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BILAGS 

NR. 

 

1.  Energinets metodeanmeldelse af 27. februar 2020 

2.  Udbudsbetingelser med bilag (tekniske betingelser og kontraktparadigme)  

jf. metodeanmeldelse af 27. februar 2020 

3.  Energinets høringsnotat samt modtagne høringssvar jf. metodeanmeldelse 

af 27. februar 2020 

4.  Opdateret udbudsmateriale med bilag af 30. juni 2020 

5.  Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S’ høringssvar af 3. april 2020 

6.  Energinets bemærkninger til Ørsteds høringssvar af 30. juni 2020 

7.  Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S’ høringssvar af 18. september 2020 

til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse 

8.  Energinets kommentarer af 21. september 2020 til Ørsted Bioenergy & Ther-

mal Power A/S’ høringssvar af 18. september 2020 

9.  Opdaterede udbudsbetingelser med bilag (tekniske betingelser og kontrakt-

paradigme) af 21. september 2020 
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1. Indledning 

Energinet Elsystemansvar har tidligere indgået aftale om levering af systemgenoprettelses-

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

kontrakter med Ørsted Bioenergy & Thermal Power. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

2. Metodeanmeldelse 

Energinet Elsystemansvar anmelder hermed de vedlagte udbudsbetingelser, kontraktudkast, 

og tekniske betingelser til godkendelse hos Forsyningstilsynet. 

 

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

 

2.1 Tidlig udbudsstart 

Af udbudsbetingelserne fremgår nedenstående vejledende tidsplan: 

  

Tabel 1: Vejledende tidsplan 

Udsendelse af udbudsmateriale 1. september 2020 

Frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 15. september 2020 

Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 22. september 2020 

Tilbudsfrist 30. oktober 2020 

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

Kontraktindgåelse 23. december 2020 

Kontraktstart 1. januar 2022 

 

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

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

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

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

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

ger. 

 

3. Udbudsbetingelser 

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

ydelser via markedsbaserede løsninger. Energinet Elsystemansvar har tidligere indkøbt ydelsen 

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

 

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

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

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

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

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

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

og kontraktudkastet. 

 

Energinet Elsystemansvar har tidligere fremsendt vilkår for systemgenoprettelsesydelsesleve-

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

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

kårene så vidt muligt er ens. 

 

3.1 Reguleret pris 

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

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

også vil være konkurrence ved et nyt udbud. 

 

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

føre, at der skal afregnes efter systemansvarsbekendtgørelsens bestemmelser om reguleret 

pris. 

 

I henhold til systemansvarsbekendtgørelsen skal Energinet udarbejde en metode for reguleret 

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

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

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

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

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

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

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

stemansvar og Forsyningstilsynet om udbudsbetingelserne for systemgenoprettelsesreserve i 

DK2. 

 

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

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

kendtgørelsens1 § 22, hvorefter Energinet skal anvende regulerede priser til betaling for ydel-

sen. 

 

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

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

kurrence. 

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

menlignelig ydelse og tidsperiode. 

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

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

 

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

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

 

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

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

tingelserne for systemgenoprettelsesreserve beskrevet en metode, der ønskes anvendt ved 

dette udbud. 

 

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

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

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

butionsselskaber internationalt. Konklusionen i den undersøgelse var at den gennemsnitlige 

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

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

 

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

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

 

4. Bilag 

1. Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve 

2. Udbudsbetingelser Bilag 1 Tekniske betingelser 

3. Udbudsbetingelser Bilag 2 Kontraktudkast 

4. Høringssvar fra Ørsted Markets & Bioenergy 

5. Energinet Elsystemansvars bemærkninger til høringssvar 
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Tilbudsgivere opfordres ligeledes til at gøre Energinet Elsystemansvar opmærksom på eventu-

elle uhensigtsmæssigheder 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 Energinet Elsystemansvars hjemmeside i anonymi-

seret form. 

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Energinet Elsystemansvar 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 Elsystemansvar finder det nødvendigt at ændre udbudsmaterialet og/ 

eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil dette blive publiceret på Energinets hjem-

meside 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 Elsystemansvar ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energi-

net Elsystemansvars ønsker og forventninger til den udbudte ydelser. Der vil derfor på en til-

budsgivers anmodning kunne afholdes individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og 

Energinet Elsystemansvar. 

 

I det omfang der fremkommer forhold, som Energinet Elsystemansvar vurderer er relevante 

for samtlige tilbudsgivere, vil Energinet Elsystemansvar orientere om dette med udsendelse af 

rettelsesblade. 

 

5. Den udbudte leverance 

5.1 Leverancen 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 2022 � 31. december 2023. 

 

Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden. 
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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 gult markeret en række forhold, som forudsættes at være genstand for 

drøftelser med tilbudsgiverne i forhandlingsfasen. Energinet Elsystemansvar forventer således, 

at relevansen / omfanget af disse forhold belyses nærmere som led i forhandlingerne med til-

budsgiverne. 

 

Kontrakten er betinget af Forsyningstilsynets metodegodkendelse af vilkårene for systemgen-

oprettelsesydelsesleverandører. 

 

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 Elsystemansvar anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kon-

trakten er underskrevet 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 og e-mailadresse, 

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 Energinet Elsystemansvars krav 

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

ring af ydelsen. Omkostninger til f.eks. arealleje, nettilslutning, IT, og den 

krævede afprøvning skal være indeholdt i prisen. Omkostninger til eventuelle 

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

ringen. Omkostninger til drift jf. de tekniske betingelser (Bilag 1 til udbuds-

materialet) afsnit 4.7 skal ikke indgå i rådighedsbetalingen, men fremgår sær-

skilt af c nedenfor. 

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 Elsystem-

ansvar, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg 

for, at sådanne informationer ikke kan gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Energinet Elsystemansvar i overensstemmelse 

med lov om offentlighed i forvaltningen. 

 

7.2 Ejendomsforbehold 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinet Elsysteman-

svars ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge 

uden Energinet Elsystemansvars 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 DK1�. 

 

Energinet Elsystemansvar 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. 
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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 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. 



6/6 

 

Dok.19/04256-12 Offentlig/Public 

 

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. 

 

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 tilbudsgiverne. Endelig og bin-

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

alle parter. 
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Dok.19/04256-19 Offentlig/Public 

Hø-

rings-

part 

Af-

snitsnr. 

