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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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· Bilag 1: Tekniske specifikationer. Dokumentnummer 19/04256-2 

· Bilag 2: Kontraktparadigme. Dokumentnummer 19/04256-3 

 

3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Energinet opfordrer tilbudsgivere til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i 

tvivl om forståelsen af krav og kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. 

 

Tilbudsgivere opfordres ligeledes til at gøre Energinet opmærksom på eventuelle uhensigts-

mæssigheder i udbudsmaterialet. 

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles 

skriftligt via e-mail til: Peter Bruhn, pbu@energinet.dk. 

 

Alle spørgsmål og svar vil blive publiceret på Energinets hjemmeside i anonymiseret form. 

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Energinet i hænde senest ved den i Tabel 

1 angivne frist. Henvendelser, som modtages efter fristen vil kun blive besvaret i det omfang 

det er muligt inden den i Tabel 1 angivne frist for besvarelse af spørgsmål. 

 

3.3 Rettelsesblade 

I tilfælde af at Energinet finder det nødvendigt at ændre udbudsmaterialet og / eller supplere 

oplysningerne i udbudsmaterialet, vil dette blive publiceret på Energinets hjemmeside i form af 

rettelsesblade. 

 

Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. 

 

Der vil som udgangspunkt ikke blive offentliggjort rettelsesblade senere end den i Tabel 1 

ovenfor angivne frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet. 

 

4. Teknisk afklarende møder 

Energinet ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energinets ønsker og 

forventninger til den udbudte ydelser. Der vil derfor, på en tilbudsgivers anmodning, kunne af-

holdes individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og Energinet. 

 

I det omfang der fremkommer forhold, som Energinet vurderer, er relevante for samtlige til-

budsgivere, vil Energinet orientere om dette med udsendelse af rettelsesblade. 

 

5. Den udbudte leverance 

5.1 Leverancens omfang 

Der udbydes én systemgenoprettelsesreserve, som defineret i de tekniske betingelser (Bilag 1 

til udbudsmaterialet). 

 

5.2 Optioner 

Der udbydes ikke optioner. 

 

5.3 Kontraktens varighed 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud for perioden 1. januar 2021 � 31. december 2023. 
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Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden. 

 

5.4 Kontraktforhold 

Kontrakten indgås på grundlag af kontraktparadigmet (Bilag 2 til udbudsmaterialet). Den ende-

lige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. 

 

I kontrakten er med gul markeret en række forhold, som forudsættes at være genstand for 

drøftelser med tilbudsgiverne i forhandlingsfasen. Energinet forventer således, at relevansen / 

omfanget af disse forhold belyses nærmere, som led i forhandlingerne med tilbudsgiverne. 

 

6. Udarbejdelse af tilbud 

6.1 Sprog og tilbudspriser 

Tilbuddet skal afgives på dansk. Beløbsangivelse skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 

 

6.2 Vedståelsesfrist / acceptfrist 

Tilbudsgivere er forpligtet til at vedstå deres tilbud frem til og med den dato, der fremgår af Ta-

bel 1 for kontraktindgåelse. 

 

Energinet anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kontrakten er under-

skrevet ubetinget af begge parter. 

 

6.3 Tilbuddets udformning 

Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig be-

dømmelse af tilbuddet, fastlæggelse af ydelser, omfang, og kvalitet. 

 

Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed vurderingen af de 

indkomne tilbud skal tilbuddet følge nedennævnte disposition: 

 

1. Identifikation af tilbudsgiver 

a. Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, 

samt kontaktpersoner. 

b. Oplysninger om eventuelle undertilbudsgivere. 

2. Selve tilbuddet, forbehold, og forudsætninger 

a. Tilbuddet skal relateres til relevante bestemmelser i kontraktparadigmet (Bi-

lag 2). 

b. Forbehold overfor udbudsmaterialet samt Energinets krav skal angives sær-

skilt under overskriften �Forbehold�. 

c. Forbehold skal være specifikke og referere til konkrete bestemmelser i ud-

budsmaterialet. 

3. Teknisk løsning 

a. Beskrivelse af den tilbudte systemgenoprettelsesreserve. 

b. Teknisk dokumentation af systemgenoprettelsesreservens tekniske egenska-

ber, herunder bl.a. minimums- og maksimumslast, og reguleringsegenskaber. 

4. Økonomi 

a. Der skal angives en pris i danske kroner (DKK) pr. år pr. systemgenoprettel-

sesreserve i form af en rådighedsbetaling for ydelsen. 

b. Prisen skal indeholde alle tilbudsgiverens omkostninger forbundet med leve-

ring af ydelsen. Omkostninger til f.eks. arealleje, nettilslutning, IT, og den 
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krævede afprøvning skal være indeholdt i prisen. Omkostninger til eventuelle 

yderligere afprøvninger skal fremgå særskilt og vil ikke indgå i tilbudsevalue-

ringen. 

c. Derudover skal angives følgende variable omkostninger pr. systemgenopret-

telsesreserve: 

i. Opstartsbetaling i danske kroner pr. opstart 

ii. Variabel betaling i danske kroner pr. MWh (DKK/MWh) 

 

6.4 Tilbudsvederlag 

Der udbetales ikke tilbudsvederlag. 

 

7. Fortrolighed 

7.1 Fortrolighed 

Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers undertilbudsgivere, er forpligtet til at iagttage ubetinget 

tavshed og fortrolighed i alle forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte 

komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen og som angår forhold, 

der ikke er offentligt tilgængelige. 

 

Hvis tilbudsgiver har specificeret bestemte oplysninger, som fortrolige, vil Energinet, i det om-

fang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne in-

formationer ikke kan gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Energinet i overensstemmelse med lov om offent-

lighed i forvaltningen. 

 

7.2 Ejendomsforbehold 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinets ejendom 

og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge uden Energinets 

forudgående skriftlige samtykke. 

 

Det afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 

 

8. Aflevering af tilbud 

8.1 Aflevering 

Tilbud skal sendes skriftligt via e-mail til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, og mærkes �System-

genoprettelsesreserve DK2�. 

 

Energinet skal have modtaget tilbuddet senest ved den frist, der er angivet i Tabel 1 ovenfor. 

 

8.2 Åbning af tilbud 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 

 

9. Tilbudsevaluering og forhandlinger 

9.1 Forhandlinger 

Tilbudsgiverne kan efter afgivelse af tilbuddene blive indkaldt til forhandlinger. Forhandlin-

gerne vil blive indledt med tilbudsgivernes præsentation af tilbuddene. 
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9.2 Tildeling 

9.2.1 Flere tilbudsgivere 

Energinet ønsker ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt synspunkt en kontrakt, der sikrer Ener-

ginets behov for Systemgenoprettelsesreserve bedst muligt til den laveste pris. 

 

Tilbud, der ikke overholder de tekniske krav, som beskrevet i Bilag 1 til udbudsmaterialet, vil 

ikke komme i betragtning ved udvælgelse af vindertilbuddet. 

 

Vinderen af udbuddet bliver således det tilbud, der overholder de tekniske krav og har den la-

veste tilbudspris. 

 

Ved beregning af tilbudsprisen indgår den årlige rådighedsbetaling samt én opstart og efterføl-

gende én uges drift på minimumslast, jf. nedenstående formel: 

!"#$%&'()"' = *å&"+,-&'$-./#"0+ 1 2('./).'$-./#"0+ 1 368 × 4/)"/$-#5$-./#"0+

× 7"0"9%9'#/'. 

 

Tilbuddet med den laveste tilbudspris jf. ovenstående formel er vinder af udbuddet. 

 

9.2.2 Én tilbudsgiver 

I tilfælde af at der kun modtages tilbud fra én tilbudsgiver, skal der afregnes efter principperne 

for cost plus jf. Systemansvarsbekendtgørelsen (BEK nr. 1402 af 13/12/2019) § 24. 

 

Bilag 2 afsnit 4. Vederlag udgår og erstattes af nyt afsnit 4: 

4. Vederlag 

Indtil der foreligger en godkendt prismetode jf. Systemansvarsbekendtgørelsen 

§ 22 stk. 2 skal der afregnes efter følgende omkostningselementer: 

1. omkostninger til brændsel og andre opstartsrelaterede omkostninger, 

2. indtægter og omkostninger ved salg af elektricitet og varme, 

3. omkostninger til drift og vedligehold, herunder direkte henførbare per-

sonaleomkostninger og afhjælpende foranstaltninger til at holde an-

lægget driftsklar med de ønskede betingelser, 

4. administrations- og fællesudgifter, og 

5. afskrivninger i henhold til Årsregnskabslovens principper og rimelig 

forrentning på 3,65 % af investeret kapital. 

  

Så snart der foreligger en godkendt prismetode jf. Systemansvarsbekendtgørel-

sen § 22 stk. 1, skal afregning ske i henhold til den gældende prismetode. 

 

Samtidig udgår Bilag 2 afsnit 5. Betalingsbetingelser og erstattes af nyt afsnit 5: 

5. Betalingsbetingelser 

Leverandøren skal årligt senest 30. november fremsende et budget over de for-

ventede omkostninger til systemgenoprettelsesreserve (�det faste årlige veder-

lag�) for det følgende kalenderår. Første gang er senest 30. november 2019. 

 

Det faste årlige vederlag fordeles i 12 lige store dele, som faktureres månedligt 

forud. Leverandøren fremsender en elektronisk faktura til Energinet den 15. i 

måneden før levering. 
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Efter årets afslutning fremsender Leverandøren en opgørelse over de faktiske 

omkostninger til opretholdelse af systemgenoprettelsesreserven. Når Leveran-

døren og Energinet er enige om beløbets størrelse, fremsender Leverandøren 

en elektronisk faktura for eventuel underdækning eller kreditnota for eventuel 

overdækning i forhold til det faste årlige vederlag. 

 

Energinet betaler i henhold til Energinets almindelige handelsbetingelser senest 

30 dage efter modtagelse af faktura. 

 

I tilfælde af for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelo-

vens regler. 

 

Energinet forbeholder sig ret til inden udbetaling af de månedlige rater at tilba-

geholde betalingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke har opfyldt / op-

fylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, jf. afsnit 6 nedenfor. 

 

9.3 Orientering om resultatet af udbuddet 

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbuds-

forretningen. 

 

Meddelelse til de vindende tilbudsgivere, om at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de 

bedste tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgivernes. Endelig og bin-

dende aftale anses således ikke for indgået, førend kontrakterne er underskrevet ubetinget af 

alle parter. 
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4.4 Frekvens- og spændingsregulering 

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne opretholde normale driftsforhold for spænding og 

frekvens i det kollektive elforsyningsnet. Konkret betyder det, at der ved momentan ind- og ud-

kobling af op til ±100 Mvar og ±30 MW i den spændingssatte ø, ikke må forekomme hverken 

transiente eller stationære spændings- eller frekvensafvigelse større end grænserne for �nor-

mal produktion�. 

�Normal produktion� defineres jf. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 

2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg � RfG, som 

det frekvens- og spændingsområde indenfor hvilke produktionsanlæg skal kunne operere tids-

mæssigt ubegrænset. 

Frekvens jf. artikel 13, stk. 1 litra b Tabel 2 

Spænding jf. artikel 16, stk. 2 Tabel 6.1 (100kV � 300kV) eller Tabel 6.2 (300kV � 400kV) 

 

Derudover skal systemgenoprettelsesreserven kunne levere op til 30 MW regulerbar effekt 

kontinuert. 

 

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne levere frekvensregulering i den krævede periode i 

4.2 ovenfor, hvor systemgenoprettelsesreservens levering af effekt er uafhængig af eksterne 

forhold fx det aktuelle fjernvarmeaftag. Frekvensreguleringen må gerne ske med benyttelse af 

lastenheder, f.eks. en elkedel. 

 

4.5 Opstartstid 

Systemgenoprettelsesreserven skal altid yde den hurtigst mulige opstartstid under hensyn til 

systemgenoprettelsesreservens tekniske formåen i den aktuelle driftstilstand op til en black-

out-hændelse. Har systemgenoprettelsesreserven ikke kørt i en længere periode accepteres 

længere opstartstid hvis denne skyldes tekniske begrænsninger i systemgenoprettelsesreser-

ven, dog maksimalt 9 timer.   

 

Tabel 1 nedenfor angiver de maksimale opstartstider for systemgenoprettelsesreserven ved tre 

forskellige driftstilstande op til hændelsen. 

 

Tabel 1: Maksimal opstartstid 

Tilstand af systemgenoprettelsesreserve Tid siden sidste kørsel Maksimal opstartstid 

I drift (Typisk i drift op til hændelsen) 0 timer <1 time 

Driftsklar varm <8 timer 2 timer 

Driftsklar kold >8 timer <9 timer 

 

Opstartstiden er tiden fra Energinets KontrolCenter El anmoder om opstart af systemgenopret-

telsesreserven indtil systemgenoprettelsesreserven er klar til at spændingssætte transmissi-

onsnettet. 

 

Hvis systemgenoprettelsesreserven uforudset afkobles fra nettet efter den er startet og er 

meldt klar til anvendelse til systemgenoprettelse til Energinet, fx under spændingssætning af 

transmissionsnettet eller efter sammenkobling med andre netområder, skal systemgenopret-

telsesreserven kunne lave hurtig gensynkronisering efter kravene beskrevet i NC RfG. Kravet er 

gældende så længe systemgenoprettelsesreserven leverer systemgenoprettelse til Energinet.    
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4.6 Information 

Systemgenoprettelsesreserven skal informationsteknisk tilsluttes Energinets KontrolCenter El i 

Erritsø i henhold til de for systemgenoprettelsesreserven til enhver tid gældende tekniske for-

skrifter og netregler. Systemgenoprettelsesreserven forventes derfor at have ét kontaktpunkt, 

uanset antallet af enheder, ejerforhold, og driftsmæssige forhold. 

