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1. Baggrund 

Energinet fremsender hermed en metode for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lo-

kale flaskehalse i transmissionsnettet. Der er tale om en tilføjelse til det eksisterende reguler-

kraftmarkedet der skal sikre mulighed for en markedsmæssig afhjælpning af lokale flaskehalse i 

driftssituationen. 

 

Metoden for handel med lokal fleksibilitet implementeres på baggrund af Energinets anven-

delse af markedsbaserede metoder ved anskaffelse af energi eller andre ydelser til at opret-

holde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed. Derudover henviser Energinet til det, af 

ACER, godkendte All TSO Proposal omkring prissætning af aktivering af balanceringsenergi.1, 

hvori ACER henviser til at den godkendte ”Proposal” ikke finder anvendelse på national handel 

med lokal fleksibilitet.  

 

Metoden er en markedsbaseret løsning i overensstemmelse elforsyningslovens krav om med 

principperne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 

2019 om det indre marked for elektricitet og. Indkøb vil ske via udbud af ydelserne, og de an-

meldte udbudsbetingelser m.v. skaber markedsbaserede indkøb. Indkøb er i overensstem-

melse med krav om gennemsigtighed, idet det foreliggende materiale for det aktuelle udbud af 

lokal fleksibilitet gør det klart for de potentielle tilbudsgivere, hvilke betingelser tilbudsgivere 

skal efterleve for at byde på at levere lokal fleksibilitet. Udbudsbetingelserne m.v. favoriserer 

ikke eller diskriminerer mellem forskellige potentielle tilbudsgivere, så længe disse er i stand til 

at opfylde de tekniske krav m.v., der kræves for at kunne levere lokal fleksibilitet. Dette er sik-

ret grundet Metodens anvendelse af det eksisterende regulerkraftmarked. 

 

Energinet skal som systemansvarlig virksomhed sikre elforsyningssikkerheden og er som led 

heri forpligtet til at iværksætte de tiltag, der vurderes at have den største effekt til de laveste 

samlede samfundsøkonomiske omkostninger. Energinet har sagligt vurderet, at indkøb af lokal 

fleksibilitet udgør det mest omkostningseffektive tiltag i driften for at sikre at kapacitetsbe-

grænsninger i transmissionsnettet overholdes.  

 

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

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

Desuden opfylder metoden principperne for formålet i artikel 4 i kommissionens forordning 

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

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

lideligheden af oplysninger om drift af transmissionssystemer, overholder proportionalitets-

princippet og princippet om ikke diskrimination. Dette er igen sikret grundet metodens anven-

delse af det eksisterende regulerkraftmarked.  

 

Metoden finder anvendelse overfor danske aktører, og metoden indskrives i Energinets doku-

menter for hhv. ”Prækvalifikation af anlæg og aggregerede porteføljer ” til levering af system-

ydelser, og ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark”. 

 

Metoden er udarbejde som et led i Energinets ansvar for at sikre elforsyningssikkerheden i det 
danske el-system, jf. elforsyningslovens § 27 a. Metoden er udarbejde efter §§ 27 a, stk. 2 og 
28, stk. 2. nr. 16, efter Klima-, Energi- og Forsyningsministerens bemyndigelse og under mini-
sterens tilsyn, jf. hertil elforsyningslovens § 51. 
 

 

1 DECISION No 01/2020 OF THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS of 24 January 2020 on 

the methodology to determine prices for the balancing energy that results from the activation of balancing energy bids 

https://energinet.dk/-/media/55A1BCE5EB89448486AE208F0652E8F9.pdf?la=da&hash=5370D59B12E43049B49587B48BB6673823BF0B69
https://energinet.dk/-/media/FC6FFBF2CF5E4351B68D20E7275F1755.pdf
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Metoden skal ikke anmeldes og godkendes af Forsyningstilsynet efter elforsyningslovens § 73 
a. 
 
Med henvisning til Energinets høringssvar til udkast til afgørelse om afvisning af Energinets an-

meldelse af metode om udveksling af kapacitet af den 27. november 2020 fremsender Energi-

net nærværende metode efter gældende praksis til Forsyningstilsynet. Energinet forbeholder 

sig retten til at agere i overensstemmelse med Energinets vurdering og høringssvar af den 27. 

november 2020, når retsstillingen er endelig afklaret.  