Høringsparts kom-

mentar 

Høringsparts 

forslag til æn-

dringer 

Energinets svar 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Tekni-

ske be-

tingel-

ser af-

snit 4.2 

Det er et vold-

somt indgreb, 

hvis et anlæg 

tvangskøres i op 

til 8 uger � noget 

som afstedkom-

mer en lang 

række spørgsmål. 

Nogle anlæg må 

ikke være i drift 

så mange timer 

om året, andre 

anlæg kan være 

bundet af varme, 

brændsel, støjbe-

grænsninger eller 

lignende. 

Hertil kommer 

omkostninger til 

drift- restlevetid 

og øget behov for 

revision.  

Fjerne kravet Det er ikke krævet at anlægget 

nødvendigvis er i drift og produ-

cerer el i beordringsperioden. 

Kravet er at når anlægget beor-

dres �i drift� kan det startes på 

den minimale opstartstid. 

 

Teksten er rettet til så det tydeli-

gere fremgår at der er tale om at 

anlægget skal være klar til at le-

vere, men ikke nødvendigvis at 

levere. 

 

Yderligere er �i drift� erstattet 

med �driftklar varm". 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Tekni-

ske be-

tingel-

ser af-

snit 4.5 

Det er uklart om 

Tabel 1 må juste-

res af leverandø-

ren. 

Det kan være me-

get vanskeligt at 

nå en starttid på 

<1 time uanset 

hvornår anlægget 

har været i drift. 

Der er en række 

koblinger / tiltag 

mv., der skal på 

plads og et brand-

varmt anlæg kræ-

ver en speciel op-

start, som ikke 

bør forceres. 

Klart eskrive 

hvilke startti-

der der er 

krav og hvilke 

der er en del 

af tilbuddet 

og kan juste-

res 

Energinet er ikke enig i kommen-

taren. I linje 76 står: 

�Tabel 1 angiver de maksimale 

opstartstider� 

 

Det anses derfor som tydeligt 

angivet at der alene er tale om 

maksimale tider og ikke tider der 

kan forlænges. Driftsstatus �i 

drift� og krav om opstartstid <1 

time fjernet. 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Tekni-

ske be-

tingel-

ser af-

snit 4.5 

Hvis anlægget 

uforudset kobler 

fra er det ikke 

muligt at sikre 

hurtig genindkob-

ling. 

Når man 

spændings-

sætter et net, 

vil anlægget 

opleve en ret 

voldsom på-

virkning og 

Det er korrekt at de tekniske be-

tingelser i bilag 1 henviser til 

krav for genoprettelsesydelses-

leverandører og at kravet er gæl-

dende i genoprettelsesydelsessi-

tuationer. RfG Artikel 15 stk. 5 

litra c stiller krav om at hvis ikke 

Kommenterede [PB1]: TBS / MRR 

Kommenterede [PB2]: TBS / MRR 

Kommenterede [MR3R2]: Jeg har givet mit forslag til svar, TBS 

må lige med ind over for at bedømme om der er nogle anlægshensyn 

mht. tider der skal tages i betragtning? 

Kommenterede [TBS4R2]: Jeg har ikke meget kendskab til be-

grænsningerne i de termiske anlæg så tiderne kan vi måske godt dis-

kutere med Ørsted hvis <1 time volder dem store problemer og ikke 

er teknisk/praktisk muligt.  

Kommenterede [PB5]: TBS / MRR 

Kommenterede [MR6R5]: Har vi behov for at kommentere på 

kravene i normal drift? Vores tekniske betingelser har jo intet med 

normal drift at gøre! 

Kommenterede [TBS7R5]: Nej tænker jeg ikke men måske vi 

skal præcisere at med uforudset mener vi at anlægget frakobler sig 

fra nettet for at beskytte sig selv fordi fx spænding og frekvens er 

udenfor de grænser hvor anlægget forventes at forblive tilkoblet.  

Kan der evt. henvises til de normale krav til termiske anlæg? 

 

Vi laver en analyse af anlæggets evne til at modstå de påvirkninger 

som opstår under blackstart og der kan det så afklares med leveran-

døren hvis beskyttelsesindstillinger evt. kan justeres for at undgå en 

afkobling anlægget hvis analysen viser forhold udenfor det normale.   
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Hvis det bliver 

koblet fra fordi 

beskyttelsen gør 

det kontrolleret 

fordi netforhol-

dene ikke er op-

fyldte for normalt 

drift vil den kunne 

koble over til 

�blok-ø-drift�. 

Der er vores for-

ståelse at der ikke 

er forventning om 

at anlæg skal 

kunne gå i Blok-ø-

drift fra normal 

drift, men kun i 

forbindelse med 

levering af sy-

stemgenoprettel-

sesydelsesleve-

ring. 

det er et 

spørgsmål om 

man ønsker at 

opgive forsø-

get på at 

spændings-

sætte for at 

holde den i 

�blok-ø-drift� 

så snart den 

oplever for 

meget støj. 

hurtig genindkobling er muligt 

skal anlægget kunne overgå til 

Blok-ø-drift � når anlægget er 

med i genoprettelsesprocessen. 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Tekni-

ske be-

tingel-

ser af-

snit 4.7 

Der står, at Ener-

ginet Elsysteman-

svar kan beordre - 

hvilke objektive 

kriterier ligger der 

til grund for, at 

der vil ske en så-

dan beordring? 

Det bør 

fremgå tyde-

ligt at dette 

afregnes se-

parat og ikke 

er en del af af-

talens beta-

ling 

Hvilket varsel 

vil der være 

på denne be-

ordring. 

KOMMISSIONENS FORORDNING 

(EU) 2017/1485 af 2. august 

2017 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for drift af elektrici-

tetstransmissionssystemer arti-

kel 18, sætter de specifikke kri-

terier for hvornår et transmissi-

onssystem er i �Emergency�. 