 

Leverandøren forpligter sig til, at systemgenoprettelsesreserven til enhver tid er klar til at 

håndtere henvendelser fra Energinet og at have uddannet personale til at foretage opstart af 

systemgenoprettelsesenheden mens transmissionsnettet er spændingsløst og efterfølgende 

drift mens Energinet spændingssætter transmissionsnettet. 

 

4.7 Rådighed 

Energinet kan i tilfælde af revision eller havari på anden systemgenoprettelsesreserve eller hvis 

transmissionsnettet er i tilstanden �Emergency� beordre systemgenoprettelsesreserven i drift i 

en periode på op til fire uger op til to gange per kalenderår, for at sikre en hurtig opstart efter 

et eventuelt blackout i den givne periode. Tilstanden �i drift� er defineret i afsnit 4.5.  

 

4.8 Afprøvninger 

Leverandøren er forpligtet til at afprøve systemgenoprettelsesreservens evne til at levere start 

fra spændingsløst net ved mindst én prøve per kalenderår bestående af opstart af systemgen-

oprettelsesreservens egenforsyning fra spændingsløst net, derefter opstart af selve system-

genoprettelsesreserven samt afprøvning af hurtig gensynkronisering. Prøven sker ved at elnet-

tet på hele kraftværket / anlægget lægges spændingsløst. Såfremt Energinet ønsker det, skal 

der endvidere ske indkobling af en transmissionslinje eller opstart af et større isoleret netom-

råde. Testen skal udføres i henhold til godkendt testbeskrivelse fra Energinet. 

 

Den endelige udformning af afprøvningen af systemgenoprettelsesreserven skal aftales med 

udgangspunkt i systemgenoprettelsesreservens tekniske egenskaber. 

 

Energinet har ret til at sende op til fire personer til at overvære hver afprøvning. Leverandøren 

skal, senest en måned før afprøvning, sende en invitation til Energinet med information om 

dato og tidspunkt for afprøvningen. Endelig bekræftelse til alle deltagere sendes derefter, når 

Energinets KontrolCenter El har bekræftet tidspunktet for afprøvning. 

 

Udover den ovennævnte afprøvning skal der aftales et antal mindre afprøvninger af system-

genoprettelsesreservens egenforsyning efter NC ER testplan. Leverandøren er berettiget til at 

fordele de af leverandøren planlagte afprøvninger med minimum 20 dages mellemrum. Alle 

afprøvninger skal som udgangspunkt aftales med Energinets KontrolCenter El senest 10 ar-

bejdsdage for prøvens afholdelse. 

 

Ved afprøvning af systemgenoprettelsesreservens egenforsyning skal egenforsyningen som mi-

nimum bringes op på en belastning svarende til den forventede last under opstart af hele sy-

stemgenoprettelsesreserven efter et blackout.  

 

Efter hver afprøvning udarbejder leverandøren en rapport eller anden dokumentation for at 

afprøvningen er gennemført. I tilfælde af en fejlet afprøvning skal dette fremgå af rapporten, 

sammen med en beskrivelse af korrigerende tiltag og en ny dato for afholdelse af en afprøv-

ning til erstatning for den fejlede afprøvning. Rapporten fremsendes til Energinet via e-mail se-

nest to uger efter afprøvningen. 
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Alle omkostninger til de ovenfor nævnte afprøvninger skal være indeholdt i den faste betaling. 

 

4.9 Øvrige krav 

Leverandøren skal fremsende en simuleringsmodel af systemgenoprettelsesreserven til Energi-

net. Simuleringsmodellen skal indeholde samtlige egenskaber, som i tilstrækkelig grad beskri-

ver spændings- og frekvensregulering, transformere, relæbeskyttelse, anlægs- og beskyttelses-

indstillinger, forbrug, og egenforsyning. Såfremt Energinets simuleringer ikke viser at system-

genoprettelsesreserven kan levere de nødvendige egenskaber til spændingssætning, mv. vil an-

lægget ikke blive godkendt til at levere systemgenoprettelsesreserve. 
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Hø-

rings-

part 

Høringssvar Energinets bemærkninger 

Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energi-

net i sit høringsbrev i afsnit om rets-

grundlag refererer til, at udbuddet har 

hjemmel i elforsyningslovens § 27 a, stk. 

2, hvorefter Energinet ved anskaffelse af 

energi og andre ydelser skal anvende 

markedsbaserede metoder. Som Forsy-

ningstilsynet læser udbudsbetingelserne, 

er der tale om indkøb af ydelser af en vis 

volumen, hvor der i udbudsbetingelserne 

er udarbejdet betingelser for at kunne 

byde på ydelsen. I den forbindelse kunne 

Forsyningstilsynet godt tænke sig at 

høre, hvilke overvejelser Energinet har 

gjort sig, i forhold til om der kan være 

tale om en anmeldelsespligtig metode, 

som skal godkendes af Forsyningstilsy-

net, jf. elforsyningslovens § 73 a. Der kan 

i den sammenhæng også henvises til 

Forsyningstilsynets rapport om Energi-

nets indkøb af reserver i elsystemet af 

19. december 2018, afsnit 2.2. 

Da §73 a omhandler priser og betin-

gelser for at anvende transmissions-

nettet, har Energinet ikke anset det 

for relevant at overveje om der er tale 

om en anmeldelsespligtig metode jf. 

denne paragraf. 

 

Betingelserne er præciseret i forhold 

til tidligere indkøb af genoprettelses-

ydelsesreserver, men i øvrigt uæn-

drede vilkår. Energinet mener derfor 

ikke, at der er tale om en metode, der 

skal godkendes af Forsyningstilsynet. 

Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Det kan herudover bemærkes, at det føl-

ger af høringsbrevet, at udbuddet skal 

ske inden for rammerne af Kommissio-

nens forordning (EU) 2017/2196 af 24. 

november 2017 om fastsættelse af en 

netregel for nødsituationer og system-

genoprettelse (NC ER) samt Kommissio-

nens forordning (EU) 2016/631 af 14. 

april 2016 om fastsættelse af netregler 

om krav til nettilslutning for produktions-

anlæg (RfG). Dette ser dog ikke ud til at 

fremgå af udbudsbetingelserne. Ligele-

des er der i sidste afsnit i afsnit 2 i hø-

ringsbrevet en reference til NC ER en 

uoverensstemmelse mellem teksten i 

brevet og referencen. Begge dele giver 

en noget forståelsesmæssig usikkerhed. 

Henvisningen i sidste afsnit i afsnit 2 

er forkert. 

 

Det følger af NC ER artikel 7, stk. 1 at 

TSO�en skal gennemføre høring om 

forslag der skal godkendes i overens-

stemmelse med artikel 4, stk. 2, litra 

a), b), e), f) og g). Artikel 4, stk. 2, litra 

b) omhandler �Vilkårene og betingel-

serne for at fungere som genoprettel-

sesleverandør på kontraktbasis, jf. stk. 

4�. Da disse vilkår og betingelser ikke 

blev sendt i høring ved implemente-

ringen af NC ER, skal de sendes i hø-

ring nu hvor de skal bruges i udbud-

det. Baggrunden for ikke at sende 

dem i høring tidligere var/er at Energi-

nets behov og de mulige løsninger til 

at afhjælpe behovet forventes at æn-

dre sig i fremtiden, som allerede rede-

gjort for under høringen af NC ER. 

Denne fremgangsmåde er aftalt med 

Forsyningstilsynet. 
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Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Definitionen af systemgenoprettelsesre-

serven er angivet som �en eller flere 

kraftværksblokke�. Forsyningstilsynet 

forstår umiddelbart denne definition 

som en reference til synkrongeneratorer. 

I givet fald fremstår kravet ikke teknolo-

gineutralt. Hvilke overvejelser har Ener-

ginet gjort sig herom? 

Udbuddet og de tekniske krav er na-

turligvis teknologineutralt. Teksten i 

de tekniske betingelser omformuleres, 

så det fremgår tydeligt. 

Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Systemgenoprettelsesreserven skal in-

formationsteknisk tilsluttes Energinets 

KontrolCenter El. I medfør af NC ER art. 

42(3) skal Energinet have mindst et re-

serve-kontrolcenter der er fysisk ad-

skilt/forskellig fra det i Erritsø. Det frem-

går dog ikke af høringsmaterialet, om 

der er taget højde for hvorledes dette 

skal håndteres praktisk og økonomisk. 

Kommunikationen mellem Energinets 

KontrolCenter El, reservekontrolcen-

ter, og stationer er udført som en re-

dundant (fejltolerant) forbindelse. Da 

der er tale om anlæg tilsluttet i en 

transmissionsnetsstation er der re-

dundant kommunikation frem til stati-

onen fra begge kontrolcentre. 

Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Det fremgår af høringsmaterialet, at 

Energinet kan kræve dokumentation for 

de afprøvede tests. Det bemærkes, at 

der pågår drøftelser mellem Energinet 

og Forsyningstilsynet om der er den for-

nødne hjemmel hertil, og at disse drøf-

telser endnu ikke er afsluttet. 

For at sikre kvaliteten af systemgen-

oprettelsesreserven, er det nødven-

digt at Energinet modtager dokumen-

tation for de udførte afprøvninger. 

Der er tale om et kontraktforhold, 

hvor leverandøren og Energinet afta-

ler, at der skal sendes dokumentation 

for afprøvningerne. Spørgsmålet om 

hjemmel er dermed ikke relevant. 

Forsy-

nings-

tilsy-

net 

Det ser ud til, at Energinet kun vil fore-

tage modregning i de faste årlige om-

kostninger i de tilfælde hvor et anlæg 

ikke har været til rådighed. Har Energi-

net gjort sig overvejelser med hensyn til 

modregning i de variable startomkost-

ninger og omkostninger for brændsels-

forbrug til levering af energi? 

Hvis et anlæg ikke er til rådighed kan 

det ikke startes og dermed påløber in-

gen variable omkostninger. 

 

Hvis et anlæg falder ud under opstart, 

mistes rådighedsbetaling for den peri-

ode, hvor anlægget efterfølgende er 

ude af drift. I udbudsmaterialet speci-

ficeres at der ikke ydes betaling for en 

mislykket opstart. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det er noteret, at udbudsbetingelserne 

gælder prisområde DK2 og det angår 

produktionsanlæg, der kan levere død-

startreserver i tilfælde af black out.  

Der er ingen steder beskrevet, hvad der 

skal ske i prisområde DK1. Dansk Fjern-

varme har tidligere i samarbejde med 

Energinet fået kortlagt mulighederne for 

at decentrale kraftvarmeværker også 

kan anvendes til dødstart af elsystemet 

ved. F.eks. at spændingssætte en eller 

flere større kraftvarmeenheder i DK1. 

De samme krav vil gælde for både DK1 

og DK2. 

Der laves en ny høring for DK1. 
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Ørsted Hvorfor dækker høringen kun DK2 og 

ikke begge områder i Danmark? Vil der 

komme en ny høring og andre krav til 

DK1? 

De samme krav vil gælde for både DK1 

og DK2. 

Der laves en ny høring for DK1. 

Dansk 

fjern-

varme 

En stor mangel i det samlede materiale 

er den manglende beskrivelse af, hvilken 

rolle de balanceansvarlige har i relation 

til disponering over disse genoprettelses-

reserver. 

 

Det vil være oplagt at kraftvarmeenhe-

der har mulighed for fuldt ud at deltage i 

forskellige elmarkeder som spot og regu-

lerkraft, men selvfølgelig ikke andre re-

server. Værkerne skal i normaltilstanden 

(meste af tiden) kunne tjene normale 

indtægter, og opretholde både el-og var-

meleverancer på normale vilkår. I til-

fælde af black out får disse enheder spe-

cialopgaver med genoprettelsesydelser. 

Alt dette kræver dog at de balancean-

svarlige tildeles en rolle.  

 

Hvis dette udbud alene angår power-

only enheder uden fjernvarmekobling 

må vi gøre opmærksom på at det er kon-

kurrencebegrænsende. 

Kraftvarmeenheder er velkomne til at 

deltage i udbuddet. Anden produktion 

end elproduktion er i systemgenopret-

telsessituationen Energinet uvedkom-

mende, herunder for eksempel hvor-

dan leverandøren vil håndtere en 

eventuel varmeproduktion. 

 

I forbindelse med indgåelse af kon-

trakten specificeres kontaktpersoner / 

-telefonnummer, som Energinet vil 

kontakte i tilfælde af levering af gen-

oprettelsesydelser. Det er Energinet 

uvedkommende om denne part er ba-

lanceansvarlig eller direkte tilknyttet 

genoprettelsesydelsesleverandøren, 

så længe leverancen igangsættes 

umiddelbart efter besked herom fra 

Energinet, som i øvrigt angivet i de 

tekniske krav. 

 

Energinet betragter et black out som 

en force majeure situation, under hvil-

ken elmarkederne i øvrigt er suspen-

deret. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det fremgår af punkt 5.3 at kontrakten 

kun vil få varighed af 3 år. Dansk Fjern-

varme er opmærksom på at Energinet 

gerne ser meget korte aftaleperioder og 

må i det lys vel opfatte 3 år som lang tid. 

Det er det imidlertid ikke for ejeren af et 

kraftvarmeværk. 

For at få flere værker til at interessere sig 

for Energinets udbud, og dermed en 

egentlig konkurrencesituation, da kan en 

kontraktperiode på 5 år være mere op-

lagt. 

 

Udover selve kontraktens varighed er 

der også behov for at Energinet får af-

holdt udbud og tildelt kontrakt med til-

strækkelig tid for værket og dets balan-

ceansvarlig til at være på plads bl.a. med 

tekniske tilpasninger, OT og IT-systemer i 

god tid før start af kontraktperioden 1. 

januar 2021. 