 

Det skal særligt fremhæves, at metoden forventes anvendt primært ved revisioner i transmissi-

onsnettet og allerede fra februar 2021.  
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2. Retsgrundlag  

De overordnede regler for prissætning af balanceringsenergi og overførselskapacitet, der an-

vendes til udveksling af balanceringsenergi eller til forvaltning af processen til udligning af 

modsatrettede ubalancer findes i artikel 30 i forordning 2017/2195 (EBGL) og i metoden som 

er udarbejdet af TSO’erne til at prissætte balanceringsenergi hidrørende fra aktiveringen af 

bud på balanceringsenergi vedrørende frekvensgenoprettelsesprocessen, jf. artikel 30, stk. 1 i 

samme forordning. 

 

Forordning 2017/2195 (EBGL) er udstedt i medfør af forordning 714/20092  som er ophævet 

og erstattet af forordning 943/20193.   

 

Det følger af artikel 1 i forordning 943/20194, at forordningen har til formål at fastsætte:  

 

 ”grundlæggende principper for et velfungerende, integrerede elektricitetsmarkeder, som giver 

alle udbydere af ressourcer og elkunder ikkediskriminerende markedsadgang, styrker forbruge-

res stilling, sikrer konkurrencedygtigheden på det globale marked samt fleksibelt elforbrug, 

energilagring og energieffektivitet, og letter aggregering af distribueret efterspørgsel og ud-

bud, og muliggør markeds- og sektoriel integration og markedsbaseret betaling for elektricitet 

produceret fra vedvarende energikilder” 

 

”regler for grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge konkurrencen på 

det indre marked for elektricitet under hensyntagen til de nationale og regionale markeders 

særlige kendetegn” 

 

Og  

 

”fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked, som bidrager til et 

højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet, og fastsætte mekanismer til harmonisering af 

reglerne for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.” 

 

Forordning 2017/2195 (EBGL) tager primært sigte på at regulere grænseoverskridende forhold 

ligesom artikel 30 i samme forordning og metoden med hjemmel heri, regulerer grænseover-

skridende forhold.  

 

EBGL-Forordningen er udstedt i medfør af Forordning 714/20095. Det bemærkes, at Forord-

ning 714/2009 er ophævet med Forordning 943/20196 (”Elmarkedsforordningen”), der finder 

anvendelse fra 1. januar 2020. 

 

Formålet med Forordning 714/2009 er bl.a. at fastsætte fair regler for ”den grænseoverskri-

dende handel med elektricitet”. Retsgrundlaget for EBGL-Forordningen vedrører således regler 

for transmission af elektricitet på tværs af landegrænser. 

 

 

2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 714/2009 af 13.  juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse 

med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr.  1228/2003 

3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet 

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet 

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseover-

skridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 

6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet 
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Formålet med Forordning 943/20197 er tilsvarende 714/20098, bl.a. at ”indføre harmoniserede 

regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling”. 

 

Det følger af artikel 13, stk. 1 i Forordning 943/20199, at når der skal foretage belastningsom-

fordeling af produktion og belastningsomfordeling af fleksibelt elforbrug skal dette baseres på 

objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Belastningsomfordelingen skal være 

åben for alle produktionsteknologier, al energilagring og al fleksibelt elforbrug, herunder i an-

dre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt. 

 

Det fremgår endvidere af stk. 2 i samme, at ressourcer, der belastningsomfordeles af Energi-

net, skal udvælges blandt produktionsanlæg, energilagring- eller fleksibelt elforbrug ved brug 

af markedsbaserede mekanismer, og Energinet skal yde økonomisk godtgørelse. Bud på balan-

ceringsenergi, der anvendes til belastningsomfordeling, må ikke fastsætte balanceringsenergi-

prisen. 

Acer har ligeledes taget stilling til, hvorvidt EB GL og metoden udarbejdet med hjemmel i EB GL 

artikel 30, stk. 2 kan anvendes nationalt i forhold til handel med lokal fleksibilitet til håndtering 

af lokale flaskehalse i transmissionsnettet. 

 

I appendikset til ACERs beslutning, ACER Decision on the methodology for pricing balancing 

energy: Annex I, beskrives det under Whereas: 

 

“(5) Article 30(1)(b) of the EB Regulation requires that the pricing methodology defines how the 

price of balancing energy is affected by the balancing energy bids activated for purposes other 

than balancing, while also ensuring that at least balancing energy bids activated for internal 

congestion management shall not set the marginal price of balancing energy. Standard balanc-

ing energy product bids selected by the activation optimisation function (hereafter referred to 

as the “AOF”) are all remunerated at the cross-border marginal price for balancing energy, as 

long as they are activated by respecting the merit order. Activations for the purpose of internal 

congestion management are not possible in the European platforms, pursuant to Articles 19 to 

21 of the EB Regulation, since, the only locational information they handle is the load-frequency 

control area or the bidding zone; no locational information with respect to the internal network 

position is provided with the bids.” 