 

Det fremgår tydeligt af kontrak-

ten (Bilag 2 til udbudsmaterialet) 

at afregning af en beordring jf. 

afsnit 4.7 sker ud fra den aftalte 

opstartsbetaling og variable be-

taling. 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Tekni-

ske be-

tingel-

ser af-

snit 4.8 

Leverandøren bør 

kunne flytte/af-

lyse test med kort 

varsel såfremt det 

ikke er muligt at 

gennemføre te-

sten pga. fx alm 

kommerciel drift 

eller havari 

 Det kan ikke accepteres at den 

årlige afprøvning aflyses med 

meget kort varsel. Senest varsel 

for aflysning indsat i de tekniske 

krav. Afprøvning af egenforsy-

ningsanlæg har ingen bindinger 

til den normale drift og kan afly-

ses uden varsel, dog med infor-

mation til Energinet Elsysteman-

svars KontrolCenter El. 

Ørsted 

Mar-

kets 

Tekni-

ske be-

Det fremgår ikke 

af forordningen 

hvilke prøver, der 

Beskrive 

hvilke prøver, 

der skal laves, 

Testplanen kapitel 2 stk. 2 litra 2 

beskrive de overordnede krav til 

testen. 

Kommenterede [PB8]: TBS: Kriterier 

PBU: afregning 

Kommenterede [PB9]: Tænker det er ok 

Kommenterede [TBS10R9]: For test af egenforsyning ok men 

for den fulde test tænker jeg det kan være problematisk hvis der i 

den indgår indkobling af transmissionsnet som vi har bestilt udetid 

på.  

Kommenterede [PB11]: TBS / MRR 

Kommenterede [MR12R11]: Jeg mener at første afsnit i afsnit 

4.8 beskriver hvilke prøver der skal laves og at andet afsnit beskriver 

at den endelige test skal aftales mellem genoprettelsesydelsesleve-

randøren og os � det er også det der står i testplanen (�godkendt 

testoplæg� som anlægsejer udformer) 

 

Eller hvad?? 



4/5 

 

Dok.19/04256-19 Offentlig/Public 

and 

Bio-

energy 

tingel-

ser af-

snit 

skal laves, hvorfor 

det ikke er muligt 

at medregne 

dette i et tilbud. 

så det er mu-

ligt at med-

regne omkost-

ningerne. 

 

Stk. 4 beskriver at testen jf. stk. 

2 skal udføres efter et af Energi-

net Elsystemansvar A/S god-

kendt testoplæg. 

 

Da udbuddet er teknologineu-

tralt, kan der ikke stilles tydeli-

gere krav til omfanget af testen. 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Ud-

buds-

betin-

gelser 

afsnit 

5.3 

Leverandørne bør 

have en opsigel-

sesmulighed fx 

med 18 mdr. var-

sel � indkøbet kan 

gennemføres på 

16 måneder jf. ta-

bel 1, hvorfor der 

ikke er behov for 

at binde leveran-

døren længere. 

Den modsatte vej 

skal der være en 

binding, da der 

her er/kan være 

en investering der 

er bundet op på 

kontrakten. 

Leverandøren 

kan opsige af-

talen med 18 

måneders var-

sel. 

Der er tale om en treårig aftale, 

hvorfor Energinet vurderer at ri-

sikoen forbundet med en uopsi-

gelig kontrakt er nærmest ikke 

eksisterende. 

 

Desuden vil der i forbindelse 

med opsigelighed normalt også 

være aftalt en uopsigelighedspe-

riode. Dermed bliver perioden, 

hvor der kan opsiges før tid, me-

get kort. Der er derfor ikke be-

hov for en opsigelsesmulighed. 

 

Derudover er det Energinets 

holdning at et eventuelt opsigel-

sesvarsel skal være det samme 

for begge parter. 

Ørsted 

Mar-

kets 

and 

Bio-

energy 

Ud-

buds-

betin-

gelser 

afsnit 

9.2 

Der har historiks 

aldrig været et 

behov i nærhe-

den af en hel uges 

drift pga. Black 

out � hvorfor det 

er meget under-

ligt at dette skal 

indgå i udvælgel-

sen af bud. Hvis 

dette indgår i ud-

vælgelsen, vil det 

ikke sikre at Ener-

ginet vælger den 

bedste til prisen. 

Da buddet skal in-

deholde testom-

kostninger, må 

man formode at 

budprisen alle-

rede inkluderer 

start og energi-

omkostninger. 

Start og 

energi beta-

ling bør udgå. 

Der står at 

Energinet vil 

vælge bedste 

til prisen, men 

der er ingen 

indikationer 

på kvalitets-

forskel. Der 

bør derfor stå 

at de vælger 

billigst, alter-

nativ skal kva-

litet også 

indgå i udvæl-

gelsen. 

Opstartsbetaling og variabel be-

taling er nødvendige for at 

kunne tage højde for omkostnin-

gerne til evt. udnyttelse af drift 

af anlægget jf. Tekniske betingel-

ser afsnit 4.7. I tilbudsevaluerin-

gen indregnes én opstart med 

efterfølgende drift i én uge, for 

at indregne sandsynlighed og 

omkostninger for den i afsnit 4.7 

beskrevne beordring. 

 

Udbudsbetingelserne er tilrettet, 

så det fremgår tydeligt. 

Kommenterede [TBS13R11]: Blev det ikke skrevet ud efter de 

første høringssvar? Jeg kan ikke huske hvorfor vi henviser til NC ER 

testplan? Der står ikke længere noget omkring testoplæg i betingel-

serne.  

Kommenterede [PB14]: Lad os vende denne. 
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Derfor vil udvæl-

gelsen medtage 

dette to gange og 

derfor fravælge 

de anlæg med 

høje aktiverings-

omkostninger selv 

om de måske var 

de billigste på rå-

dighedsbetalin-

gen. 
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Høring af Vilkår og betingelser for at fungere som 
genoprettelsesydelsesleverandør DK1 2022-2024 
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Kommentar-  
nummer 

Afsnits- 
nummer 

Linje- 
nummer 

Figur/ 
tabel 

Kommentartype: 
generel/teknisk/ 

redaktionel 
Kommentar Forslag til ændringer 

Konklusion 
(kun Energinet) 

        

2 4.2 38  Generel 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- 
restlevetid og øget behov for revision.   

Fjerne kravet    

3 4.5 79 Tabel 1 Teknisk  Det er uklart om Tabellen må justeres 
af leverandøren. 
Det kan være meget vanskeligt at nå 
en starttid <1 time uanset hvornår 
anlægget har været i drift. Der er en 
række lokale koblinger/tiltage mv. der 
skal på plads og et brandvarmt anlæg 
kræver en speciel opstart som ikke 
bør forceres.  

