerne, der via systemtariffen betaler for omkostninger til aFRR kapacitet, som 

Energinet indkøber. Selvom det i første omgang lyder tilforladeligt, at det er den mislighol-

dende leverandør, der skal betale for eventuelle meromkostninger ved dækningskøb frem for 

elforbrugerne, så indebærer princippet om dækningskøb uden øvre grænser alligevel, at elfor-

brugerne kommer til at betale en betydelig del af merprisen via aktørernes indregning af usik-

kerhed og begrænsning af konkurrencen. 

 

Det skal naturligvis stadig være sådan, at leverandøren skal have et incitament til at vedlige-

holde anlægget og opretholde leveringerne – dvs. manglende leverancer må godt være for-

bundet med meromkostninger og ikke blot annullering af den tildelte rådighedsbetaling. Det 

konkrete forslag om at begrænse tilbagebetalingen til tre gange den modtagne rådighedsbeta-

ling er inspireret af vilkårene omkring kommerciel afbrydelighed på gassiden, idet samme loft 

indgår i Energinets aktuelle afbrydelighedsaftaler. 

 

En alternativ løsningsmulighed, som ville kunne begrænse enkeltstående leverandørers risiko 

ved leveringssvigt, er etablering af et sekundært aFRR marked, hvor leverandørerne indbyrdes 

ville kunne aftale vilkår for overdragelse/videresalg af aFRR leveringsforpligtelsen. Oprettelsen 

af et sekundært marked kræver imidlertid betydelig IT-understøttelse, og der er ingen garanti 

for likviditeten i et sådant marked. Den samme bedømmelse har Energinet modtaget som led i 

den offentlige høring, hvorfor denne løsning indtil videre er valgt fra.   

 

Det er Energinets opfattelse, at en øvre grænse for omkostninger til dækningskøb i sammen-

hæng med ekstraordinært udbud vil gøre det muligt for leverandørerne at forholde sig til risi-

koen ved eventuelt leveringssvigt og skabe grundlag for en omkostningsægte prissætning. 

 

5. Ikrafttrædelse 

Hvis Forsyningstilsynet kan godkende metoden, ønsker Energinet, at ovenstående ændring til 

udbudsbetingelserne træder i kraft i umiddelbar forlængelse heraf og med virkning for først-

kommende månedsauktion over aFRR kapacitet.  

 

Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Ener-

ginet på myndighed@energinet.dk 

 

 

 

mailto:myndighed@energinet.dk
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Med venlig hilsen 

 

Mikael Marstal 

Myndighedsenheden 

Energinet 

 


	1. Baggrund og formål
	2. Høring og inddragelse af aktører
	3. Retsgrundlag
	4. Metode
	4.1 Begrundelse for metodeændringen

	5. Ikrafttrædelse

