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M ETODEAN MELDELSE AF METODE FOR
REGULERET PRIS FOR SYSTEMYDELSER

Energinet er i henhold til § 27 a i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning

(herefter elforsyningsloven) ansvarlig for at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssik-

kerhed og for at overvåge udviklingen heraf. Energinet skal ved anskaffelse af energi og andre

ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerhed anvende markedsbasserede metoder.

Er der kun én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau, skal

Energinet anvende regulerede priser til betaling forydelser. Som ansvarlig for at udarbejde

metode for reguleret pris ved manglende konkurrence, jf. § 22, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 652

af 18. maj 2020 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

(herefter systemansvarsbekendtgørelsen) skal Energinet anvende proportionalitetsprincippet

og princippet om ikke-diskrimination, sikre gennemsigtighed ved fastsættelse af metoden.

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

tember 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets me-

toder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) og §§ 22, stk. 3 og 23,

stk. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen anmelde metoder for fastsættelse af priser og vilkår til

Forsyningstilsynet.

Det betyder, at Forsyningstilsynet skal godkende de af Energinet fastsatte metoder, før Energi-

net kan bringe dem i anvendelse, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

1. Indstilling til godkendelse

Denne metodeanmeldelse vedrører anmeldelse af metode for ’reguleret pris for systemydel-

ser’.

Energinet indstiller metoden til godkendelse hos Forsyningstilsynet.
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Det er Energinets vurdering, at den anmeldte metode kan indstilles til godkendelse, idet den 

opfylder elforsyningslovens krav, der fastslår, at Energinet skal anvende metoder og vilkår, der 

er gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentlig tilgængelige. Endvidere 

er det Energinets vurdering, at metoden opfylder formålet i artikel 4 i kommissionens forord-

ning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitets-

transmissionssystemer (herefter SOGL), herunder sikre og forbedre gennemsigtigheden og på-

lideligheden af oplysninger om drift af transmissionssystemer, overholder proportionalitets-

princippet og princippet om ikke diskrimination. 

 

Den anmeldte metode har tidligere været anmeldt til Forsyningstilsynet den 29. maj 2019. For-

syningstilsynet tilkendegav ved brev den 26. september 2019, at det vil være yderst vanskeligt 

at godkende den anmeldte metode, og anmodede derfor Energinet om at lave en gennem-

skrivning af den tidligere anmeldte metode. Efter dialog med Forsyningstilsynet har Energinet 

tilrettet metoden for reguleret pris for systemydelser, hvorefter den har været i genhøring fra 

den 20. februar 2020 til den 20. april 2020. Høringsnotat samt høringssvar vedhæftes denne 

metodeanmeldelse. 

 

Indtil Forsyningstilsynet godkender metoden for reguleret pris vil betalingen efter lov om elfor-

syning §§ 27a, stk. 2 og 27 c, stk. 2, fastsættes efter princippet cost plus, efter allerede god-

kendte metoder i tilfælde af, at kun én virksomhed der tilbyder den pågældende ydelse. 

 

Den anmeldte metode finder anvendelse overfor danske aktører. 

 

2. Baggrund for metodeanmeldelsen 

Energinet har ansvaret for at opretholde elforsyningssikkerheden og for at overvåge udviklin-

gen heraf. Energinet skal ved anskaffelse af energi og andre ydelser (systemydelser) til at op-

retholde niveauet for elforsyningssikkerheden anvende markedsbasserede metoder.  

 

Energinet køber systemydelser som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsyste-

met.  

 

Såfremt der kun er én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau 

for elforsyningssikkerhed, skal Energinet anvende regulerede priser til betaling for ydelser. 

Energinet skal udarbejde en metode for beregning af reguleret pris ved manglende konkur-

rence. 

 

Formålet med metoden for reguleret pris ved manglende konkurrence er at fastlægge de gene-

relle og specifikke krav til at anvende markedsbaserede metoder i forbindelse med sikring af 

elforsyningssikkerheden og det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed. Metoden har til hen-

sigt at sikre retvisende prissignaler med henblik på at skabe rammer for et ikke-diskriminerede, 

teknologineutralt marked, samt derved at sikre langsigtet samfundsøkonomisk optimal anskaf-

felse af ydelserne til at sikre elforsyningssikkerheden. 

 

3. Retsgrundlag 

Det fremgår af elforsyningsloven, at Energinet er en kollektiv elforsyningsvirksomhed i elforsy-

ningslovens forstand, jf. § 5, nr. 11.  
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Efter elforsyningslovens § 27 ligger ansvaret for forsyningssikkerheden hos energi- og forsy-

nings- og klimaministeren, herunder hører spørgsmålet om Energinets håndtering af elforsy-

ningssikkerheden.  