Klar beskrive hvilke starttid der 
er  krav og hvilke der er en del af 
tilbuddet og kan justeres.   

 

4 4.5 85   Hvis anlægget uforudset kobler fra er 
det ikke muligt at sikre hurtig 
genindkobling.  
Hvis det bliver koblet fra fordi 
beskyttelsen gør det kontrolleret fordi 
netforholdene ikke er opfyldte for 
normalt drift vil den kunne koble over 
til �blok-ø-drift�.  
Der er vores forståelse at der ikke er 
forventning om at anlæg skal kunne 
gå i Blok-ø-drift fra normal drift, men 
kun i forbindelse med levering af 
systemgenoprettelsesydelseslevering.  

Når man spændingssætter et net 
vil anlægget opleve en ret 
voldsom påvirkning og det er et 
spørgsmål om man ønsker at 
opgive forsøget på at 
spændingssætte for at holde den 
i �blok-ø-drift� så snart den 

oplever for meget støj.  
 

 

        

 4,7 103   Der står, at Energinet Elsystemansvar 
kan beordre - hvilke objektive kriterier 
ligger der til grund for, at der vil ske 
en sådan beordring? 
 

Det bør fremgår tydeligt at dette 
afregnes separat og ikke er en 
del af aftalens betaling  
Hvilket varsel vil der være på 
denne beordring 
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 4.8 125   Leverandøren bør kunne flytte/aflyse 
test med kort varsel såfremt det ikke 
er muligt at gennemføre testen pga. 
fx- alm kommerciel drift eller havari  

  

  127   Det fremgår ikke af forordningen 
hvilke prøver, der skal laves, hvorfor 
det ikke er muligt at medregne dette i 
et tilbud.  

Beskrive hvilke prøver, der skal 
laves så det er muligt at 
medregne omkostningerne.  

 

Udbudsbetingelser DK1 2022-2024  

 5.3 88   Leverandørne bør have en 
opsigelsesmulighed  fx med 18 mdr. 
varsel � indkøbet kan gennemføres 
på 16 måneder jf. tabel 1, hvorfor der 
ikke er behov for at binde 
leverandøren længere.  
Den modsatte vej skal der være en 
binding, da der her er/kan være en 
investering der er bundet op på 
kontrakten. 

Leverandøren kan opsige aftalen 
med 18 måneders varsel   

 

 9.2 198   Der har historiks aldrig været et 
behov i nærheden af en hel uges drift 
pga. Black out � hvorfor det er meget 
underligt at dette skal indgå i 
udvælgelsen af bud. Hvis dette indgår 
i udvælgelsen vil det ikke sikre at 
Energinet vælger den bedste til 
prisen.  
Da buddet skal indeholde 
testomkostninger må man formode at  
budprisen allerede inkluderer start og 
energiomkostninger. Derfor vil 
udvælgelsen medtage dette to gange 
og derfor fravælge de anlæg med 
høje aktiveringsomkostninger selv om 
de måske var de billigste på 
rådighedsbetalingen.  

Start og energi betaling bør 
udgå.  
Der står at Energinet vil vælge 
bedste til prisen, men der er 
ingen indikationer på 
kvalitetsforskel. Der bør derfor 
stå at de vælger billigst, 
alternativ skal kvalitet også indgå 
i udvælgelsen.    
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Med venlig hilsen 
 
Henrik Gommesen                 
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Tilbudsgivere opfordres ligeledes til at gøre Energinet Elsystemansvar opmærksom på eventu-

elle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. 

 

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

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

 

Alle spørgsmål og svar vil blive publiceret på Energinet Elsystemansvars hjemmeside i anonymi-

seret form. 

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Energinet Elsystemansvar 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 Elsystemansvar finder det nødvendigt at ændre udbudsmaterialet og/ 

eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil dette blive publiceret på Energinet Elsy-

stemansvars 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 Elsystemansvar ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energi-

net Elsystemansvars ønsker og forventninger til den udbudte ydelser. Der vil derfor på en til-

budsgivers anmodning kunne afholdes individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og 

Energinet Elsystemansvar. 

 

I det omfang der fremkommer forhold, som Energinet Elsystemansvar vurderer, er relevante 

for samtlige tilbudsgivere, vil Energinet Elsystemansvar orientere om dette med udsendelse af 

rettelsesblade. 

 

5. Den udbudte leverance 

5.1 Leverancen omfang 

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

til udbudsmaterialet). 

 

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

er tilsluttet i en vilkårlig 150/60 kV station eller på et højere niveau i Vestdanmark. Der vil være 

anlæg, der kan levere systemgenoprettelse, selvom de ikke opfylder de angivne krav, fordi net-

tilslutningspunktet tillader lempeligere krav end de angivne. Den endelige vurdering af et an-

lægs evne til at levere systemgenoprettelsesydelse beror derfor på en række analyser, som fo-

retages af Energinet forud for eventuelle kontraktforhandlinger. Hvis analyserne viser at an-

lægget ikke kan levere systemgenoprettelse, vil anlægget ikke komme i betragtning ved til-

budsevaluering. 
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5.2 Optioner 

Der udbydes ikke optioner. 

 

5.3 Kontraktens varighed 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud for perioden 1. januar 2022 � 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 gult markeret en række forhold, som forudsættes at være genstand for 

drøftelser med tilbudsgiverne i forhandlingsfasen. Energinet Elsystemansvar forventer således, 

at relevansen / omfanget af disse forhold belyses nærmere som led i forhandlingerne med til-

budsgiverne. 

 

Kontrakten er betinget af Forsyningstilsynets metodegodkendelse af vilkårene for systemgen-

oprettelsesydelsesleverandører. 

 

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 Elsystemansvar anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kon-

trakten er underskrevet 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 og e-mailadresse, 

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 Energinet Elsystemansvars krav 

skal angives særskilt under overskriften �Forbehold�. 
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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 

krævede afprøvning skal være indeholdt i prisen. Omkostninger til eventuelle 

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

ringen. Omkostninger til drift jf. de tekniske betingelser (Bilag 1 til udbuds-

materialet) afsnit 4.7 skal ikke indgå i rådighedsbetalingen, men fremgår sær-

skilt af c nedenfor. 