Energinet er opmærksomme på kon-

traktlængden, men vurderer at tre år 

er en rimelig kontraktperiode. 
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Dansk 

fjern-

varme 

Det vil være hensigtsmæssigt om Energi-

net ikke fastsætter vilkår således, at der 

kun bliver en byder i DK2. Det har Ene-

grinet oplevet før angående udbud af 

strategiske reserver, hvilket for markeds-

udviklingen var meget utilfredsstillende. 

Energinet ønsker størst mulig konkur-

rence og forsøger at tage størst mu-

lige hensyn hertil ved udarbejdelsen af 

udbudsbetingelser og tekniske krav. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det fremgår at der er teknisk behov for 

to uafhængige systemgenoprettelsesre-

server i DK2. Det taler for at der ikke kun 

bliver tilbud om to enheder, men at der 

er reel konkurrence ved at der er vilkår, 

som fremmer bud fra en del flere leve-

randører � ellers er konkurrence en illu-

sion. Tilladelse til at en systemoprettel-

sesreserve kan bestå af flere enheder vil 

også styrke konkurrencen. 

De tekniske krav omformuleres, så det 

fremgår tydeligt, at en systemgenop-

rettelsesreserve kan bestå af flere en-

heder, så længe disse alle er tilsluttet i 

det samme ene punkt. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det fremgår at enhederne skal være di-

rekte tilsluttet en 132/50 kV station. 

Dansk Fjernvarme læser det således at et 

kraftvarmeværk med nettilslutning mod 

et 50 kV felt på 132/50 kV stationen kan 

godkendes. 

Korrekt. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det fremgår at systemgenoprettelsesre-

serven skal kunne levere 30 MW reguler-

bar aktiv effekt kontinuert. Dansk Fjern-

varme vil anbefale at det tillades, at 

denne effekt gerne må komme fra flere 

enheder. Her vil de balanceansvarlige 

kunne bidrage konstruktivt til at identifi-

cere relevante kombinationer af anlæg. 

Effekten må gerne komme fra flere 

enheder men de skal alle være tilslut-

tet i samme 132/50 kV station for at 

sikre adgang til den krævede system-

genoprettelsesreserve samt opnå det 

ønskede bidrag på 132 kV niveau (ak-

tiv-og reaktiveffekt). 

 

De tekniske krav bliver omformuleret, 

så det fremgår tydeligt, at der gerne 

må være flere enheder, så længe disse 

alle er tilsluttet i det samme punkt. 

Dansk 

fjern-

varme 

Dansk Fjernvarme glæder sig over at in-

terne lastenheder som elkedler kan bi-

drage til frekvensregulering. Gældende 

regler i Elpatronlovgivningen tilsiger at 

elkedlerne er tilsluttet på kraftvarme-

værker. Men fra 2021 (hvor disse regler 

skal gøres gældende) vil udfasningen af 

PSO og sænkning af elvarmetariffen til 

155 kr./MWh medføre at store elkedler 

også kan forventes etableret uden for 

kraftvarmeværker. Det kan i prisområde 

DK2 f.eks. være hos CTR eller VEKS i de 

store transmissionssystemer. Disse en-

heder skal vel ikke udelukkes fra at del-

tage med systemgenoprettelse og/eller 

frekvensstabilisering, blot fordi de ikke er 

Effekten må gerne komme fra flere 

enheder men de skal alle være tilslut-

tet i samme 132/50 kV station for at 

sikre adgang til den krævede system-

genoprettelsesreserve samt opnå det 

ønskede bidrag på 132 kV niveau (ak-

tiv-og reaktiveffekt). 

 

De tekniske krav bliver omformuleret, 

så det fremgår tydeligt, at der gerne 

må være flere enheder, så længe disse 

alle er tilsluttet i det samme punkt. 
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interne lastenheder på et kraftvarme-

værk? 

Dansk 

fjern-

varme 

Det noteres, at der i punkt 4.8 er fastsat, 

at der bliver tale om en fast betaling. Be-

mærkningen falder efter omtale af udgif-

ter til afprøvning m.v.  

Hvad der imidlertid ikke fremgår er, 

hvorledes udgifter til de nødvendige OT, 

IT og IKT systemer mellem Energinet og 

værket og mellem værket og PBA skal fi-

nansieres ved etablering og vedløbende 

vedligehold og opdateringer. 

Ej heller fremgår, hvordan omkostninger 

til efterlevelse af den Cyber sikkerhed, 

som NC ER reglerne fordre skal betales. 

Alle de nævnte omkostninger er Ener-

ginet uvedkommende og skal indehol-

des i den faste betaling. 

 

Omkostninger til den ene store af-

prøvning skal indgå i den faste beta-

ling. Betaling for eventuelle øvrige af-

prøvninger skal aftales særskilt med 

Energinet og vil ikke indgå i vægtnin-

gen af tilbud. 

 

Med �i drift� menes at anlægget er til-

gængeligt og kan starte på under 1 

time (tilstanden �Hed� fra afsnit 4.5). 

 

Systemgenoprettelsesreserven beor-

dres i drift ved planlagt revision eller 

havari på den anden systemgenopret-

telsesreserve i netområdet eller hvis 

netområdet er i tilstanden �Emer-

gency�. 

 

Kontraktparadigme og udbudsbetin-

gelser bliver tilpasset. 

Dansk 

fjern-

varme 

Det må i disse GDPR tider være påkrævet 

at Energinet også indgår en databehand-

leraftale og at den er med reference i 

kontrakten. Desuden mangler beskri-

velse af de cyber sikkerhedsmæssige for-

hold værket skal iagttage nu og frem-

over. Umiddelbart forekommer vilkårene 

i punkt 10 ikke at være dækkende for de 

cyber sikkerhedskrav der er på vej i køl-

vandet på NC ER reglerne. 

Der er i NC ER ingen krav til cybersik-

kerhed. Disse er beskrevet i SO GL ar-

tikel 40 stk. 5. 

Dansk 

fjern-

varme 

Til punkt 4 er der behov for en grundi-

gere beskrivelse af, hvilke omkostninger 

der skal indgå i de faste og de variable 

omkostninger. Ellers kan det blive svært 

at sammenligne forskellige tilbud. Des-

værre er de variable begrænset til start-

omkostninger og brændselsforbrug. Her 

kunne det være rimeligt om værket fik 

dækket startomkostninger samt modta-

ger den marginale regulerkraftpris for 

opregulering i timen før black out. 

Det fremgår af Bilag 2 til udbudsmate-

rialet, at Energinet skal betale �Leve-

randørens variable omkostninger for-

bundet hermed [red. ved faktisk leve-

ring], hovedsageligt bestående af�� 

 

De variable omkostninger er altså ikke 

begrænset, som det fremgår af hø-

ringssvaret. 

 

Med hensyn til sammenligning af til-

bud, ændres dette til én afprøvning og 

én opstart med efterfølgende én uges 

drift på minimumslast. 
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Dansk 

fjern-

varme 

Der mangler en beskrivelse af hvilke an-

dre elmarkeder værket må henholdsvis 

ikke må deltage i gennem deres PBA i 

kontraktens løbetid. 

 

Ørsted Der står at Energinet: �tager alene ud-

gangspunkt i de scenarier, hvor risikoen 

for problemer i forbindelse med spæn-

dingssætningen af transmissionsnettet er 

mindst.�  

Betyder det, at man som leverandør, kan 

risikere at koble sit anlæg ind på et 

transmissionsnet, der ikke kan spæn-

dingssættes med de specifikationer, der 

er angivet i udbuddet? 

Hvis anlægget lever op til de krav, der 

er stillet i udbudsmaterialet, forventes 

det, at transmissionsnettet kan spæn-

dingssættes, når leverandøren bliver 

bedt om at koble anlægget ind. 

 

Det skal dog bemærkes, at et spæn-

dingsløst transmissionsnet er en helt 

særlig situation, hvor den sædvanlige 

robusthed mangler. Det er altså en si-

tuation, der er teknisk mere krævende 

end at koble ind på et spændingssat 

transmissionsnet. 

Ørsted Vi savner, at tidsplanen indeholder da-

toer. Vi forstår, at det kan være svært at 

sætte dem alle lige nu, men som bedste 

alternativ kunne man skrive, hvor lang 

en udbudsperiode man forventer, og 

hvor lang bindingsperiode der er på til-

buddet. Dette kan godt gøres uden at 

sætte datoer på. 

Når der er udmeldt tidsfrister, kan disse 

frister så rykkes efterfølgende, og hvilke 

kriterier er der for, at disse evt. rykkes? 

Af hensyn til potentielle nye leveran-

dører / nye anlæg, er det Energinets 

forventning at kontrakten er indgået 

senest 13. december 2019. De øvrige 

datoer i tidsplanen kan efter behov 

ændres, dog således at der sikres ri-

melig tid til at tilbudsgiverne kan nå at 

stille spørgsmål og få disse besvaret, 

samt efterfølgende udarbejde et til-

bud, inden tilbudsfristen. 

Ørsted Der står, at vinderen er den der overhol-

der kravene og har laveste pris. Hvordan 

hænger det sammen med, at Energinet 

Elsystemansvar ønsker bedst mulig til 

den laveste pris? Her forstår vi, at der 

kan være kvalitetsforskel på ydelserne, 

men at dette ikke indgår i udvælgelsen, 

eller gør det? Hvilke præcise kriterier kan 

gøre produktet bedre, og hvordan vurde-

res de i forhold til udvælgelsen? 

Tilbud, der overholder de tekniske 

krav vil blive vægtet på tilbudsprisen 

alene. Kvaliteten vurderes alene ud fra 

om anlæggene overholder de tekniske 

krav. 

Ørsted Det er fornuftigt med en oversigt over 

forskellige starttider, og dette vil være 

afhængigt af hvilket værk der er tale om, 

og hvordan man drifter dette. 

Er der en maksimal starttid, der vil blive 

accepteret? Når der ved tilbudsgivning 

kun lægges vægt på prisen, vil man spare 

så meget som muligt, hvilket kan resul-

tere i (for) lange opstartstider og en fra-

vælgelse af et bud på forkert grundlag, 

hvis der er en, for byder, ikke kendt max 

Systemgenoprettelsesreserven skal al-

tid yde den hurtigst mulige opstartstid 

under hensyn til anlæggets tekniske 

formåen i den aktuelle driftstilstand. 

Har anlægget for eksempel ikke kørt i 

en længere periode accepteres læn-

gere opstartstid hvis denne skyldes 

tekniske begrænsninger i anlægget. 

Den maksimale start tid med mindre 

anlægget er �i drift� er 9 timer. Hvis 

anlægget er �i drift� er den maksimale 

start tid <1 time. 
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start tid, der accepteres af Energinet El-

systemansvar. 

Ørsted Det er et voldsomt indgreb, hvis et an-

læg tvangskøres i op til 8 uger � noget 

som afstedkommer en lang række 

spørgsmål. Nogle anlæg må ikke være i 

drift så mange timer om året, andre an-

læg kan være bundet af varme, brænd-

sel, støjbegrænsninger eller lignende. 

Hertil kommer omkostninger til drift. Er 

det noget, der skal være inkluderet i til-

buddet? Det kan være meget svært at 

forudse, og giver en voldsom afhængig-

hed af den anden leverandør, og af 

hvem der får den bedste periode til revi-

sion. 

Såfremt man med et anlæg kan levere 

ydelsen med en starttid, hvor der ikke er 

behov for, at holde anlægget i drift og 

Energinet betaler 8 ugers drift til den an-

den leverandør, så indgår omkostnin-

gerne vel i beregningen af det billigste 

tilbud? 

Der står, at Energinet Elsystemansvar 

kan beordre - hvilke objektive kriterier 

ligger der til grund for, at der vil ske en 

sådan beordring? 

Med �i drift� menes at anlægget er til-

gængeligt og kan starte på under 1 

time (tilstanden �Hed� fra afsnit 4.5). 

 

Energinet anmoder systemgenopret-

telsesreserven at gå i drift ved plan-

lagt revision eller havari på den anden 

systemgenoprettelsesreserve i netom-

rådet eller hvis netområdet er i tilstan-

den �Emergency�. 

 

Betaling for at Energinet udnytter ret-

ten til at bede anlægget være i drift / 

tilgængeligt jf. ovenstående, sker selv-

stændigt. Udbudsbetingelserne og 

kontraktparadigmet opdateres så det 

fremstår tydeligt. 

Ørsted Såfremt omkostninger til beordring ikke 

skal være indeholdt i tilbudsprisen, bør 

betalingen beskrives i den variable beta-

ling evt. med en henvisning til reguleret 

pris eller Cost+ reglerne. 

Betaling for at Energinet udnytter ret-

ten til at bede anlægget være i drift / 

tilgængeligt jf. ovenstående, sker selv-

stændigt. Udbudsbetingelserne og 

kontraktparadigmet opdateres så det 

fremstår tydeligt. 

 

Udbudsmaterialet ændres, så det 

fremgår, at der skal angives en beta-

ling for opstart og en variabel betaling 

for leveret energi. 

Ørsted Under brændselslager står der, at egen-

forsyningen skal være uafhængig af eks-

tern forsyning � gælder dette også gas 

fra transmissionsnettet? 

Hvad gælder, hvis anlægget beordres i 

drift 2 gange 4 uger � skal der være 

brændselslager til dette ud over de 12 ti-

mer pr. start? Eller er det ok at løbe tør 

for brændsel efter 2x12 timers beor-

dring? Og som følge deraf ikke have 

brændsel til at lave en dødstart? 

Såfremt anlægget primære brændsel 

er gas, accepteres det, at egenforsy-

ningen er afhængig af den kollektive 

gasforsyning. 

 

Der kræves brændselslager til to op-

starter og 12 timers drift på maksi-

mum last efter hver opstart. 

 

Udbudsbetingelserne tilpasses, så det 

fremgår klart. 
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Ørsted Der står, at der skal leveres op til 30 MW 

regulerbar aktiv effekt kontinuert, hvilket 

bør ændres til, at dette skal kunne ske i 

op til 12 timer efter en opstart, jf. afsnit 

4.2 om brændselslager. 

