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1. Indledning 

Energinet Elsystemansvar har tidligere indgået aftale om levering af systemgenoprettelses-

ydelse i både Østdanmark (DK2) og Vestdanmark (DK1), i øjeblikket er ydelserne sikret gennem 

kontrakter med Ørsted Bioenergy & Thermal Power. 

 

I DK1 har Energinet Elsystemansvar efter et udbud indgået en aftale med Ørsted Bioenergy & 

Thermal Power om levering fra Studstrupværket. Aftalen udløber med udgangen af 2021. 

 

Som forberedelse til et nyt udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1, har Energinet Elsy-

stemansvar haft udbudsbetingelserne, herunder tekniske krav og kontraktudkast, i høring i 

henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsæt-

telse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER). 

 

2. Metodeanmeldelse 

Energinet Elsystemansvar anmelder hermed de vedlagte udbudsbetingelser, kontraktudkast, 

og tekniske betingelser til godkendelse hos Forsyningstilsynet. 

 

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

 

2.1 Tidlig udbudsstart 

Af udbudsbetingelserne fremgår nedenstående vejledende tidsplan: 

  

Tabel 1: Vejledende tidsplan 

Udsendelse af udbudsmateriale 1. september 2020 

Frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 15. september 2020 

Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 22. september 2020 

Tilbudsfrist 30. oktober 2020 

Præsentation af tilbud (individuelle møder) 2. - 20. november 2020 

Kontraktindgåelse 23. december 2020 

Kontraktstart 1. januar 2022 

 

Hvis Forsyningstilsynets afgørelse ikke er kommet på tidspunktet for udsendelse af udbudsma-

teriale, vil kontrakten være betinget af at Forsyningstilsynets godkendelse opnås. Dette frem-

går tydeligt af såvel udbudsbetingelser, som kontraktudkast. Baggrunden for eventuelt at 

starte udbuddet inden Forsyningstilsynets afgørelse er et ønske om at fremme konkurrencen 

ved at give rimelig tid til eventuelle nye leverandører til at foretage de nødvendige investerin-

ger. 

 

3. Udbudsbetingelser 

I henhold til Elforsyningslovens bestemmelser, skal Energinet Elsystemansvar indkøbe system-

ydelser via markedsbaserede løsninger. Energinet Elsystemansvar har tidligere indkøbt ydelsen 

via udbud og vurderer, at denne løsning sikrer den størst mulige konkurrence. 

 

Kontraktperioden på tre år er en afvejning af Forsyningstilsynets ønske om korte kontraktlæng-

der og markedsaktørernes ønske om længere kontraktperioder, for derved at give mulighed for 

at afskrive eventuelle investeringer over en længere periode. 
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Energinet Elsystemansvar har haft vilkårene for systemgenoprettelsesreserve i DK1 i høring og 

har modtaget høringssvar fra Ørsted Markets & Bioenergy. Høringssvarene og Energinet Elsy-

stemansvars bemærkninger til disse er vedlagt denne metodeanmeldelse. Energinet Elsystem-

ansvars bemærkninger er efterfølgende indarbejdet i udbudsbetingelserne, de tekniske vilkår, 

og kontraktudkastet. 

 

Energinet Elsystemansvar har tidligere fremsendt vilkår for systemgenoprettelsesydelsesleve-

randører i DK2, som også har været i høring. De høringssvar, der indkom i den forbindelse, er 

også indarbejdet i vilkårene for systemgenoprettelsesydelsesleverandører i DK1, således at vil-

kårene så vidt muligt er ens. 

 

3.1 Reguleret pris 

Ved seneste udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 var der konkurrence, idet Energinet 

Elsystemansvar modtog tilbud fra to forskellige leverandører. Det må derfor forventes, at der 

også vil være konkurrence ved et nyt udbud. 

 

Der er dog en risiko for, at der kun indkommer tilbud fra én leverandør. Det vil i givet fald med-

føre, at der skal afregnes efter systemansvarsbekendtgørelsens bestemmelser om reguleret 

pris. 

 

I henhold til systemansvarsbekendtgørelsen skal Energinet udarbejde en metode for reguleret 

pris. Denne metode er endnu ikke godkendt af Forsyningstilsynet og forventes ikke at være 

godkendt, når Energinet Elsystemansvar jf. den vejledende tidsplan i Tabel 1 ovenfor starter 

udbuddet. Derfor har Energinet Elsystemansvar beskrevet i udbudsbetingelserne, hvordan der 

skal afregnes, indtil der foreligger en godkendt prismetode. Når der foreligger en godkendt 

prismetode, vil denne erstatte de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet. Dermed vil der kun 

være én prismetode. Dette er i øvrigt samme princip, som anvendes i udbudsbetingelserne til 

systemgenoprettelsesreserve i DK2. Dette fremgår også af dialogen mellem Energinet Elsy-

stemansvar og Forsyningstilsynet om udbudsbetingelserne for systemgenoprettelsesreserve i 

DK2. 

 

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

genoprettelsesreserve i DK1, gælder bestemmelserne om reguleret pris, jf. Systemansvarsbe-

kendtgørelsens1 § 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 

 

1 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. Bilag 

1. Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve 

2. Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser 

3. Udbudsbetingelser Bilag 2 Kontraktudkast 

4. Høringssvar fra Ørsted Markets & Bioenergy 

5. Energinet Elsystemansvars bemærkninger til høringssvar 
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