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 Elsystem-

ansvar, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg 

for, at sådanne informationer ikke kan gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Energinet Elsystemansvar i overensstemmelse 

med lov om offentlighed i forvaltningen. 

 

7.2 Ejendomsforbehold 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinet Elsysteman-

svars ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge 

uden Energinet Elsystemansvars 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 Elsystemansvar.dk, og 

mærkes �Systemgenoprettelsesreserve DK1�. 

 

Energinet Elsystemansvar 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 Elsystemansvar ønsker ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt synspunkt en kontrakt, 

der sikrer Energinet Elsystemansvars 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. 
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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 2021. 

 

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

forud. Leverandøren fremsender en elektronisk faktura til Energinet Elsystem-

ansvar 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 Elsystemansvar er enige om beløbets størrelse, 

fremsender Leverandøren en elektronisk faktura for eventuel underdækning el-

ler kreditnota for eventuel overdækning i forhold til det faste årlige vederlag. 

 

Energinet Elsystemansvar betaler i henhold til Energinet Elsystemansvars al-

mindelige handelsbetingelser senest 30 dage efter modtagelse af faktura. 

 

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

vens regler. 

 

Energinet Elsystemansvar forbeholder sig ret til inden udbetaling af de måned-

lige rater at tilbageholde betalingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke 

har opfyldt / opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, jf. afsnit 6 neden-

for. 

 

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 tilbudsgiverne. 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 levere op til 30 MW regulerbar effekt kontinuert og i 

anlæggets lastområde fra 0 MW op til 30 MW kunne levere 100 Mvar induktiv last (overmag-

netisering) og optage 50 Mvar kapacitiv last (undermagnetisering). 

 

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne opretholde normale driftsforhold for spænding og 

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

ling af ±30 MW eller 100 Mvar induktiv last eller 50 Mvar kapacitiv last i den spændingssatte ø, 

ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- eller frekvensafvigelser 

større end grænserne for �normal produktion�. 

 

�Normale 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). 

 

Konkret betyder det, at der ved momentan ind- og udkobling af op til ±100 MVAr og ±30 MW i 

den spændingssatte ø ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- el-

ler frekvensafvigelse større end de i RfG nævnte grænseværdier. 

 

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 i to 

forskellige driftstilstande op til en blackout-hændelse. Driftstilstanden angiver systemgenopret-

telsesreservens tilstand optil en blackout-hændelse som defineret herunder. 

 

· �Driftsklar varm�: i drift, umiddelbart stoppet før hændelsen, eller beordret driftsklar 

som beskrevet i afsnit 4.7. 

· �Driftsklar kold�: stoppet i længere tid optil hændelsen. 
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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 Energinet Elsystemansvars KontrolCenter El anmoder om opstart af 

systemgenoprettelsesreserven indtil systemgenoprettelsesreserven er klar til at spændings-

sætte transmissionsnettet. 

 

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

meldt klar til anvendelse til systemgenoprettelse til Energinet Elsystemansvar, f.eks. under 

spændingssætning af transmissionsnettet eller efter sammenkobling med andre netområder, 

skal systemgenoprettelsesreserven kunne lave hurtig gensynkronisering efter kravene beskre-

vet i RfG. Kravet er gældende, så længe systemgenoprettelsesreserven leverer systemgenop-

rettelse til Energinet Elsystemansvar. 

 

4.6 Information 

Systemgenoprettelsesreserven skal informationsteknisk tilsluttes Energinet Elsystemansvars 

KontrolCenter El i Erritsø i henhold til de for systemgenoprettelsesreserven til enhver tid gæl-

dende tekniske forskrifter 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 Elsystemansvar og at have uddannet personale til at fore-

tage opstart af systemgenoprettelsesenheden mens transmissionsnettet er spændingsløst og 

efterfølgende drift mens Energinet Elsystemansvar spændingssætter transmissionsnettet. 

 

4.7 Rådighed 

Energinet Elsystemansvar kan, i tilfælde af revision eller havari på anden systemgenoprettel-

sesreserve eller hvis transmissionsnettet er i tilstanden �Emergency�, beordre systemgenop-

rettelsesreserven i tilstanden �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 periode. 

 

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 Elsystemansvar 

ønsker det, skal der endvidere ske indkobling af en transmissionslinje eller opstart af et større 

isoleret netområde. Testen skal udføres i henhold til godkendt testbeskrivelse fra Energinet El-

systemansvar. 

 

Den endelige udformning af afprøvningen af systemgenoprettelsesreserven skal aftales med 

udgangspunkt i systemgenoprettelsesreservens tekniske egenskaber. 
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Energinet Elsystemansvar har ret til at sende op til fire personer til at overvære hver afprøv-

ning. Leverandøren skal, senest en måned før afprøvning, sende en invitation til Energinet Elsy-

stemansvar med information om dato og tidspunkt for afprøvningen. Endelig bekræftelse til 

alle deltagere sendes derefter, når Energinet Elsystemansvars KontrolCenter El har bekræftet 

tidspunktet for afprøvning. 

 

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

genoprettelsesreservens egenforsyning efter testplanen defineret jf. Kommissionens forord-

ning (EU) 2017/2196 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenopret-

telse. Leverandøren er berettiget til at fordele de af leverandøren planlagte afprøvninger med 

minimum 20 dages mellemrum. Alle afprøvninger skal som udgangspunkt aftales med Energi-

net Elsystemansvars KontrolCenter El senest 10 arbejdsdage før 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 Elsysteman-

svar via e-mail senest 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 Elsystemansvar. Simuleringsmodellen skal indeholde samtlige egenskaber, som i tilstrække-

lig grad beskriver spændings- og frekvensregulering, transformere, relæbeskyttelse, anlægs- og 

beskyttelsesindstillinger, forbrug og egenforsyning. Såfremt Energinet Elsystemansvars simule-

ringer ikke viser, at systemgenoprettelsesreserven kan levere de nødvendige egenskaber til 

spændingssætning mv., vil anlægget ikke blive godkendt til at levere systemgenoprettelsesre-

serve. 
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Forsyningstilsynet  

CO: Henrik Gommesen 

Ørsted Høringssvar Black start 
DK1 

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

metodeanmeldelse af udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1”. 

 

Da metoden på mange områder ligner det udbud af systemgenoprettelsesreserven for 

DK2, som var i høring i marts, henviser vi til de svar, som vi afgav i høringen for DK2, 

da de også gælder for DK1 høringen. I tillæg hertil følger nedenfor nogle yderligere 

svar for DK1. 