Hvad menes der med at Systemgenop-

rettelsesreservens elforsyning er uaf-

hængig af andre parametre? Hvilke an-

dre parametre tænkes der her på? 

Kravet er brændselslager til 2x12 ti-

mers drift på maksimum last hvor 

maksimum last er svarende til system-

genoprettelsesreservens installerede 

kapacitet. 

 

Systemgenoprettelsesreservens leve-

ring og regulering af effekt må ikke 

være afhængig af eksterne forhold 

som for eksempel det aktuelle fjern-

varmebehov. 

 

Udbudsbetingelserne rettes, så det 

fremgår klart. 

Ørsted Antal prøver bør fremgå, da omkostnin-

gerne skal indgå i prisen. Alternativt bør 

der blot fremgå det antal, der skal indgå i 

evalueringen af tilbuddet, så man står 

lige i udvælgelsen. 

Udbudsmaterialet ændres, så det 

fremgår at det kun er den ene kræ-

vede afprøvning, der indgår i tilbuds-

evalueringen. 

Ørsted Leverandøren skal selvfølgelig have ud-

dannet personale til at håndtere opstar-

ten. I afsnit 4.6 står dog, at leverandøren 

også skal kunne spændingssætte trans-

missionsnettet, hvilket bør være Energi-

nets ansvarsområde. � Det kan godt 

være, at dette blot er et forståelses-

spørgsmål, der blot kræver en ny formu-

lering. 

Energinet er ansvarlig for spændings-

sætning af transmissionsnettet. Leve-

randøren er ansvarlig for uddannet 

personale, som kan starte anlægget. 

Personalet skal ligeledes være i stand 

til at håndtere den særlige situation 

det er, når transmissionsnettet er 

spændingsløst og efterfølgende spæn-

dingssættes af Energinet. De tekniske 

krav omformuleres, så dette fremgår. 

 



Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S   Nesa Allé 1   2820 Gentofte   Danmark   Tlf. +45 99 55 11 11   orsted.com 

Hovedkontor: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, Danmark CVR-nr.  27 44 64 69   

  

 

 

 Side 1/3 
 

 

  

15. august 2019  

Vores ref. jessm  

Doc. ID DE-018388-00008326  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energinet Elsystemansvar A/S 

Peter Bruhn 

Michal Rudbeck-Rønne 

Ørsteds høringssvar på 
Systemgenoprettelsesreserve DK2 
2021 
 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar på �Udbud af 
Systemgenoprettelsesreserve�.   
 
Generelt er oplægget meget godt, men vi har nogle kommentarer til nogle punkter i 
materialet.  
 
Generelt  
Hvorfor dækker høringen kun DK2 og ikke begge områder i Danmark? Vil der 
komme en ny høring og andre krav til DK1?  
Der står at Energinet: �tager alene udgangspunkt i de scenarier, hvor risikoen for 
problemer i forbindelse med spændingssætningen af transmissionsnettet er 
mindst.� 
Betyder det, at man som leverandør, kan risikere at koble sit anlæg ind på et 
transmissionsnet, der ikke kan spændingssættes med de specifikationer, der er 
angivet i udbuddet?  
 
Udbudstidsplan 
Vi savner, at tidsplanen indeholder datoer. Vi forstår, at det kan være svært at 
sætte dem alle lige nu, men som bedste alternativ kunne man skrive, hvor lang en 
udbudsperiode man forventer, og hvor lang bindingsperiode der er på tilbuddet. 
Dette kan godt gøres uden at sætte datoer på.  
Når der er udmeldt tidsfrister, kan disse frister så rykkes efterfølgende, og hvilke 
kriterier er der for, at disse evt. rykkes? 
 
Tildeling  
Der står, at vinderen er den der overholder kravene og har laveste pris. Hvordan 
hænger det sammen med, at Energinet Elsystemansvar ønsker bedst mulig til den 
laveste pris? Her forstår vi, at der kan være kvalitetsforskel på ydelserne, men at 
dette ikke indgår i udvælgelsen, eller gør det? Hvilke præcise kriterier kan gøre 
produktet bedre, og hvordan vurderes de i forhold til udvælgelsen?  
 
Maksimal start tid  
Det er fornuftigt med en oversigt over forskellige starttider, og dette vil være 
afhængigt af hvilket værk der er tale om, og hvordan man drifter dette.  
Er der en maksimal starttid, der vil blive accepteret? Når der ved tilbudsgivning kun 
lægges vægt på prisen, vil man spare så meget som muligt, hvilket kan resultere i 
(for) lange opstartstider og en fravælgelse af et bud på forkert grundlag, hvis der er 
en, for byder, ikke kendt max start tid, der accepteres af Energinet 
Elsystemansvar. 
 



 

 

 Side 2/3 

 

Doc. ID DE-018388-00008326 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådighed  
Det er et voldsomt indgreb, hvis et anlæg tvangskøres i op til 8 uger � noget som 
afstedkommer en lang række spørgsmål. Nogle anlæg må ikke være i drift så 
mange timer om året, andre anlæg kan være bundet af varme, brændsel, 
støjbegrænsninger eller lignende.  
Hertil kommer omkostninger til drift. Er det noget, der skal være inkluderet i 
tilbuddet? Det kan være meget svært at forudse, og giver en voldsom afhængighed 
af den anden leverandør, og af hvem der får den bedste periode til revision.  
Såfremt man med et anlæg kan levere ydelsen med en starttid, hvor der ikke er 
behov for, at holde anlægget i drift og Energinet betaler 8 ugers drift til den anden 
leverandør, så indgår omkostningerne vel i beregningen af det billigste tilbud?  
Der står, at Energinet Elsystemansvar kan beordre - hvilke objektive kriterier ligger 
der til grund for, at der vil ske en sådan beordring?   
 
Variabel betaling  
Såfremt omkostninger til beordring ikke skal være indeholdt i tilbudsprisen, bør 
betalingen beskrives i den variable betaling evt. med en henvisning til reguleret pris 
eller Cost+ reglerne.   
 
Brændselslager  
Under brændselslager står der, at egenforsyningen skal være uafhængig af 
ekstern forsyning � gælder dette også gas fra transmissionsnettet?  
Hvad gælder, hvis anlægget beordres i drift  2 gange  4 uger � skal der være 
brændselslager til dette ud over de 12 timer pr. start? Eller er det ok at løbe tør for 
brændsel efter 2x12 timers beordring? Og som følge deraf ikke have brændsel til 
at lave en dødstart?   
 
Frekvens og Spændingsregulering  
Der står, at der skal leveres op til 30 MW regulerbar aktiv effekt kontinuert, hvilket 
bør ændres til, at dette skal kunne ske i op til 12 timer efter en opstart, jf. afsnit 4.2 
om brændselslager. 
Hvad menes der med at Systemgenoprettelsesreservens elforsyning er uafhængig 
af andre parametre? Hvilke andre parametre tænkes der her på?  
 
Antal prøver 
Antal prøver bør fremgå, da omkostningerne skal indgå i prisen. Alternativt bør der 
blot fremgå det antal, der skal indgå i evalueringen af tilbuddet, så man står lige i 
udvælgelsen.  
 
Information / uddannet personale  
Leverandøren skal selvfølgelig have uddannet personale til at håndtere opstarten. I 
afsnit 4.6 står dog, at leverandøren også skal kunne spændingssætte 
transmissionsnettet, hvilket bør være Energinets ansvarsområde. � Det kan godt 
være, at dette blot er et forståelsesspørgsmål, der blot kræver en ny formulering. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jes Smed 

 

jessm@orsted.dk 

Tlf. 99552450 
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NOTAT 

22. juli 2019 

 

 

HØRING AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR AT FUNGERE SOM GENOPRETTEL-

SESLEVERANDØR 

Dansk Fjernvarme takker for invitationen til at afgive høringssvar på vilkår og betingelser 

for at fungere som genoprettelsesleverandør. 

 

Dansk Fjernvarme er brancheforening for ca. 400 fjernvarmeselskaber, der ejer og driver 

såvel centrale som decentrale kraftvarmeenheder for elproduktion og elkedler samt var-

mepumper for stort elforbrug og er derfor interesseret i vilkår for at kunne bidrage til fast-

holdelse af den høje forsyningssikkerhed på elsystemet. 

 

Generelle bemærkninger.  

 

Vi er opmærksomme på, at høringsmaterialet fortrinsvis angår vilkår i prisområde DK2. 

Og at det primært angår genoprettelsesreserver i Østdanmark. Altså anlæg til brug ved 

start fra dødt net. 

 

Det er dog værd at bemærke, at netvirksomhederne (DSO/DNO) i juli-september 2019 er 

i gang med at opfylde Energinets arbejde med at efterleve Network Code Emergency & 

Restoration, NC ER. 

Netvirksomhedernes arbejde med NC ER og nærværende høring hænger sammen, for 

hvis det ikke er muligt at genoprette normaltilstanden i elsystemet, så lukker systemet 

ned og der skal ske start fra dødt net. Den aktuelle identificering af værker til brug som 

ydelsesleverandør i en nødsituation har en række uhensigtsmæssigheder, der kan på-

virke antallet af og mulighederne for at få indgået aftaler, og dermed tilstrækkelige res-

sourcer i elsystemet til at afværge black out. 

 

Det siger sig selv, at alle ejere af generatoranlæg tilsluttet elsystemet, på relevante 

spændingsniveauer kan og skal bidrage til at afhjælpe krise- og nødsituationer og der-

med afværge black out. De værker, som stiller kapacitet til rådighed må have fair mulig-

hed for at få dækket omkostninger, både faste og variable. Det er et gode, at vi som sam-

fund har høj forsyningssikkerhed og derfor må alle elkunder via Energinet systemtarif bi-

drage økonomisk til dette arbejde og ikke pålægge enkelte ejere af kraftvarmeværker at 

afholde udgifter til gavn for det samlede elsystem. 

Til: Energinet, Peter Bruhn, pbu@energinet.dk 

Energinet, Michael Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk 

Energinet, myndighed@energinet.dk  

 

Af: Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, kib@danskfjernvarme.dk  
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I forbindelse med opfyldelse af NC ER har Energinet udvalgt centrale og decentrale vær-

ker over 3 MW el-kapacitet, til brug som ydelsesleverandør i en nødsituation. 

Af forarbejdet til NC ER, hvor også Dansk Fjernvarme bidrog, var der en del fokus på at 

de stigende antal MW elkedelkapacitet også skal kunne indgå som ligeværdige ydelses-

leverandører i en nødsituation f.eks. til frekvensstabilisering.  Dette forhold har også fun-

det vej til �Udbud af systemgenoprettelsesreserve udbudsbetingelser DK2 2021 � Bilag 1, 

tekniske betingelser� punkt 4.4, hvor det netop fremgår at interne lastenheder som f.eks. 

elkedler kan anvendes ved frekvensstabilisering. 

 

Tilsvarende mulighed er der ikke åbnet for i det arbejde netvirksomhederne lige nu er i 

gang med over for kraftvarmeværkerne, her arbejdes der alene med generatorkapaciteter 

og ikke lastenheder. 

 

Det fremgår af materialet fra netvirksomhederne til kraftvarmeværkerne, at kraftvarme-

værkerne ikke skal undergå ombygning med tilhørende nyinvesteringer for at kunne bi-

drage som systemydelsesleverandør i en nødsituation. I de tilfælde, hvor et kraftvarme-

værks generator og tekniske udrustning gør det muligt at bidrage med f.eks. under- eller 

overfrekvensregulering, frekvensafvigelser, spændingsafvigelser, effekt-flow, aktiv effekt-

assistance eller ændret reaktivt optag skal de bidrage. Imidlertid er er afgrænsning til ge-

nerator og teknisk udrustning ikke tilstrækkeligt til at værket kan deltage som systemydel-

sesleverandør i en nødsituation. 

Værkets OT (SCADA eller SRO) anlæg skal være indrettet til formålet, lige som IT- og 

kommunikationssystemerne op imod værkets balanceansvarlige PBA skal kunne hånd-

tere disse skærpede driftsformer og nok så vigtigt skal alle disse systemer løbende vedli-

geholdes. 

 

Det er således ikke nok for et kraftvarmeværk, at de værnes mod nyinvesteringer i gene-

ratoranlæg og teknisk udrustning, samt at de ikke skal deltage, hvis det er påkrævet. Har 

værket tilstrækkelige tekniske egenskaber, så vil deltagelse som ydelsesleverandør i en 

nødsituation kræve tilstrækkelig økonomisk kompensation til dækning af de løbende inve-

steringsbehov. Det må gælde i forløb med bidrage til at afhjælpe krise- og nødsituationer 

og ikke kun ved bidrage til genopretning. 

 

I �Udbud af systemgenoprettelsesreserve udbudsbetingelser DK2 2021 � Bilag 1, tekni-

ske betingelser� punkt 4.8 fremgår at der bliver tale om en fast betaling. 

I �Systemgenoprettelsesreserve bilag 2, kontraktparadigme� fremgår af punkt 4.1, at der 

bliver tale om et fast vederlag for aftaleperioden og i punkt 4.2 at der ligeledes er en dæk-

ning af variable omkostninger. Desværre er de variable omkostninger begrænset til start-

omkostninger og brændselsforbrug. Her kunne det være rimeligt om værket fik dækket 

startomkostninger samt modtager den marginale regulerkraftpris for opregulering i timen 

før black out. Og der skal være en tilsvarende økonomisk kompensation ved bidrag til at 

afhjælpe krise- og nødsituationer. 