 

Tilsvarende uddybes i det godkendte All TSO Proposal under afsnit 6.2.3. Assessment of the im-

pact of activations for other than balancing purposes on the pricing of balancing energy: 

 

“(45) In contrast, if balancing energy bids were activated for internal congestion, this would re-

quire the activation of specific bids at a specific location. Consequently, the bids outside the 

merit order would need to be activated (i.e. the merit order activation would no longer be re-

spected) and such bids should not define the marginal price because this would result in the 

paradoxical situation that some bids would not be activated even though their price are below 

the marginal price (i.e. in the money). For this reason, Article 30(1)(b) of the EB Regulation spec-

ifies that balancing energy bids activated for internal congestion management shall not set the 

marginal price of balancing energy. No such requirement is provided for the case when bids are 

activated for cross-zonal congestion management purpose. Therefore, Article 30(1)(b) of the EB 

Regulation is consistent with the Agency’s understanding that the only reason for deviating 

 

7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet 

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseover-

skridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 

9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet 
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from the marginal pricing principle is when the activation of bids does not respect the merit or-

der. However, in the context of EU balancing platforms, there will be no activation for the pur-

pose of internal congestion management, since the only locational information the EU balanc-

ing platforms handle is the loadfrequency control area or the bidding zone; no locational infor-

mation with respect to the exact location within the load-frequency control area or the bidding 

zone is provided with the bids.” 

 

Det beskrives at balanceringsenergi/energibud til balancering gerne må aktiveres til håndtering 

af interne/lokale flaskehalse. Aktivering af balanceringsenergi (mFRR energiaktivering) til hånd-

tering af lokale flaskehalse, ovenfor internal congestion management, skal ikke håndteres på 

den fælles Europæiske balanceplatform. Lokale flaskehalse kan derfor og bør håndteres natio-

nalt. Prissætningen heraf må ikke påvirke marginalprisen på balanceenergi, hvorfor balance-

ringsenergi aktiveret til håndtering af lokale flaskehalse kan og bør afregnes efter pay-as-bid 

princippet da disse bud ikke følger meritlisten, som netop beskrevet i det ovenstående udklip. 

Det står ordret beskrevet at den eneste begrundelse for at afvige fra marginalprisprincippet er 

når aktivering af energibud ikke følger meritkurven, som netop gældende for aktivering af 

energibud til håndtering af interne flaskehalse. 

 

Marginalprisen på balanceringsenergi vil desuden ikke påvirkes betydeligt. Behovet for balan-

ceringsenergi til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet meldes ud af Energinet 

dagen før driftsdøgnet på baggrund af prognoser og forventede lokale belastninger i nettet. 

Derudover estimeres behovet for anvendelse af balanceringsenergi til håndtering af lokale fla-

skehalse at begrænse sig til få produktionsdominerede geografiske områder i begrænsede pe-

rioder i løbet af et år, samt være ubetydeligt sammenlignet med behovet for anvendelse af ba-

lanceringsenergi til balancering. Derfor kan det negligeres at marginalprisen på balanceenergi 

påvirkes ved anvendelse af balanceringsenergi til håndtering af lokale flaskehalse i transmissi-

onsnettet i et nationalt marked inden videresendelse af bud til den Europæiske platform, da 

det vil være en meget begrænset mængde af indmeldte bud for balanceringsenergi der vil på-

virkes samt anvendes dertil. Det vil desuden kun være muligt for anlæg beliggende i det geo-

grafiske afgrænsede område at deltage i den lokale regulering, hvilket ligeså er en meget be-

grænset mængde af den samlede anlægsportefølje i Danmark. 

 

Lolland er et godt eksempel på et geografisk afgrænset område, hvor man i løbet af 2021 og 

2022 forventer at opleve lokale overbelastninger ved intakt net pga. en stor tilvækst af VE pro-

duktionskapacitet. Energinet kan ikke udbygge nettet i samme hastighed som VE udbygningen, 

hvorfor overbelastninger under alle omstændigheder skal håndteres i driften til trods for at en 

eventuel netudbygning er på vej, medmindre ny VE produktion ikke nettilsluttes.  
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På figuren ses overbelastningsenergi affødt af AF19 under hensyntagen til N-1 tegnet ind med 
det eksisterende net som baggrund. Det er få komponenter i transmissionsnettet der forventes 
overbelastet i de kommende år, og belastningsgraden forventes også at være lav.10 
 
Overbelastningsenergien for de specifikke komponenter på Lolland og Sydsjælland ligger for 
2021 mellem 500-20.000 MWh på et år. Behovet forventes at stige mod 2023 og 2025, men 
her vil nettet også være forstærket i en række af de ovenstående områder. 
 