  

Energinet havde metoden for DK1 i høring i december, hvor vi også afgav høringssvar. 

Vi bemærker, at den høring ikke omfattede, hvordan Energinet ville håndtere 

situationen med kun ’en byder, hvorfor dette er nyt for os.  

 

Generelle kommentarer  

Energinet gennemføre pt. et udbud i DK2 med lignende regler, hvor der er sket en del 

justeringer af udbuddet undervejs, blandet andet af kontraktperioden og 

udvælgelseskriterierne. En lignende proces kan forventes i relation til DK1 og det bør af 

metodegodkendelsen klart fremgå på hvilket grundlag udbuddet godkendes, herunder 

hvad der kan ændres efterfølgende uden at det påvirker godkendelsen.  

 

Konkrete kommentarer til materialet  

 

DK1 Metode anmeldelse: 

Tidsplanen viser, at der er 14 dage til at stille spørgsmål, hvilket er meget kort tid. Det 

bør mindst være en måned.  

 

Det er ikke oplyst, hvornår metoden for reguleret pris og cost plus forventes at være 

godkendt. Under henvisning til det allerede afgivne høringssvar om samme emne for 

DK2, bør udbuddet for DK 1 ikke påbegyndes, før metoden for reguleret pris og cost 

plus er anmeldt og godkendt, således at udbudsgrundlaget er klart. Endvidere bør 

metoden ændres således, at en aftale baseret på systembekendtgørelsens vilkår først 

er bindende for tilbudsgiver, når den konkrete afregning iht. cost plus er fastlagt for 

tilbudsgiverens konkrete anlæg, og tilbudsgiver på det grundlag accepterer at indgå 

aftalen.  
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Udbudsbetingelser 

Afsnit 5.3 

Energinets behov er 2 stk. systemoprettelsesreserver ,jf. bilag 1 tekniske betingelser, 

punkt 3, men der udbydes kun 1 stk. Forskellen bør forklares og begrundes.  

 

Kontraktlængden er i henhold til metodeanmeldelsen og aftalen 3 år, men i 

udbudsbetingelsernes afsnit 5.3 står der 2 år (1. januar 2022 – 31. december 2023). 

Vi formoder, at de 3 år er det rigtige (1. januar 2022 – 31. december 2024). 

 

Afsnit 9.2:.  

Energinet har, efter at metoden for DK2 er blevet anmeldt, ændret på 

udvælgelseskriterierne i det udbud, der pt. er i gang for DK2. Den nye 

udvælgelsesmetode i det aktuelle udbud for DK2 er bedre, da den er mere retvisende 

for reservens samfundsøkonomiske værdi, og den bør derfor også ændres hertil i 

metoden for DK1.  

 

Såfremt dette ikke ændres, bør Energinet belyse, hvilke samfundsøkonomiske 

beregninger der viser, at det netop er en uge på minimumslast der er det korrekte 

grundlag for at vælge vinderen af udbuddet – især set i lyset af, at der historisk meget 

sjældent og aldrig i en uge har været brug for ydelsen. Vi henviser endvidere til vores 

høringssvar vedr. DK2 om samme emne og øvrige kommentarer til 

udbudsbetingelserne. 

 

Desuden savnes en klar definition af ”Èn tilbudsgiver” – Hvis der er afgivet et bud fra en 

aktør med en ydelser der ikke lever op til kravet – tæller det så alligevel med som et 

tilbud”  

Det må være en fejl, at man skal sende et bud på budget i 2019, henset til at 

leveringsperioden starter 1. januar 2022. Det må være  30. november 2021 i stedet for.  

 

Bilag 1 – tekniske betingelser 

Under henvisning til Ørsteds høringssvar for DK2, bør de tekniske betingelser ikke 

indgå i metodegodkendelsen.  

 

Såfremt de tekniske betingelser skal indgå, bør de opdateres i overensstemmelse med 

de ændringer, der er lavet i tekniske betingelser for udbuddet i DK2 under 

udbudsprocessen.  

Endvidere er det ikke klart, hvilke afprøvninger tilbudsgiver skal medregne i sit tilbud, 

da der henvises til en testplan i henhold til NCER, som ikke foreligger i en godkendt 

form. Vi foreslår, at det præciseres, at tilbudsgiver kan ligge det antal afprøvninger til 

grund, som fremgår af det udkast til testplan i henhold til NCER, der har været i høring. 

 

Bilag 2 - kontaktparadigme 

Bilag 1 – tekniske betingelser kommer til at indgå som bilag 1 til kontrakten. I Bilag 1 

anvendes ”Energinet Elsystemansvar” som betegnelse for Energinet Elsystemansvar 

A/S, mens selskabet i kontrakten defineres som ”Energinet”. Der bør anvendes den 

samme definition for selskabet i begge dokumenter for ikke at skabe uklarhed om 

aftaleparten. 
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Afsnit 4.1 : Der henvises i kontrakten til et Bilag 2. Det er ikke klart, hvad der udgør 

bilag 2 og dette bør gøres klart, så tilbudsgiver kan se de fulde kontraktsvilkår.   

 

Afsnit 4.3: udgangspunktet for pristalsreguleringen kunne med fordel være det år 

udbuddet sker i, dvs. 2020. Da udbuddet vedrører en aftaleperiode, som først starter 

over et år efter indgivelse af tilbud, bør der også ske en indeksering for 2022, som er 

kontraktens først år, og ikke først fra 2023.  

 
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 9.2.2, 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.   
 

Afsnit 13: Vi antager, at ”indgået” i 4. sætning i første afsnit rettelig skulle have været 

”undgået”. 

 

Afsnit 17: Vi antager, at det er en fejl, at der henvises til DK2, og at der skulle have 

været henvist til DK1. Vi henviser endvidere til vores kommentarer til dette afsnit i vores 

høringssvar for DK2 om samme emne.  

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jes Smed 

 

jessm@orsted.dk 

Tlf. 99552450 
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Ørsteds høringssvar på Energinets 
metodeanmeldelse af udbud af 
systemgenoprettelsesreserve i 
DK2  

( 11 marts 2020) 

  
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.  
  
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.   
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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.   
  
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  
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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.   
  