 

Elforsyningslovens § 27 a, stk. 1 og 2, fastsætter reglerne for Energinets anskaffelse af energi 

og andre ydelser til varetagelse af forsyningssikkerheden.  

 

Elforsyningslovens § 27 c, giver Energinet beføjelser til tiltag for at sikre forsyningssikkerheden, 

hvis Energinet vurderer, at denne er truet.  

 

Elforsyningslovens § 27 d giver Energi-, forsynings- og klimaministeren beføjelser til at fast-

sætte nærmere regler om indhold og udførelse af de opgaver, som påhviler Energinet i medfør 

af §§ 27 a og 27 c. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om system-

ansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (herefter systemansvarsbe-

kendtgørelsen) med senere ændringer. 

 

Energinet skal udarbejde metode til beregning af den regulerede pris, når der kun er én virk-

somhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau, jf. § 22, stk. 2 i systeman-

svarsbekendtgørelsen samt § 27 a, stk. 2, 2. pkt. i elforsyningsloven. 

 

Det fremgår af elforsyningsloven, at Energinet som kollektiv elforsyningsvirksomhed skal fast-

sætte priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet efter offentliggjorte meto-

der, som er godkendte af Forsyningstilsynet, jf. elforsyningslovens § 73 a. Det præciseres i § 1 i 

metodebekendtgørelsen samt i §§ 22, stk. 3 og 23, stk. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen, at 

Energinet skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og 

vilkår for Energinets ydelser, herunder tariffer, til Forsyningstilsynets godkendelse.  

 

Dette betyder, at det er et krav for Energinets anvendelse af en metode til beregning eller  

fastsættelse af en betingelse eller vilkår for Energinets ydelser, at Forsyningstilsynet har god-

kendt metoden. 

 

4. Inddragelse og høring af aktører 

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

blev derfor i første omgang udarbejdet i samarbejde med aktørerne.  

 

Der blev i den forbindelse afholdt to workshops for aktørerne, henholdsvis den 4. marts 2019 

og den 11. april 2019. 

 

Energinet havde efterfølgende metoden i høring fra den 30. april 2019 til den 20. maj 2019. In-

den den offentlige høring, havde metoden ydermere været i præhøring hos aktørerne. Det er 

den samme gruppe som var inviteret til at deltage i såvel præhøring som høringen.  

 

Energinet modtog på daværende tidspunkt 5 høringssvar. Høringssvarene blev bearbejdet i et 

høringsnotat, som er vedlagt denne anmeldelse.  

 

Metoden blev efterfølgende anmeldt til Forsyningstilsynet den 29. maj 2019.  
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Forsyningstilsynet tilkendegav ved brev den 26. september 2019, at det ville være yderst van-

skeligt at godkende den anmeldte metode, og anmodede derfor Energinet om at lave en gen-

nemskrivning af den tidligere anmeldte metode.  

 

Efter dialog med Forsyningstilsynet har Energinet tilrettet metoden for reguleret pris for sy-

stemydelser. Metoden er derefter sendt i offentlig høring fra den 20. februar 2020 til den 20. 

april 2020.  

 

Energinet modtog ved genhøringen i alt tre høringssvar. Der blev i to af høringssvarene henvist 

til tidligere høringssvar. Høringssvarene er blevet bearbejdet i et høringsnotat, som er vedlagt 

denne anmeldelse.  

 

5. Ændringer siden metodeanmeldelsen 29. maj 2019 

Energinet og Forsyningstilsynet afholdt den 6. november 2019 et møde vedrørende metoden 

for reguleret pris for systemydelser. Dette møde gav anledning til nogle ændringer til metoden.  

 

Nedenfor er de valg Energinet har foretaget i forbindelse med ændringen af metoden for regu-

leret pris gennemgået.  

 

5.1 Fastholdelse af én metoden for reguleret pris for alle eksisterende markeder 

Energinet fastholder kun at lave én metode for reguleret pris. Der anmeldes således én me-

tode for udregning af priser for hvert enkelt af de eksisterende markeder. Metoden er derfor 

den samme, men priserne for de enkelte markeder vil være forskellig. 

 

Dette skyldes først og fremmest, at det er vurderet, at uanset hvilket af de eksisterende marke-

der der skal dannes en reguleret pris for, vil det være den historiske pris der vil kunne ligge til 

grund for denne pris. Det er ligeledes Energinets vurdering, at metoden generelt vil være an-

vendelig på kommende nye markeder, men det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om der 

konkret måtte være behov for en særskilt metode for reguleret pris. 

