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Høringssvar - Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af 
Energinets deltagelse i grænseoverskridende udveksling af FCR

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på Forsyningstilsynets afgørelse om 
godkendelse af Energinets deltagelse i grænseoverskridende udveksling af FCR. 

Dansk Energi forstår, at Forsyningstilsynet med udkastet til afgørelsen vil godkende den 
grænseoverskridende udveksling af FCR, som medfører at danske aktører vil kunne deltage 
i FCR-samarbejdet på grænsen DK1-DE med 20 MW startende 1. januar 2021. FCR-
kapaciteten vil efterfølgende øges gradvis til 100 MW, så længe dette ikke har en betydelig 
negativ påvirkning på sikkerhedsmargenen eller modhandel på grænsen, jf. Energinets notat:

”Energinet og TenneT er derfor blevet enige om at Energinet kan deltage i FCR-indkøbet 
med 20 MW. Hvis der efter det første års deltagelse ikke kan konstateres nogen betydende 
negativ påvirkning på sikkerhedsmargenen og heller ikke øget modhandel på grænsen, kan 
danske aktørers andel øges gradvist til 100 MW.”   

Herudover indeholder notatet ingen beskrivelse af hvordan den gradvise stigning i FCR-
kapacitet vil ske, samt hvornår de 100 MW opnås. Ligeledes er det uklart hvordan en 
påvirkning af sikkerhedsmargenen opstår som følge af øget FCR-kapacitet, samt hvorledes 
påvirkning af sikkerhedsmargenen og modhandel på grænser vil blive målt, idet Energinet 
skriver, at de ikke forventer at foretage sig yderligere analyser af, hvorledes de nævnte 
elementer påvirkes når kapaciteten gradvis hæves fra 20 til 100 MW. Det er vigtigt at 
understrege, at den nuværende eksportbegrænsning er en urimelig diskrimination af danske 
markedsaktører og i strid med de almindelige regler for deltagelse i FCR Cooperation. 

Vi mener derfor, at Forsyningstilsynet bør kræve, at Energinet og TenneT laver en mere 
detaljeret beskrivelse af hvordan den fremtidige FCR-kapacitet vil udvikle sig før Danmarks 
deltagelse i FCR-samarbejdet kan godkendes. 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed i tilfælde af spørgsmål, og vil meget gerne 
inddrages i dialog i forbindelse med udarbejdelsen af en plan for, hvorledes FCR-kapaciteten 
hæves til 100 MW. 
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Med venlig hilsen
Dansk Energi

Maiken Thomsen