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 



 

 

 Side 7/7 

 

Doc. ID DE-018388-00038008 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Leverandøren skal således have adgang til at komme ud af aftalen, såfremt denne 
ændres efter aftaleindgåelsestidspunktet.   









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   
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Forsyningstilsynet  

Henrik Gommesen, hgo@forsyningstilsynet.dk. 

Post@forsyningstilsynet.dk 

Ørsteds høringssvar på 
Systemgenoprettelsesreserve DK1 

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar på �endelig afgørelse på udbud af 
Systemgenoprettelsesreserve�.   
 
Generelt er der sket en del forbedringer i forhold til det oprindelige, men vi har 
stadig kommentarer til nogle punkter i materialet.  
 
 
�Aftalen om systemgenoprettelsesreserve� 

Det er vores forståelse, at det der godkendes, er den metode der er  i bilagssamling fra 

side 34 til side 50.  

Her står metoden meget lig den, der har været i udbud i DK2, men dog er der forhold 

der er ændret. Her står der på side 45 afsnit 4.1:  

 

 

 

Det er   �samt de i Bilag 1 afsnit 4.7 nævnte perioder med tilstanden driftsklar�, der er 

nyt og ikke bør være med.  Efter at have talt med Peter Bruhn fra Energinet om dette 

den 14/9-2020, er det vores forståelse, at dette er en skrivefejl.  

 

Sætningen betyder, at den faste betaling skal inkludere en ukendt periode med anlæg i 

driftsklar på mellem 0 og 8 uger pr år, hvilket som budgiver kan være meget vanskeligt 

at prissætte.   

 

 

Klagemulighed 

Eftersom der ikke er tale om et egentligt  EU-udbud, er der i metoden ikke angivet 

nogen klar proces eller angivelse af klagevejledning. I tilfælde af, at en tilbudsgiver 

vurderer, at der i forhold til udbudsprocessen alligevel måtte ske brud på principperne 

om eksempelvis ligebehandling, tilbudsevalueringen eller andet, hvorledes er 

tilbudsgiverne så stillet i forhold til at kunne klage over et afholdt udbud? En indledende 

høring om udbuddet, vil ikke i alle tilfælde være nok, eftersom der efterfølgende jo kan 

ske brud på principperne  Derfor bør der som minimum være oplyst en klagemulighed 
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for tilbudsgiverne. Det bør fremgår af metoden, at man kan klage over udbuddet og 

hvilken myndighed, der kan påklages til, eventuelt med en frist herfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jes Smed 

 

jessm@orsted.dk 

Tlf. 99552450 
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Vedlagt fremsendes høringssvar fra Ørsted vedr. udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK 1. 
Forsyningstilsynets skal anmode Energinets kommentarer til høringssvarets anbringender vedr. 
skrivefejl  (”samt de i Bilag 1 afsnit 4.7 nævnte perioder med tilstanden driftsklar”, der er nyt og 
ikke bør være med. Efter at have talt med Peter Bruhn fra Energinet om dette den 14/9-2020, er 
det vores forståelse, at dette er en skrivefejl”) samt klagevejledning i udbudsmaterialet. 
 
Forsyningstilsynet skal – af hensyn til det kommende udbud i DK1 – anmode om Energinets 
kommentarer snarest belejligt og senest den 25. september 2020. Eventuelle spørgsmål bedes 
rettet til undertegnede.�
�

�
Med venlig hilsen 
 
Henrik Gommesen                 
Chefkonsulent 
+45 4171 5372/ hgo@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 / DK-3300 Frederiksværk 
+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�
�
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Tilbudsgivere opfordres ligeledes til at gøre Energinet Elsystemansvar opmærksom på eventu-

elle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. 

 

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

skriftligt via e-mail til: Peter Bruhn, pbu@energinet.dk, og Caroline Nørregård Potter, 

cnp@energinet.dk. 

 

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

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Energinet Elsystemansvar 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 Elsystemansvar finder det nødvendigt at ændre udbudsmaterialet og/ 

eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil dette blive publiceret på Energinets hjem-

meside 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 Elsystemansvar ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energi-

net Elsystemansvars ønsker og forventninger til den udbudte ydelser. Der vil derfor på en til-

budsgivers anmodning kunne afholdes individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og 

Energinet Elsystemansvar. 

 

I det omfang der fremkommer forhold, som Energinet Elsystemansvar vurderer, er relevante 

for samtlige tilbudsgivere, vil Energinet Elsystemansvar orientere om dette med udsendelse af 

rettelsesblade. 

 

5. Den udbudte leverance 

5.1 Leverancen omfang 

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

til udbudsmaterialet). 

 

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

er tilsluttet i en vilkårlig 150/60 kV station eller på et højere niveau i Vestdanmark. Der vil være 

anlæg, der kan levere systemgenoprettelse, selvom de ikke opfylder de angivne krav, fordi net-

tilslutningspunktet tillader lempeligere krav end de angivne. Den endelige vurdering af et an-

lægs evne til at levere systemgenoprettelsesydelse beror derfor på en række analyser, som fo-

retages af Energinet Elsystemansvar forud for eventuelle kontraktforhandlinger. Hvis analy-

serne viser at anlægget ikke kan levere systemgenoprettelse, vil anlægget ikke komme i be-

tragtning ved tilbudsevaluering. 
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5.2 Optioner 

Der udbydes ikke optioner. 

 

5.3 Kontraktens varighed 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud for perioden 1. januar 2022 � 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 gult markeret en række forhold, som forudsættes at være genstand for 

drøftelser med tilbudsgiverne i forhandlingsfasen. Energinet Elsystemansvar forventer således, 

at relevansen / omfanget af disse forhold belyses nærmere som led i forhandlingerne med til-

budsgiverne. 

 

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 Elsystemansvar anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kon-

trakten er underskrevet 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 og e-mailadresse, 

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 Energinet Elsystemansvars krav 

skal angives særskilt 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. 
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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 

krævede afprøvning skal være indeholdt i prisen. Omkostninger til eventuelle 

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

ringen. Omkostninger til drift jf. de tekniske betingelser (Bilag 1 til udbuds-

materialet) afsnit 4.7 skal ikke indgå i rådighedsbetalingen, men fremgår sær-

skilt af c nedenfor. 