 



 

 

Side 3/5 

 

Udfordringen er at der i materialet fra netvirksomhederne om værkerne som ydelsesleve-

randør i en nødsituation ikke er angivet hverken en fast eller en variabel betaling til dæk-

ning af værkets omkostninger ved deltagelse. Da handlinger før black out må være at fo-

retrække forekommer det ulogisk, at der først kommer økonomisk kompensation når der 

igen skal startes fra dødt net � men ikke til de værker, som kan bidrage til at forhindre 

black out. 

 

Der er betydelig risiko for at mange værker vil afstå fra at bidrage som ydelsesleverandør 

i en nødsituation, hvis det alene medfører ekstra omkostninger. Det kan forringe forsy-

ningssikkerheden. 

 

Dansk Fjernvarme har ved seminar i såvel december 2017 og december 2018 � og med 

deltagelse fra Energinet, samt andre myndigheder � påvist det værdifulde ved at decen-

trale kraftvarmeenheder fastholdes i elsystemet til glæde og samfundsøkonomisk nytte. 

De mange nye regler Energinet omsætter fra Network Code � med EU og ENTSO-E som 

afsender må ikke ensidigt medføre ekstra omkostninger for værksejerne. Der må findes 

nye mekanismer for betaling fra elkunderne via Energinets systemtarif til de værker, som 

deltager med ydelser til det sammenhængen delsystem. 

 

Netvirksomhederne beder i denne periode (juli-september 2019) udvalgte kraftvarmevær-

ker om at tage stilling til om de kan bidrage som ydelsesleverandør i en nødsituation eller 

de ikke kan. Efter udløb af grundbeløbet er der en generel usikkerhed om hvorvidt decen-

trale værker er driftsklar. Og selvom de er driftsklar kan værkets status variere meget 

mellem sommer og vinter. Derfor mangler henvendelsen fra Netvirksomhederne en præ-

cis beskrivelse af de økonomiske vilkår værkerne kan se frem, hvis de tilkendegiver at 

være klar til at bidrage til at afhjælpe krise- og nødsituationer. 

 

Det vil være i strid med varmeforsyningsloven om det forventes at fjernvarmekunderne 

skal betale for elkundernes forsyningssikkerhed. 

 

Konkrete bemærkninger. 

 

Høringsbrev � vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleve-

randør. 

 

Det er noteret, at udbudsbetingelserne gælder prisområde DK2 og det angår produktions-

anlæg, der kan levere dødstartreserver i tilfælde af black out. 

 

Der er ingen steder beskrevet, hvad der skal ske i prisområde DK1. Dansk Fjernvarme 

har tidligere i samarbejde med Energinet fået kortlagt mulighederne for at decentrale 

kraftvarmeværker også kan anvendes til dødstart af elsystemet ved. F.eks. at spændings-

sætte en eller flere større kraftvarmeenheder i DK1. 

 

En stor mangel i det samlede materiale er den manglende beskrivelse af, hvilken rolle de 

balanceansvarlige har i relation til disponering over disse genoprettelsesreserver. 
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Det vil være oplagt at kraftvarmeenheder har mulighed for fuldt ud at deltage i forskellige 

elmarkeder som spot og regulerkraft, men selvfølgelig ikke andre reserver. Værkerne skal 

i normaltilstanden (meste af tiden) kunne tjene normale indtægter, og opretholde både el- 

og varmeleverancer på normale vilkår. I tilfælde af black out får disse enheder specialop-

gaver med genoprettelsesydelser. Alt dette kræver dog at de balanceansvarlige tildeles 

en rolle. 

 

Hvis dette udbud alene angår power-only enheder uden fjernvarmekobling må vi gøre op-

mærksom på at det er konkurrencebegrænsende. 

 

Udbud af systemgenoprettelsesreserve udbudsbetingelser DK2 2021. 

 

Det fremgår af punkt 5.3 at kontrakten kun vil få varighed af 3 år. Dansk Fjernvarme er 

opmærksom på at Energinet gerne ser meget korte aftaleperioder og må i det lys vel op-

fatte 3 år som langt tid. Det er det imidlertid ikke for ejeren af et kraftvarmeværk. 

For at få flere værker til at interessere sig for Energinets udbud, og dermed en egentlig 

konkurrencesituation, da kan et kontraktperiode på 5 år være mere oplagt. 

 

Det vil være hensigtsmæssigt om Energinet ikke fastsætter vilkår således, at der kun bli-

ver en byder i DK2. Det har Enegrinet oplevet før angående udbud af strategiske reser-

ver, hvilket for markedsudviklingen var meget utilfredsstillende. 

 

Udover selve kontraktens varighed er der også behov for at Energinet får afholdt udbud 

og tildelt kontrakt med tilstrækkelig tid for værket og dets balanceansvarlig til at være på 

plads bl.a. med tekniske tilpasninger, OT og IT systemer i god tid før start af kontraktperi-

oden 1. januar 2021. 

 

Udbud af systemgenoprettelsesreserve udbudsbetingelser DK2 2021 � bilag 1 tek-

niske bestemmelser. 

 

Det fremgår at der er teknisk behov for to uafhængige systemgenoprettelsesreserver i 

DK2. Det taler for at der ikke kun bliver tilbud om to enheder, men at der er reel konkur-

rence ved at der er vilkår, som fremmer bud fra en del flere leverandører � ellers er kon-

kurrence en illusion. Tilladelse til at en systemoprettelsesreserve kan bestå af flere enhe-

der vil også styrke konkurrencen. 

 

Det fremgår at enhederne skal være direkte tilsluttet en 132/50 kV station. Dansk Fjern-

varme læser det således at et kraftvarmeværk med nettilslutning mod et 50 kV felt på 

132/50 kV stationen kan godkendes.  

 

Det fremgår at systemgenoprettelsesreserven skal kunne levere 30 MW regulerbar aktiv 

effekt kontinuert. Dansk Fjernvarme vil anbefale at det tillades, at denne effekt gerne må 

komme fra flere enheder. Her vil de balanceansvarlige kunne bidrage konstruktivt til at 

identificere relevante kombinationer af anlæg. 

 



 

 

Side 5/5 

 

Dansk Fjernvarme glæder sig over at interne lastenheder som elkedler kan bidrage til fre-

kvensregulering. Gældende regler i Elpatronlovgivningen tilsiger at elkedlerne er tilsluttet 

på kraftvarmeværker. Men fra 2021 (hvor disse regler skal gøres gældende) vil udfasnin-

gen af PSO og sænkning af elvarmetariffen til 155 kr./MWh medføre at store elkedler 

også kan forventes etableret uden for kraftvarmeværker. Det kan i prisområde DK2 f.eks. 

være hos CTR eller VEKS i de store transmissionssystemer. Disse enheder skal vel ikke 

udelukkes fra at deltage med systemgenoprettelse og/eller frekvensstabilisering, blot fordi 

de ikke er interne lastenheder på et kraftvarmeværk? 

 

Det noteres, at der i punkt 4.8 er fastsat, at der bliver tale om en fast betaling. Bemærk-

ningen falder efter omtale af udgifter til afprøvning m.v.  

Hvad der imidlertid ikke fremgår er, hvorledes udgifter til de nødvendige OT, IT og IKT sy-

stemer mellem Energinet og værket og mellem værket og PBA skal finansieres ved etab-

lering og vedløbende vedligehold og opdateringer.  

Ej heller fremgår, hvordan omkostninger til efterlevelse af den Cyber sikkerhed, som NC 

ER reglerne fordre skal betales. 

 

Udbud af systemgenoprettelsesreserver Bilag 2 kontraktparadigme. 

 

Det må i disse GDPR tider være påkrævet at Energinet også indgår en databehandleraf-

tale og at den er  med reference i kontrakten. Desuden mangler beskrivelse af de cyber 

sikkerhedsmæssige forhold værket skal iagttage nu og fremover. Umiddelbart forekom-

mer vilkårene i punkt 10 ikke at være dækkende for de cyber sikkerhedskrav der er på vej 

i kølvandet på NC ER reglerne.  

 

Til punkt 4 er der behov for en grundigere beskrivelse af, hvilke omkostninger der skal 

indgå i de faste og de variable omkostninger. Ellers kan det blive svært at sammenligne 

forskellige tilbud. Desværre er de variable begrænset til startomkostninger og brændsels-

forbrug. Her kunne det være rimeligt om værket fik dækket startomkostninger samt mod-

tager den marginale regulerkraftpris for opregulering i timen før black out. 

 

Der mangler en beskrivelse af hvilke andre elmarkeder værket må henholdsvis ikke må 

deltage i gennem deres PBA i kontraktens løbetid.  

 

Dansk Fjernvarme er selvsagt til rådighed for dialog og uddybning af høringsbidragat. 
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Peter Bruhn

From: Camilla Brovang (FSTS) <cabr@forsyningstilsynet.dk>

Sent: 15. august 2019 11:07

To: Peter Bruhn

Cc: Myndighed; Michal Rudbeck-Rønne; Thomas Vom Braucke (FSTS); Thomas Heldbo 

Wienberg (FSTS); Peter Christian Olsen (FSTS)

Subject: SV: Høring af vilkår og betingelser for at fungere som 

genoprettelsesydelsesleverandør jf. bestemmelserne i NC ER 

Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Completed

Categories: Systemgenoprettelse

Kære Energinet 

Forsyningstilsynet har modtaget nedenstående høring over vilkår og betingelser for at fungere som 

genoprettelsesydelsesleverandør i form af udbudsbetingelser med tilhørende bilag.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet i sit høringsbrev i afsnit om retsgrundlag refererer til, at udbuddet har 

hjemmel i elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, hvorefter Energinet ved anskaffelse af energi og andre ydelser skal 

anvende markedsbaserede metoder. Som Forsyningstilsynet læser udbudsbetingelserne, er der tale om indkøb af 

ydelser af en vis volumen, hvor der i udbudsbetingelserne er udarbejdet betingelser for at kunne byde på ydelsen. I 

den forbindelse kunne Forsyningstilsynet godt tænke sig at høre, hvilke overvejelser Energinet har gjort sig, i forhold 

til om der kan være tale om en anmeldelsespligtig metode, som skal godkendes af Forsyningstilsynet, jf. 

elforsyningslovens § 73 a. Der kan i den sammenhæng også henvises til Forsyningstilsynets rapport om Energinets 

indkøb af reserver i elsystemet af 19. december 2018, afsnit 2.2.  

 

Det kan herudover bemærkes, at det følger af høringsbrevet, at udbuddet skal ske inden for rammerne af 

Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer 

og systemgenoprettelse (NC ER) samt Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af 

netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG). Dette ser dog ikke ud til at fremgå af 

udbudsbetingelserne. Ligeledes er der i sidste afsnit i afsnit 2 i høringsbrevet en reference til NC ER en 

uoverensstemmelse mellem teksten i brevet og referencen. Begge dele giver en noget forståelsesmæssig 

usikkerhed. 

 

Vedrørende bilag 1 

Pkt. 2 

Definitionen af systemgenoprettelsesreserven er angivet som �en eller flere kraftværksblokke�. Forsyningstilsynet 

forstår umiddelbart denne definition som en reference til synkron-generatorer. I givet fald fremstår kravet ikke 

teknologineutralt. Hvilke overvejelser har Energinet gjort sig herom? 

 

Pkt. 4.6 

Systemgenoprettelsesreserven skal informationsteknisk tilsluttes Energinets KontrolCenter El. I medfør af NC ER art. 

42(3) skal Energinet have mindst et reserve-kontrolcenter der er fysisk adskilt/forskellig fra det i Erritsø. Det fremgår 

dog ikke af høringsmaterialet, om der er taget højde for hvorledes dette skal håndteres praktisk og økonomisk. 

 

Pkt. 4.8 

Det fremgår af høringsmaterialet, at Energinet kan kræve dokumentation for de afprøvede tests. Det bemærkes, at 

der pågår drøftelser mellem Energinet og Forsyningstilsynet om der er den fornødne hjemmel hertil, og at disse 

drøftelser endnu ikke er afsluttet. 

 

Vedrørende bilag 2 
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Det ser ud til, at Energinet kun vil foretage modregning i de faste årlige omkostninger i de tilfælde hvor et anlæg ikke 

har været til rådighed. Har Energinet gjort sig overvejelser med hensyn til modregning i de variable 

startomkostninger og omkostninger for brændselsforbrug til levering af energi? 

 

 

Vi stiller os meget gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål til ovenstående. I er derfor velkomne til at vende tilbage 

herom.  

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Camilla Brovang 
Chefkonsulent / Chief Advisor 
+45 4171 4325 / cabr@forsyningstilsynet.dk 
 
������� 

 
 
������� 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
�������� 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

  

  

Fra: Lisbeth V Thomsen <lvt@energinet.dk>  

Sendt: 12. juli 2019 15:27 

Til: 1 - FSTS Anmeldelser <anmeldelser@forsyningstilsynet.dk> 

Emne: Høring af vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør jf. 

bestemmelserne i NC ER  

  

Til høringsparterne: 

  

Energinet udsender hermed vilkår og betingelser for at fungere som 

genoprettelsesydelsesleverandør jf. bestemmelserne i NC ER i høring. 

  

Høringen omfatter: 

  

Høringsbrev � Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør 

Udbud af systemgenoprettelsesreserve � Udbudsbetingelser DK2 2021 � Høring 

Udbud af systemgenoprettelsesreserve � Udbudsbetingelser DK2 2021 � Bilag 1 Tekniske betingelser 

� Høring 

Udbud af systemgenoprettelsesreserve � Bilag 2 Kontraktparadigme - Høring 

  

Høringssvar til udbudsbetingelser og bilag bedes fremsendt til Energinet senest den 15. august 2019 

kl. 12.00, att. Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, cc Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk. 