 

For nuværende er det eneste nye marked Energinet forventer ”kontinuert spændingsregule-

ring i normaldrift”. Det er vurderet, at metoden for reguleret pris ikke kan dække en prissæt-

ning i markedet for ”kontinuert spændingsregulering”. 

 

”Kontinuert spændingsregulering i normaldrift” er en ydelse, der udelukkende kan leveres lo-

kalt. Grundet markedsdesignet ser Energinet på nuværende tidspunkt et behov for at udvikle 

en særskilt metode for reguleret pris på dette særlige marked. Dette skyldes, at ”kontinuert 

spændingsregulering i normaldrift” ikke er et marked der bydes ind på kontinuert, men i stedet 

en tilslutningsform. Eksisterende aktører kan frivilligt tilmelde sig denne tilslutningsform, og 

derved opnå en betaling når de bidrager til at holde nettet stabilt. For nye aktører vil det være 

en del af tilslutningsbetingelserne at levere kontinuert spændingsregulering i normaldrift. Beta-

lingen vil ske når der udveksles spændingsregulering (MVAr) der ligger over et fastsat drifts-

punkt, og der gives en fast betaling per MVArh.  

 

Metoden for reguleret pris på markedet for ”kontinuert spændingsregulering i normaldrift” vil 

blive anmeldt sammen med metoden. Det er Energinets forventning, at metoden for ”kontinu-

ert spændingsregulering i normaldrift” vil blive anmeldt til Forsyningstilsynet i Q4 2020. 
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5.2 Historisk pris 

I den tidligere anmeldte metode anvendes gennemsnittet af de dyreste accepterede bud i mar-

kedet for den pågældende ydelse i den i markedet gældende tidsopløsning i hvert af de forud-

gående tre år.  

 

Den historiske pris udregnes i nærværende metodeanmeldelse ved gennemsnittet af alle ac-

cepterede bud i markedet for den pågældende ydelse i den i markedet gældende tidsopløsning 

i de forudgående 12 måneder. Hvis der i et specifikt konkurrenceudsat marked ikke er tilstræk-

kelig (mindst tre) historiske prisdannelser de forudgående 12 måneder, vil der blive brugt pri-

ser så langt tilbage, at der er netop tre priser til beregning af den historiske pris, dog max fire 

år. Eksisterer der ikke tre historiske priser i perioden, vil der i stedet anvendes det antal histori-

ske priser, der er tilgængelige på det pågældende marked over en firårig periode. Den fireårige 

periode er fastlagt ud fra, at Energinets længste marked pt er dødstartsreserven i DK2, som har 

en varighed på tre år. Denne dødstartsreserveaftale løber fra 1. juli 2021 til 31. december 

2024. Derefter findes der en historiske pris for dødstartsreserve i DK2, der er opstået på et 

konkurrenceudsat marked.   

 

Derudover var der i den tidligere anmeldte metode lagt op til, at der kun udregnes én samlet 

pris for DK1 og DK2. Dette er nu ændret, således der udregnes differentierede priser for DK1 

og DK2. Dette betyder også, at hvis områder ligges sammen eller deles yderligere op, vil der 

ske en yderligere differentiering af priserne.  

 

5.3 Fravalgte metoder 

For at synliggøre de overvejelser Energinet har gjort sig i forbindelse med udarbejdelsen af den 

regulerede pris, er der tilføjet et afsnit der beskriver, de vigtigste argumenter for de enkelte 

metoders frafald.  

 

5.4 Samfundsøkonomiske aspekter 

Metodeanmeldelsen for reguleret pris for systemydelser giver nu et overblik over, de sam-

fundsøkonomiske aspekter ved metoden. Dette viser således, at de samfundsøkonomiske kon-

sekvenser ved reguleret pris vil være begrænsede, og sandsynligvis tæt på nul.  

  

Samtidig vurderes det, at omfanget af Energinets årlige indkøb af systemydelser, hvor regule-

ret pris finder anvendelse, vil være mellem 0 millioner kroner og 6 millioner kroner.  

  

 

 

 

 


	1. Indstilling til godkendelse
	2. Baggrund for metodeanmeldelsen
	3. Retsgrundlag
	4. Inddragelse og høring af aktører
	5. Ændringer siden metodeanmeldelsen 29. maj 2019
	5.1 Fastholdelse af én metoden for reguleret pris for alle eksisterende markeder
	5.2 Historisk pris
	5.3 Fravalgte metoder
	5.4 Samfundsøkonomiske aspekter