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 Elsystem-

ansvar, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg 

for, at sådanne informationer ikke kan gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Energinet Elsystemansvar i overensstemmelse 

med lov om offentlighed i forvaltningen. 

 

7.2 Ejendomsforbehold 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinet Elsysteman-

svars ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge 

uden Energinet Elsystemansvars 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 Caroline Nørre-

gård Potter, cnp@energinet.dk, og mærkes �Systemgenoprettelsesreserve DK1�. 

 

Energinet Elsystemansvar skal have modtaget tilbuddet senest ved den frist, der er angivet i 

Tabel 1 ovenfor. 
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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 Elsystemansvar ønsker ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt synspunkt en kontrakt, 

der sikrer Energinet Elsystemansvars 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 § 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 2021. 
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Det faste årlige vederlag fordeles i 12 lige store dele, som faktureres månedligt 

forud. Leverandøren fremsender en elektronisk faktura til Energinet Elsystem-

ansvar 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 Elsystemansvar er enige om beløbets størrelse, 

fremsender Leverandøren en elektronisk faktura for eventuel underdækning el-

ler kreditnota for eventuel overdækning i forhold til det faste årlige vederlag. 

 

Energinet Elsystemansvar betaler i henhold til Energinet Elsystemansvars al-

mindelige handelsbetingelser senest 30 dage efter modtagelse af faktura. 

 

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

vens regler. 

 

Energinet Elsystemansvar forbeholder sig ret til inden udbetaling af de måned-

lige rater at tilbageholde betalingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke 

har opfyldt / opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, jf. afsnit 6 neden-

for. 

 

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 tilbudsgiverne. 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 levere op til 30 MW regulerbar effekt kontinuert og i 

anlæggets lastområde fra 0 MW op til 30 MW kunne levere 100 Mvar induktiv last (overmag-

netisering) og optage 50 Mvar kapacitiv last (undermagnetisering). 

 

Systemgenoprettelsesreserven skal kunne opretholde normale driftsforhold for spænding og 

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

ling af ±30 MW eller 100 Mvar induktiv last eller 50 Mvar kapacitiv last i den spændingssatte ø, 

ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- eller frekvensafvigelser 

større end grænserne for �normal produktion�. 

 

�Normale 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). 

 

Konkret betyder det, at der ved momentan ind- og udkobling af op til ±100 MVAr og ±30 MW i 

den spændingssatte ø ikke må forekomme hverken transiente eller stationære spændings- el-

ler frekvensafvigelse større end de i RfG nævnte grænseværdier. 

 

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 i to 

forskellige driftstilstande op til en blackout-hændelse. Driftstilstanden angiver systemgenopret-

telsesreservens tilstand optil en blackout-hændelse som defineret herunder. 

 

· �Driftsklar varm�: i drift, umiddelbart stoppet før hændelsen, eller beordret driftsklar 

som beskrevet i afsnit 4.7. 

· �Driftsklar kold�: stoppet i længere tid optil hændelsen. 
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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 Energinet Elsystemansvars KontrolCenter El anmoder om opstart af 

systemgenoprettelsesreserven indtil systemgenoprettelsesreserven er klar til at spændings-

sætte transmissionsnettet. 

 

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

meldt klar til anvendelse til systemgenoprettelse til Energinet Elsystemansvar, f.eks. under 

spændingssætning af transmissionsnettet eller efter sammenkobling med andre netområder, 

skal systemgenoprettelsesreserven kunne lave hurtig gensynkronisering efter kravene beskre-

vet i RfG. Kravet er gældende, så længe systemgenoprettelsesreserven leverer systemgenop-

rettelse til Energinet Elsystemansvar. 

 

4.6 Information 

Systemgenoprettelsesreserven skal informationsteknisk tilsluttes Energinet Elsystemansvars 

KontrolCenter El i Erritsø i henhold til de for systemgenoprettelsesreserven til enhver tid gæl-

dende tekniske forskrifter 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 Elsystemansvar og at have uddannet personale til at fore-

tage opstart af systemgenoprettelsesenheden mens transmissionsnettet er spændingsløst og 

efterfølgende drift mens Energinet Elsystemansvar spændingssætter transmissionsnettet. 

 

4.7 Rådighed 

Energinet Elsystemansvar kan, i tilfælde af revision eller havari på anden systemgenoprettel-

sesreserve eller hvis transmissionsnettet er i tilstanden �Emergency�, beordre systemgenop-

rettelsesreserven i tilstanden �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 periode. 

 

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 Elsystemansvar 

ønsker det, skal der endvidere ske indkobling af en transmissionslinje eller opstart af et større 

isoleret netområde. Testen skal udføres i henhold til godkendt testbeskrivelse fra Energinet El-

systemansvar. 

 

Den endelige udformning af afprøvningen af systemgenoprettelsesreserven skal aftales med 

udgangspunkt i systemgenoprettelsesreservens tekniske egenskaber. 
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Energinet Elsystemansvar har ret til at sende op til fire personer til at overvære hver afprøv-

ning. Leverandøren skal, senest en måned før afprøvning, sende en invitation til Energinet Elsy-

stemansvar med information om dato og tidspunkt for afprøvningen. Endelig bekræftelse til 

alle deltagere sendes derefter, når Energinet Elsystemansvars KontrolCenter El har bekræftet 

tidspunktet for afprøvning. 

 

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

genoprettelsesreservens egenforsyning efter testplanen defineret jf. Kommissionens forord-

ning (EU) 2017/2196 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenopret-

telse. Leverandøren er berettiget til at fordele de af leverandøren planlagte afprøvninger med 

minimum 20 dages mellemrum. Alle afprøvninger skal som udgangspunkt aftales med Energi-

net Elsystemansvars KontrolCenter El senest 10 arbejdsdage før 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 Elsysteman-

svar via e-mail senest 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 Elsystemansvar. Simuleringsmodellen skal indeholde samtlige egenskaber, som i tilstrække-

lig grad beskriver spændings- og frekvensregulering, transformere, relæbeskyttelse, anlægs- og 

beskyttelsesindstillinger, forbrug og egenforsyning. Såfremt Energinet Elsystemansvars simule-

ringer ikke viser, at systemgenoprettelsesreserven kan levere de nødvendige egenskaber til 

spændingssætning mv., vil anlægget ikke blive godkendt til at levere systemgenoprettelsesre-

serve. 