  

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet bedes stilet til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, med kopi til 

Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk  og til Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk. 
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Pva/  

Peter Bruhn og Michal Rudbeck-Rønne 

Venlig hilsen 

 

Lisbeth V Thomsen  

Administrativ assistent 

Systemdriftsudvikling 

+4561240352 

lvt@energinet.dk 

  

<Udbud af systemgenoprettelsesreserve - Bilag 2 Kontraktparadigme - Høring.pdf> 

<Udbud af systemgenoprettelsesreserve - Bilag 1 Tekniske betingelser - Høring.pdf> 

<Udbud af systemgenoprettelsesreserve - Udbudsbetingelser DK2 2021- Høring.pdf> 

<Høringsbrev � vilkår og betingelser for at fungere som 

genoprettelsesydelsesleverandør.pdf> 
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Forsyningstilsynet 

post@forsyningstilsynet.dk 

cc: Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk) 

Ørsteds høringssvar på Energinets 
metodeanmeldelse af udbud af 
systemgenoprettelsesreserve i DK2 
 

 

Ørsted takker for muligheden for at afgive høringssvar på ”Høring af Energinets 

metodeanmeldelse af udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2”. 

 

Helt overordnet finder Ørsted det kritisabelt, at metodeanmeldelsen for udbuddet af 

systemoprettelsesreserve i DK2 kører parallelt med udbudsprocessen, og tilsvarende, at 

hverken metoden for cost plus eller for reguleret pris er godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

Dette er særligt problematisk, fordi udbudsmaterialet lægger op til, at tilbudsgiver - i den 

situation hvor der kun er én tilbudsgiver - ved afgivelse af tilbud samtidig binder sig til en 

kontrakt, hvor prisen er aftalt til: ”en afregning efter principperne for cost plus”, og hvor 

Energinet på forhånd har valgt, at forrentningen fastlåses til 3,65% baseret på 

Forsyningstilsynets fastsatte forrentning for netselskaber.  

 

Allerede med henvisning til, at anlæg til levering af systemgenoprettelsesreserve ikke 

som netvirksomhed kan forventes at være underlagt en hvile-i-sig-selv-regulering, men 

en anderledes og højere risikoprofil, er denne forretningssats ikke rimelig. Endvidere skal 

en metodeanmeldelsen for Energinets udbud af systemgenoprettelsesreserve for DK2 

ikke samtidig udgøre (eller præjudicere) en metodeanmeldelse for forrentningselementet 

i cost plus metoden. Denne behandling, herunder forvaltningsretlige høringsproces, 

henhører under den konkrete metodeanmeldelse af cost plus1.  

 

Energinets metode for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK2 er i den foreliggende 

form derfor hverken rimelig eller gennemsigtig for tilbudsgiverne. I den situation hvor der 

kun er afgivet ét tilbud, bør metoden ændres, således at en tre-årig aftale baseret på 

systembekendtgørelsens afregningsvilkår først kan blive bindende for tilbudsgiveren, når 

den konkrete afregning iht. cost plus er fastlagt for tilbudsgiverens konkrete anlæg, og 

denne på de foreliggende vilkår accepterer at indgå aftalen.  

 

Der henvises til Ørsteds uddybning nedenfor. 

 

                                                        
1 Jf. systemansvarsbekendtgørelsens § 24, jf. elforsyningslovens § 73a 
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Uddybning af de indledende centrale bemærkninger 

 

Det er problematisk, at tilbud skal afgives, uden at der foreligger metodegodkendelse. 

 

Som nævnt i indledningen er det kritisabelt, at udbuddet gennemføres samtidig med, at 

hverken metoden for selve udbuddet eller metoderne for afregning efter cost plus eller 

for reguleret pris foreligger i godkendt form.  

 

Udkast til metode for cost plus, jf. systemansvarsbekendtgørelsens § 24, blev sendt i 

høring hos aktørerne primo 2019, men blev herefter sendt tilbage til genbehandling hos 

Energinet, og metoden foreligger fortsat ikke i en revideret udkastform. Der er således 

ikke udsigt til, at metoden for cost plus anmeldes til Forsyningstilsynet inden for en 

kortere tidshorisont.  

 

Cost plus afregning og herunder risikoelementet i forbindelse med forrentning skal 

vurderes konkret baseret på tilbudsgiverens anlæg og de individuelle risici og 

omkostninger, der er forbundet med produktion og leverance fra netop dette anlæg.  

 

Vilkårene for en afregning iht. cost plus er først tilstrækkeligt klare for en tilbudsgiver (der 

som den eneste har afgivet tilbud), når tilbudsgiveren og Energinet i fællesskab har 

afklaret, hvad cost plus afregning vil føre til for ydelsen fra tilbudsgiverens anlæg. 

 

Energinet har i udbudsmaterialets kontrakt lagt op til, at en byder er bundet af den 

indgåede aftale, selvom der efter kontraktindgåelsen pålægges ændring af vilkårene, 

herunder de centrale vilkår om prisfastsættelse. Energinet synes alene at have fokus på 

den anmeldte metode for reguleret pris, men problemstillingen relaterer sig tillige til både 

metodeanmeldelsen af selve udbuddet og den udestående metodeanmeldelse for cost 

plus og reguleret pris. Energinet vælger i kontraktens §17 at give mulighed for 

genforhandling, såfremt vilkårene ændrer sig samt mulighed for henvisning af sagen til 

voldgift. Imidlertid er en sådan proces uden reelt indhold, da vilkår iht. en 

metodegodkendelse udgør offentligretlige regler, der formodningsvist vil sætte et loft over 

afregningen, som hverken en genforhandling af aftalen eller en voldgift kan ændre på.  

 

Det strider imod kravet om rimelighed og gennemsigtighed, når metoden for udbuddet 

fører til, at en privat aktør/byder bliver juridisk bundet til aftalevilkår, som alene foreligger 

i ikke-metodegodkendte rammer,  hvor det er uklart for tilbudsgiveren, hvad en cost plus 

afregning konkret vil betyde, og hvor vilkårene for afregningen kan ændres i 

aftaleperioden iht. senere metodegodkendelser. Metodegodkendelse i denne 

sammenhæng kan udgøre et offentligretligt loft over afregningen, der ændrer økonomien 

i aftalen, uden at tilbudsgiveren har mulighed for at komme ud af aftalen ved opsigelse 

eller på andet grundlag.  

 

De centrale afgørende problemstillinger ved Energinets metode for udbuddet knytter sig 

således til, at Energinet ikke alene udbyder ydelsen i konkurrence, men samtidig forsøger 

at fastlåse byderen til uklare og uigennemsigtige aftalevilkår i en situation, hvor en aktør 

ender med at være eneste tilbudsgiver. Dette er hverken rimeligt eller gennemsigtigt, og 

må på det grundlag anses for uhjemlet.  
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Fastlåsning af renten er i strid med intentionen i cost plus metoden 

 

Energinet vælger på baggrund af den af Forsyningstilsynets fastsatte forrentning af 

netvirksomhedernes fremtidige investeringer2, at anvende samme rente på 3,65% i 

tilfælde af manglende konkurrence, hvor afregning skal fastsættes til cost plus. 

Fastlåsning af renten er i strid med intentionerne bag cost plus metoden, der bør baseres 

på selskabsspecifikke værdier for de indregnede elementer, herunder forretningen. En 

fastlåsningen af rentesatsen vil være en glidebane for justering af øvrige parametre i et 

cost plus scenarie, hvilket undergraver metodens intention og værdi. Ørsted mener, at 

afsnit om fastlåsning af rente bør udgå af udbudsmaterialet.  

 

Dernæst bemærkes, at den angivne rente er uacceptabelt lav. Først og fremmest er der 

ikke - som det er tilfældet for netvirksomhederne - tale om en monopolvirksomheds 

fremtidige investeringer, hvor afskrivningsperioden er lang (op til 30 år). I forhold til det 

konkrete udbud, er der derimod tale om en aftale med en varighed på 3 år. Markedet for 

systemgenoprettelsesreserve i DK2 er usikkert - efterspørgslen er halveret i løbet af det 

seneste år. Netvirksomhedernes rente kan derfor ikke betragtes som den rimelige rente, 

da der er tale om to vidt forskellige risikoprofiler.  

 

Det bemærkes desuden, at fastlåsningen af forrentningen er et nyt vilkår, som Energinet 

ikke har inddraget i forbindelse med tidligere høring af udbuddet. 

 

Konkrete bemærkninger til udbudsmaterialet 

 

Formlen for tildeling er ikke retvisende for reservens samfundsøkonomiske værdi 

 

I Udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1 fremgår, hvordan tilbudsprisen til evaluering 

fastsættes. Tilbudsprisen indeholder én uges drift på minimumslast. Historisk har der de 

sidste 20 år været behov for én opstart og drift i ca. 8-12 timer, hvilket er mindre end én 

time om året i gennemsnit. Med den valgte evalueringsmetode vil et anlæg med dyrt 

brændsel med høj minimumslast kunne blive fravalgt, selvom dette anlæg er billigst i den 

årlige betaling. Der er ikke belæg for at forvente, at et anlæg til 

systemgenoprettelsesreserve skal have en uges drift i forbindelse med en hændelse. 

Ørsted mener derfor ikke, at evalueringsmetoden giver den samfundsøkonomiske bedste 

leverance.   

 

De tekniske betingelser stiller uklare og urealistiske krav til omfanget af drift på reserven 

og bør derfor ikke være omfattet af metodegodkendelsen 

 

Generelt er det problematisk, at metodegodkendelse skal ske på baggrund af tekniske 

krav, særligt når disse ikke fremstår veldefinerede. Ørsted har tekniske spørgsmål til 

adskillige underafsnit til punkt 4 (’Tekniske krav’) fordi kravene er uklare, og de tekniske 

betingelser for produktet ”Systemgenoprettelsesydelsen” bør derfor ikke indgå i 

metodegodkendelsen, da efterfølgende justeringer af produktet så vil kunne kræve en 

fornyet metodegodkendelse, selvom indkøbsmetoden ikke justeres.  

 

                                                        
2 Forsyningtilsynets beregning af forrentningssatsen for reguleringsperioden 2018-2022 iht. BEK 1595 2017.  
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Desuden fremhæves punkt 4.7 (’Rådighed’) under Bilag 1 Tekniske Betingelser, hvor det 

fremgår, at Energinet kan kræve systemgenoprettelsesreserven i drift i en periode på op 

til fire uger op til to gange per kalenderår. Ørsted er uforstående overfor nødvendigheden 

af et sådan krav, da et anlæg til systemgenoprettelsesreserve ikke nødvendigvis 

performer bedre under drift. Kravet bør være unødvendigt, såfremt anlægget kan 

overholde de angivne starttider fra standbytilstand. Desuden vil kravet om op til 8 ugers 

årlig drift medføre et voldsomt krav til brændselslager – samt udelukke visse 

nødstartsenheder som i miljøkrav højest må være i drift 500 timer om året. 

 

Energinet udbyder kun 1 enhed, trods angivelse af behov for 2 enheder 

 

Energinet henviser i metodeanmeldelsen til, at udbud som metode er valgt bl.a. for at 

tiltrække nye aktører. Vi gør Forsyningstilsynet opmærksom på, at Energinet i efterårets 

høring af systemgenoprettelsesreserven udbød 2 enheder, og at der i nuværende udbud 

kun udbydes 1 enhed. Energinet beskriver i de tekniske betingelser fortsat deres behov 

til at være 2 enheder, hvorfor dette også bør fremgå af udbuddet.   

 

Øvrige kommentarer til Udbudsbetingelserne 

 

Kontraktlængden på 3 år er kort tid for denne type produkt, men giver dog rimelig tid til 

at planlægge og investere samt uddanne personale til drift af anlæggene.  

 

I Udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1 (’Tildeling – flere tilbudsgivere’) bør det som en 

tilføjelse til de tekniske betingelser angivet i Bilag 1 præciseres, at alle leverandører af 

systemgenoprettelsesreserven skal være underlagt krav om tilstrækkelig teknisk og 

finansiel kapacitet, svarende til de krav iht. elforsyningsloven, som gælder for aktører, 

der har elproduktionsbevilling.   

 

Kommentarer til Udbudsbetingelser – bilag 2 Kontraktparadigme 

 

I kontraktparadigmets punkt 4.5 (’Tab’) bør der være en tilsvarende tabsbegrænsning for 

Leverandøren, således at Leverandøren kun er forpligtet til at erstatte direkte tab, som 

måtte opstå i forbindelse med skader og tab, herunder produktansvar, hos Energinet 

og/eller andre, i det omfang dette kan tilregnes Leverandøren. Det bør eksplicit 

fremgå, at Leverandøren ikke er ansvarlig for indirekte tab, herunder produktansvar.   

 

Det fremgår af udbudsmaterialets punkt 4.9, at punkt 4.5 udgår i forbindelse med en 

cost plus-/reguleret pris-kontrakt. Dette kan ikke være tilsigtet. Der er behov for 

ansvarsreguleringen i punkt 4.5 også ved indgåelse af ”cost plus/reguleret pris 

kontrakt”, samt at den er også i dette scenarie er gensidig. Punktet bør således ikke 

udgå ved skift til cost plus/reguleret pris.  

 

I kontraktparadigmets punkt 17 (’Forsyningstilsynets metodegodkendelse’) fremgår 

det, at vilkårene i punkt 15 finder anvendelse i tilfælde af, at Forsyningstilsynets 

afgørelse kræver ændringer i aftalens vilkår. Dette er, jf. gennemgangen ovenfor, 

ikke acceptabelt, idet en genforhandling eller voldgift ikke vil give en leverandør 

tilstrækkelig sikkerhed for, at aftalen ikke forringes til skade for leverandøren. 



 

 

 Side 5/5 

 

Vores ref. ANHEL 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverandøren skal således have adgang til at komme ud af aftalen, såfremt denne 

ændres efter aftaleindgåelsestidspunktet.  

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jes Smed 

 

jessm@orsted.dk 

Tlf. +45 99 55 24 50 





2/6 

 

Dok.19/04256-1 Offentlig/Public 

3. Udbudsmateriale 

3.1 Udbudsmaterialets omfang 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 

· Dette dokument. Dokumentnummer 19/04256-1 

· Bilag 1: Tekniske specifikationer. Dokumentnummer 19/04256-2 

· Bilag 2: Kontraktparadigme. Dokumentnummer 19/04256-3 

 

3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Energinet opfordrer tilbudsgivere til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i 

tvivl om forståelsen af krav og kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. 

 

Tilbudsgivere opfordres ligeledes til at gøre Energinet opmærksom på eventuelle uhensigts-

mæssigheder i udbudsmaterialet. 

 

Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles 

skriftligt via e-mail til: Peter Bruhn, pbu@energinet.dk. 

 

Alle spørgsmål og svar vil blive publiceret på Energinets hjemmeside i anonymiseret form. 

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Energinet i hænde senest ved den i Tabel 

1 angivne frist. Henvendelser, som modtages efter fristen, vil kun blive besvaret i det omfang 

det er muligt inden den i Tabel 1 angivne frist for besvarelse af spørgsmål. 

 

3.3 Rettelsesblade 

I tilfælde af at Energinet finder det nødvendigt at ændre udbudsmaterialet og / eller supplere 

oplysningerne i udbudsmaterialet, vil dette blive publiceret på Energinets hjemmeside i form af 

rettelsesblade. 

 

Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. 

 

Der vil som udgangspunkt ikke blive offentliggjort rettelsesblade senere end den i Tabel 1 

ovenfor angivne frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet. 

 

4. Teknisk afklarende møder 

Energinet ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energinets ønsker og 

forventninger til den udbudte ydelser. Der vil derfor, på en tilbudsgivers anmodning, kunne af-

holdes individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og Energinet. 

 

I det omfang der fremkommer forhold, som Energinet vurderer, er relevante for samtlige til-

budsgivere, vil Energinet orientere om dette med udsendelse af rettelsesblade. 

 

5. Den udbudte leverance 

5.1 Leverancens omfang 

Der udbydes én systemgenoprettelsesreserve, som defineret i de tekniske betingelser (Bilag 1 

til udbudsmaterialet). 

 



3/6 

 

Dok.19/04256-1 Offentlig/Public 

Kravene til reaktiv effekt, som angivet i Bilag 1 afsnit 4.4, er fastsat for et vilkårligt anlæg, som 

er tilsluttet i en vilkårlig 132/50 kV station eller på et højere niveau i Østdanmark. Der vil være 

anlæg, der kan levere systemgenoprettelsesydelse, selvom de ikke opfylder de angivne krav, 

fordi nettilslutningspunktet tillader lempeligere krav end de angivne. Den endelige vurdering af 

et anlægs evne til at levere systemgenoprettelsesydelse beror derfor på en række analyser, 

som foretages af Energinet forud for eventuelle kontraktforhandlinger. Hvis analyserne viser at 

anlægget ikke kan levere systemgenoprettelsesydelse, vil anlægget ikke komme i betragtning 

ved tilbudsevaluering. 

 

5.2 Optioner 

Der udbydes ikke optioner. 

 

5.3 Kontraktens varighed 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud for perioden 1. juli 2020 � 31. december 2024. 

 

Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden. 

 

5.4 Kontraktforhold 

Kontrakten indgås på grundlag af kontraktparadigmet (Bilag 2 til udbudsmaterialet). Den ende-

lige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. 

 

I kontrakten er med gul markeret en række forhold, som forudsættes at være genstand for 

drøftelser med tilbudsgiverne i forhandlingsfasen. Energinet forventer således, at relevansen / 

omfanget af disse forhold belyses nærmere, som led i forhandlingerne med tilbudsgiverne. 

 

6. Udarbejdelse af tilbud 

6.1 Sprog og tilbudspriser 

Tilbuddet skal afgives på dansk. Beløbsangivelse skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 

 

6.2 Vedståelsesfrist / acceptfrist 

Tilbudsgivere er forpligtet til at vedstå deres tilbud frem til og med den dato, der fremgår af Ta-

bel 1 for kontraktindgåelse. 

 

Energinet anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kontrakten er under-

skrevet ubetinget af begge parter. 

 

6.3 Tilbuddets udformning 

Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig be-

dømmelse af tilbuddet, fastlæggelse af ydelser, omfang, og kvalitet. 

 

Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed vurderingen af de 

indkomne tilbud skal tilbuddet følge nedennævnte disposition: 

 

1. Identifikation af tilbudsgiver 

a. Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, 

samt kontaktpersoner. 

b. Oplysninger om eventuelle undertilbudsgivere. 

2. Selve tilbuddet, forbehold, og forudsætninger 
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a. Tilbuddet skal relateres til relevante bestemmelser i kontraktparadigmet (Bi-

lag 2). 

b. Forbehold overfor udbudsmaterialet samt Energinets krav skal angives sær-

skilt under overskriften �Forbehold�. 

c. Forbehold skal være specifikke og referere til konkrete bestemmelser i ud-

budsmaterialet. 

3. Teknisk løsning 

a. Beskrivelse af den tilbudte systemgenoprettelsesreserve. 

b. Teknisk dokumentation af systemgenoprettelsesreservens tekniske egenska-

ber, herunder bl.a. minimums- og maksimumslast, og reguleringsegenskaber. 

4. Økonomi 

a. Der skal angives en pris i danske kroner (DKK) pr. år pr. systemgenoprettel-

sesreserve i form af en rådighedsbetaling for ydelsen. 

b. Prisen skal indeholde alle tilbudsgiverens omkostninger forbundet med leve-

ring af ydelsen. Omkostninger til f.eks. arealleje, nettilslutning, IT, de i Bilag 1 

afsnit 4.8 nævnte afprøvninger af systemgenoprettelesesreserven, samt de i 

Bilag 1 afsnit 4.7 nævnte perioder med tilstanden driftsklar skal være inde-

holdt i prisen. Omkostninger til eventuelle yderligere afprøvninger skal 

fremgå særskilt og vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. 

c. Derudover skal angives følgende variable omkostninger pr. systemgenopret-

telsesreserve: 

i. Opstartsbetaling i danske kroner pr. opstart 

ii. Variabel betaling i danske kroner pr. MWh (DKK/MWh) 

 

6.4 Tilbudsvederlag 

Der udbetales ikke tilbudsvederlag. 

 

7. Fortrolighed 

7.1 Fortrolighed 

Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers undertilbudsgivere, er forpligtet til at iagttage ubetinget 

tavshed og fortrolighed i alle forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte 

komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen og som angår forhold, 

der ikke er offentligt tilgængelige. 

 

Hvis tilbudsgiver har specificeret bestemte oplysninger, som fortrolige, vil Energinet, i det om-

fang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne in-

formationer ikke kan gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Energinet i overensstemmelse med lov om offent-

lighed i forvaltningen. 

 

7.2 Ejendomsforbehold 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinets ejendom 

og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge uden Energinets 

forudgående skriftlige samtykke. 

 

Det afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 
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8. Aflevering af tilbud 

8.1 Aflevering 

Tilbud skal sendes skriftligt via e-mail til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, og mærkes �System-

genoprettelsesreserve DK2�. 

 

Energinet skal have modtaget tilbuddet senest ved den frist, der er angivet i Tabel 1 ovenfor. 

 

8.2 Åbning af tilbud 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 

 

9. Tilbudsevaluering og forhandlinger 

9.1 Forhandlinger 

Tilbudsgiverne kan efter afgivelse af tilbuddene blive indkaldt til forhandlinger. Forhandlin-

gerne vil blive indledt med tilbudsgivernes præsentation af tilbuddene. 

 

9.2 Tildeling 

9.2.1 Flere tilbudsgivere 

Energinet ønsker ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt synspunkt en kontrakt, der sikrer Ener-

ginets behov for Systemgenoprettelsesreserve bedst muligt til den laveste pris. 

 

Tilbud, der ikke overholder de tekniske krav, som beskrevet i Bilag 1 til udbudsmaterialet, vil 

ikke komme i betragtning ved udvælgelse af vindertilbuddet. 

 

Vinderen af udbuddet bliver således det tilbud, der overholder de tekniske krav og har den la-

veste rådighedsbetaling. 

 

9.2.2 Én tilbudsgiver 

I tilfælde af at der kun modtages tilbud fra én tilbudsgiver, skal der afregnes efter principperne 

for cost plus jf. Systemansvarsbekendtgørelsen (BEK nr. 1402 af 13/12/2019) § 24. 

 

Bilag 2 afsnit 4. Vederlag udgår og erstattes af nyt afsnit 4: 

4. Vederlag 

Indtil der foreligger en godkendt prismetode jf. Systemansvarsbekendtgørelsen 

§ 22 stk. 2 skal der afregnes efter følgende omkostningselementer: 

1. omkostninger til brændsel og andre opstartsrelaterede omkostninger, 

2. indtægter og omkostninger ved salg af elektricitet og varme, 

3. omkostninger til drift og vedligehold, herunder direkte henførbare per-

sonaleomkostninger og afhjælpende foranstaltninger til at holde an-

lægget driftsklar med de ønskede betingelser, 

4. administrations- og fællesudgifter, og 

5. afskrivninger i henhold til Årsregnskabslovens principper og rimelig 

forrentning på 3,65 % af investeret kapital. 

  

Så snart der foreligger en godkendt prismetode jf. Systemansvarsbekendtgørel-

sen § 22 stk. 1, skal afregning ske i henhold til den gældende prismetode. 

 

Samtidig udgår Bilag 2 afsnit 5. Betalingsbetingelser og erstattes af nyt afsnit 5: 
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5. Betalingsbetingelser 

Leverandøren skal senest 31. maj 2021 fremsende et budget over Leverandø-

rens forventede omkostninger forbundet med levering af ydelsen (�Det faste 

årlige vederlag�) for perioden 1. juli 2021 til og med 31. december 2021. Heref-

ter skal Leverandøren årligt senest 30. november fremsende et budget over de 

forventede omkostninger for det følgende kalenderår. Første gang senest 30. 

november 2021. Omkostninger til f.eks. arealleje, nettilslutning, IT, og de af-

talte afprøvninger skal være indeholdt i budgettet.  

 

Omkostninger til øvrige aktiveringer efter aftalen betragtes som �variable om-

kostninger�. Efter endt aktivering fremsendes en opgørelse til Energinet over de 

variable omkostninger, sammen med dokumentation for omkostningerne. Når 

beløbet er afstemt med Energinet fremsender Leverandøren en elektronisk fak-

tura til Energinet. 

  

Det faste årlige vederlag for 2021 fordeles i seks lige store dele, for øvrige år i 

12 lige store dele, som faktureres månedligt forud. Leverandøren fremsender 

en elektronisk faktura til Energinet den 15. i måneden før levering. 

 

Efter kalenderårets afslutning fremsender Leverandøren en opgørelse over de 

faktiske omkostninger til opretholdelse af systemgenoprettelsesreserven. Når 

Leverandøren og Energinet er enige om beløbets størrelse, fremsender Leve-

randøren en elektronisk faktura for eventuel underdækning eller kreditnota for 

eventuel overdækning i forhold til det faste årlige vederlag. 

 

Energinet betaler i henhold til Energinets almindelige handelsbetingelser senest 

30 dage efter modtagelse af faktura. 

 

I tilfælde af for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelo-

vens regler. 

 

Energinet forbeholder sig ret til inden udbetaling af de månedlige rater at tilba-

geholde betalingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke har opfyldt / op-

fylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, jf. afsnit 6 nedenfor. 

 

9.3 Orientering om resultatet af udbuddet 

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbuds-

forretningen. 

 

Meddelelse til de vindende tilbudsgivere, om at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de 

bedste tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgivernes. Endelig og bin-

dende aftale anses således ikke for indgået, førend kontrakterne er underskrevet ubetinget af 

alle parter. 
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Systemgenoprettelsesreserven skal kunne opretholde normale driftsforhold for spænding og 

frekvens i det kollektive elforsyningsnet. Konkret betyder det, at der ved momentan ind- og ud-

kobling af ±30 MW eller 100 Mvar induktiv last eller 50 Mvar kapacitiv last i den spændings-

satte ø, ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- eller frekvensafvi-

gelse større end grænserne for �normal produktion�. 

 

�Normal produktion� defineres jf. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 

2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg � RfG, som 

det frekvens- og spændingsområde indenfor hvilke produktionsanlæg skal kunne operere tids-

mæssigt ubegrænset. 

- Frekvens jf. artikel 13, stk. 1 litra b Tabel 2 

- Spænding jf. artikel 16, stk. 2 Tabel 6.1 (100 kV � 300 kV) eller Tabel 6.2 (300 kV � 400 

kV) 

 

Derudover skal systemgenoprettelsesreserven kunne levere op til 30 MW regulerbar effekt 

kontinuert. 

 

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne levere frekvensregulering i den krævede periode i 

4.2 ovenfor, hvor systemgenoprettelsesreservens levering af effekt er uafhængig af eksterne 

forhold fx det aktuelle fjernvarmeaftag. Frekvensreguleringen må gerne ske med benyttelse af 

lastenheder, f.eks. en elkedel. 

 

4.5 Opstartstid 

Systemgenoprettelsesreserven skal altid yde den hurtigst mulige opstartstid under hensyn til 

systemgenoprettelsesreservens tekniske formåen i den aktuelle driftstilstand op til en black-

out-hændelse. Har systemgenoprettelsesreserven ikke kørt i en længere periode accepteres 

længere opstartstid hvis denne skyldes tekniske begrænsninger i systemgenoprettelsesreser-

ven, dog maksimalt 9 timer. 

 

Tabel 1 nedenfor angiver de maksimale opstartstider for systemgenoprettelsesreserven ved tre 

forskellige driftstilstande op til hændelsen. 

 

Tabel 1: Maksimal opstartstid 

Tilstand af systemgenoprettelsesreserve Tid siden sidste kørsel Maksimal opstartstid 

Driftsklar varm <8 timer <2 timer 

Driftsklar kold >8 timer <9 timer 

 

Opstartstiden er tiden fra Energinets KontrolCenter El anmoder om opstart af systemgenopret-

telsesreserven indtil systemgenoprettelsesreserven er klar til at spændingssætte transmissi-

onsnettet. 

 

Hvis systemgenoprettelsesreserven uforudset afkobles fra nettet efter den er startet og er 

meldt klar til anvendelse til systemgenoprettelse til Energinet, fx under spændingssætning af 

transmissionsnettet eller efter sammenkobling med andre netområder, skal systemgenopret-

telsesreserven kunne lave hurtig gensynkronisering efter kravene beskrevet i NC RfG. Kravet er 

gældende så længe systemgenoprettelsesreserven leverer systemgenoprettelse til Energinet. 
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4.6 Information 

Systemgenoprettelsesreserven skal informationsteknisk tilsluttes Energinets KontrolCenter El i 

Erritsø i henhold til de for systemgenoprettelsesreserven til enhver tid gældende tekniske for-

skrifter og netregler. Systemgenoprettelsesreserven forventes derfor at have ét kontaktpunkt, 

uanset antallet af enheder, ejerforhold, og driftsmæssige forhold. 

 

Leverandøren forpligter sig til, at systemgenoprettelsesreserven til enhver tid er klar til at 

håndtere henvendelser fra Energinet og at have uddannet personale til at foretage opstart af 

systemgenoprettelsesenheden mens transmissionsnettet er spændingsløst og efterfølgende 

drift mens Energinet spændingssætter transmissionsnettet. 

 

4.7 Rådighed 

Energinet kan i tilfælde af revision eller havari på anden systemgenoprettelsesreserve eller hvis 

transmissionsnettet er i tilstanden �Emergency� beordre systemgenoprettelsesreserven 

�driftsklar varm�, som defineret i afsnit 4.5 ovenfor, i en periode på op til fire uger op til to 

gange per kalenderår, for at sikre en hurtig opstart efter et eventuelt blackout i den givne peri-

ode. 

 

4.8 Afprøvninger 

Leverandøren er forpligtet til at afprøve systemgenoprettelsesreservens evne til at levere start 

fra spændingsløst net ved mindst én prøve per kalenderår bestående af opstart af systemgen-

oprettelsesreservens egenforsyning fra spændingsløst net, derefter opstart af selve system-

genoprettelsesreserven samt afprøvning af hurtig gensynkronisering. Prøven sker ved at elnet-

tet på hele kraftværket / anlægget lægges spændingsløst. Såfremt Energinet ønsker det, skal 

der endvidere ske indkobling af en transmissionslinje eller opstart af et større isoleret netom-

råde. Testen skal udføres i henhold til godkendt testbeskrivelse fra Energinet. 

 

Den endelige udformning af afprøvningen af systemgenoprettelsesreserven skal aftales med 

udgangspunkt i systemgenoprettelsesreservens tekniske egenskaber. 

 

Energinet har ret til at sende op til fire personer til at overvære hver afprøvning. Leverandøren 

skal, senest en måned før afprøvning, sende en invitation til Energinet med information om 

dato og tidspunkt for afprøvningen. Endelig bekræftelse til alle deltagere sendes derefter, når 

Energinets KontrolCenter El har bekræftet tidspunktet for afprøvning. 

 

Udover den ovennævnte afprøvning skal der aftales et antal mindre afprøvninger af system-

genoprettelsesreservens egenforsyning efter NC ER testplan. Leverandøren er berettiget til at 

fordele de af leverandøren planlagte afprøvninger med minimum 20 dages mellemrum. Alle 

afprøvninger skal som udgangspunkt aftales med Energinets KontrolCenter El senest 10 ar-

bejdsdage for prøvens afholdelse. 

 

Ved afprøvning af systemgenoprettelsesreservens egenforsyning skal egenforsyningen som mi-

nimum bringes op på en belastning svarende til den forventede last under opstart af hele sy-

stemgenoprettelsesreserven efter et blackout.  

 

Efter hver afprøvning udarbejder leverandøren en rapport eller anden dokumentation for at 

afprøvningen er gennemført. I tilfælde af en fejlet afprøvning skal dette fremgå af rapporten, 
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sammen med en beskrivelse af korrigerende tiltag og en ny dato for afholdelse af en afprøv-

ning til erstatning for den fejlede afprøvning. Rapporten fremsendes til Energinet via e-mail se-

nest to uger efter afprøvningen. 

 

Alle omkostninger til de ovenfor nævnte afprøvninger skal være indeholdt i den faste betaling. 

 

4.9 Øvrige krav 

Leverandøren skal fremsende en simuleringsmodel af systemgenoprettelsesreserven til Energi-

net. Simuleringsmodellen skal indeholde samtlige egenskaber, som i tilstrækkelig grad beskri-

ver spændings- og frekvensregulering, transformere, relæbeskyttelse, anlægs- og beskyttelses-

indstillinger, forbrug, og egenforsyning. Såfremt Energinets simuleringer ikke viser at system-

genoprettelsesreserven kan levere de nødvendige egenskaber til spændingssætning, mv. vil an-

lægget ikke blive godkendt til at levere systemgenoprettelsesreserve. 
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Ørsted kommenterer i deres høringssvar på afregningen, hvis der ikke er konkurrence. Ørsted 
argumenterer for, at det ikke er rimeligt, at prismetode og cost plus-metode ikke er godkendte 
inden udbuddet. Energinet er enig i den betragtning, men konstaterer samtidig, at der var to 
tilbudsgivere i udbuddet, hvorfor cost plus-metoden ikke er relevant ved det konkrete udbud. 
Ved fremtidige udbud må det forventes, at der findes en godkendt prismetode og cost plus-
metode. Derfor ønsker Energinet ikke at kommentere yderligere på de punkter i Ørsteds hø-
ringssvar, der omhandler cost plus / reguleret pris. 
 
Formlen for tildeling er ikke retvisende for reservens samfundsøkonomiske værdi 
Under udbuddet modtog Energinet spørgsmål og bemærkninger fra flere markedsaktører, her-
under også Ørsted, som gjorde opmærksomme på det uhensigtsmæssige i den oprindeligt an-
givne tilbudsevaluering. 
 
Som følge af dialogen med markedsaktørerne valgte Energinet at ændre evalueringsmetoden 
til udelukkende at vægte rådighedsbetalingen. Det vil sige, at vinderen af udbuddet blev den 
tilbudsgiver, der opfyldte de tekniske betingelser og havde den laveste tilbudspris. Dette blev 
meldt ud dels via Energinets hjemmeside og dels ved direkte kontakt til relevante markedsak-
tører. Det er derfor Energinets vurdering, at alle aktører / potentielle tilbudsgivere er blevet 
ens og rimeligt behandlet, således, at alle relevante markedsaktører har haft den samme viden 
på samme tidspunkt i udbuddet. 
 
Energinet skal beklage, hvis den information ikke er gået videre til Forsyningstilsynet i form af 
en ændring til metodeanmeldelsen. Vedlagt er de endelige udbudsbetingelser, som blev an-
vendt i forbindelse med udbuddet i DK2 og som Energinet ønsker at anvende, som den ende-
lige metode fremadrettet. 
 
De tekniske betingelser stiller uklare og urealistiske krav til omfanget af drift på reserven og bør 
der for ikke være omfattet af metodegodkendelsen. 
Energinet anerkender, at det er vanskeligt at stille præcise krav til systemgenoprettelsesydel-
sen. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en anlæg kan godkendes til at levere 
ydelsen. I de tekniske vilkår er det nødvendigt at tage udgangspunkt i et produktionsanlæg, der 
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ligger på det værst tænkelige sted i elnettet. Energinet har gennem hele processen været åben 
omkring mulighederne for at levere systemgenoprettelsesydelse, selvom anlægget ikke lever 
op til de angivne krav. 
 
Jf. Netreglen for nødsituationer og genoprettelse artikel 4 stk. 2 skal vilkår og betingelser for at 
fungere som genoprettelsesydelsesleverandør på kontraktbasis indsendes til den relevante re-
gulerende myndighed (Forsyningstilsynet). Energinet har således blot fulgt kravene i netreglen. 
 
Energinet udbyder kun 1 enhed, trods angivelse af behov for 2 enheder 
Energinet råder over to systemgenoprettelsesreserver i DK2, hvor den ene indkøbes lokalt i 
DK2, som en ”Bottom Up”-løsning. Den anden reserve beror på en gensidig aftale med 50Hertz 
Transmission GmbH om anvendelse af Kriegers Flak Combined Grid Solution. Energinet har så-
ledes rådighed over de to angivne enheder. 
 
Øvrige kommentarer til Udbudsbetingelserne 
Vedr. kontraktlængden er Energinet enig i, at det er en kort kontraktperiode. Det er dog base-
ret på en vurdering af muligheden for konkurrence og samtidig give en rimelig tid til at forrente 
en investering. 
 
Mht. krav om teknisk og finansiel kapacitet, så vurderer Energinet, at det urealistisk, at levere 
systemgenoprettelsesydelse, uden at have bevilling. Anlæg, der skal levere systemgenoprettel-
sesydelse, vil, som følge af de tekniske vilkår, have en størrelse, hvor bevilling er krævet jf. el-
forsyningsloven. 
 
Kommentarer til Udbudsbetingelser – bilag 2 Kontraktparadigme 
Såfremt leverandøren ønsker en tabsbegrænsning, som beskrevet i Ørsteds høringssvar, kan 
dette indsættes i kontrakten. Energinet vurderer dog, at det allerede følger af almindelige dan-
ske retsprincipper. 
 
Forsyningstilsynets metodegodkendelse. Der fremgår af kontraktparadigmet, at den økonomi-
ske balance i aftalen og afbalanceringen af rettigheder og forpligtelser i aftalen skal søges op-
retholdt, hvis aftalen skal genforhandles på grund af manglende myndighedsgodkendelse. Det 
er Energinets vurdering, at dette krav i tilstrækkelig grad tilgodeser leverandøren. 
 

Bilag 

- Udbudsbetingelser for Systemgenoprettelsesreserve i DK2 (endelig konsolideret ud-

gave) (dok.nr. 19/04256-1) 

- Bilag 1 Tekniske betingelser DK2 (dok.nr. 19/04256-2) 

- Bilag 2 Kontraktparadigme DK2 (dok.nr. 19/0425-3) 
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KONTRAKTLÆNGDE FOR 

SYSTEMGENOPRETTELSESAFTALE MED 

HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK 
 

Energinet Elsystemansvar A/S har udbudt ydelsen systemgenoprettelsesreserve i DK2 i foråret 

2020. Kontraktperioden var i første omgang fastsat til 1.1.2021-31.12.2023, men efter dialog 

med potentielle tilbudsgivere valgte Energinet at udskyde kontraktstarten til 1.7.2021. 

 

Udskydelsen af kontraktstarten skete for at give nye leverandører mulighed for at foretage de 

nødvendige ombygninger af deres anlæg, hvis de vandt udbuddet. Det var primært et ønske fra 

Helsingør Kraftvarmeværk, men også andre potentielle tilbudsgivere, der lå til grund for udsky-

delsen af kontraktstarten. Energinet vurderede, at en udskydelse af kontraktstarten var en for-

udsætning for at skabe konkurrence i udbuddet og dermed undgå en situation med en regule-

ret pris / cost plus-pris. Det gav samtidig et behov for at ændre kontraktudløbstidspunktet, for 

at undgå, at kontraktperioden samtidig blev så kort, at en ny leverandør ikke med rimelighed 

kunne nå at tjene investeringen (ombygning af anlæg) hjem i løbet af kontraktperioden. 

 

Oprindeligt var det tanken at lade kontrakten følge kalenderåret, da det rent praktisk giver en 

nemmere håndtering af aftalen mht. opdeling af rådighedsbetaling, indeksering, mv. Ofte er 

kalenderåret sammenfaldende med virksomhedens regnskabsår. Det betyder ligeledes, at den 

regnskabsmæssige håndtering af aftalen bliver nemmere at håndtere, når aftalen følger et ka-

lenderår. Der er altså primært tale om et ønske om at gøre den praktiske håndtering af aftalen 

så nem, som muligt. 

 

Med baggrund i ovenstående ønske om en nem regnskabsmæssig håndtering af aftalen stod 

valget derfor mellem en kontraktperiode på 2½ år eller 3½ år. Energinet vurderede, sammen 

med de potentielle tilbudsgivere, at en kontraktperiode på 3½ år var mere i overensstemmelse 

med den oprindelige intention om at tilgodese leverandørens behov for / ønske om en rimelig 

periode til at tjene sine investering hjem. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med Ørsteds hø-

ringssvar i forbindelse med Forsyningstilsynets høring af udbuddet af systemgenoprettelsesre-

serve i DK2. 
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Det er ikke Energinets forventning, at den ændrede kontraktperiode vil føre til klager eller an-

den utilfredshed hos markedsaktørerne, da det fremgik tydeligt af udbudsmaterialet, at kon-

traktperioden var ændret til 3½ år. Alle potentielle tilbudsgivere havde den samme information 

om kontraktstart, kontraktophør mv. Der har altså været lige vilkår og samme viden tilgængelig 

for alle, der ønskede at deltage i udbuddet. 

 

Energinet valgte derfor at indgå en aftale med Helsingør Kraftvarmeværk med en aftaleperiode 

på tre år. Fremadrettet er det Energinets hensigt at afholde udbuddet i så god tid, at der ikke 

er behov for justeringer af kontraktperioden i forhold til de anmeldte vilkår. Der er dermed tale 

om et enkeltstående tilfælde, som kun vil gælde for den netop indgåede kontrakt med Helsin-

gør Kraftvarmeværk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Peter Bruhn 

pbu@energinet.dk 

Energinet Elsystemansvar 
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