Den samlede mængde modtagne regulerkraftbud summeret for hele 2019 var 15.000.000 
MWh for både op- og nedregulering for hele Danmark. Lokale problemer vil derfor kun udgøre 
en lille mængde af den samlede budmængde, forventeligt under 1 % for 2021 for hele Dan-
mark. Derfor vil anvendelse af balanceringsenergibud til lokale problematikker ikke påvirke 
marginalprisen på balanceringsenergi betydeligt. 
 
I henhold til elforsyningslovens § 27, stk. 1, har klima-, energi-, forsyningsministeren det over-

ordnede ansvar for elforsyningssikkerheden og ministeren fastsætter niveauet herfor11. 

 

Det følger af elforsyningslovens § 27 a, stk. 1, at Energinet har ansvaret for at opretholde det 

fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed og for at overvåge udviklingen heraf. Formålet med 

bestemmelsen er at præcisere, at ansvaret for det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed 

og for at overvåge udviklingen heraf påhviler Energinet som systemansvarlig virksomhed.  

 

Energinet har således ansvaret for at sikre elforsyningssikkerheden i det danske el-system, jf. 

elforsyningslovens § 27 a, og som led heri vil Energinet indkøbe lokal fleksibilitetsydelser, til at 

sikre en stabil og sikker drift af el-systemet. Dette sker efter Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

sterens bemyndigelse og under ministerens tilsyn, jf. hertil elforsyningslovens § 51.  

 

Det følger af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at Forsyningstilsynet skal godkende kollektive el-

forsyningsvirksomheders, dvs. herunder Energinets12, metoder for fastsættelse af priser og be-

tingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet. § 73 a, stk. 1, har følgende ord-

lyd:  

 

 

10 BEHOVSANALYSE FOR ELTRANSMISSIONSNETTET 2020 - Link til rapport  

11 Ved ”elforsyningssikkerhed” forstås ”sandsynlighed for, at der er elektricitet til rådighed for forbrugerne, når den efterspørges”, jf. 

elforsyningslovens § 5, nr. 6. 

1212 Jf. Elforsyningslovens § 5, nr. 11. 

https://energinet.dk/-/media/D975D9FDA5364BE886E6030ACED86F22.PDF
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”Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kol-

lektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-

tilsynet.” 

 

Efter bestemmelsens ordlyd er Forsyningstilsynet kun tillagt kompetence til at godkende Ener-

ginets metoder for fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet. 

 

Det er Energinets opfattelse, at en Energinets indkøb af balanceringsenergi til håndtering af lo-

kale flaskehalse i transmissionsnettet ikke vedrører ”priser og betingelser for anvendelse af 

transmissions- og distributionsnet”, og at Forsyningstilsynet derfor ikke er tillagt kompetence i 

elforsyningslovens § 73 a, til at godkende denne metode. Håndtering af lokale flaskehalse kan 

med andre ord foretages, uden Forsyningstilsynets godkendelse. 

 

Det underbygges af bestemmelsens forarbejder13, hvor det bl.a. fremgår, at  

 

”Det følger af eldirektivets artikel 20 om tredjeparts adgang til transmissions- og distributions-

systemerne, at medlemsstaterne skal sikre, at tarifferne eller de metoder, de er baseret på, er 

godkendt forud for deres ikrafttræden af den relevante regulerende myndighed, jf. eldirekti-

vets artikel 23. Det følger også af artikel 20, at metoderne skal offentliggøres, inden de træder i 

kraft. Med § 73 a udmøntes disse direktivkrav i elforsyningsloven.  

 

Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at den systemansvarlige virksomhed og transmissions- og 

netvirksomheder skal udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved 

fastsættelsen af betingelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og di-

stributionsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslo-

vens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag for-

skelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika. For den sy-

stemansvarlige virksomhed skal der endvidere redegøres for, hvorledes det forventede pro-

venu fra tariffer, gebyrer etc. relaterer sig til selskabernes omkostninger. […]  

 

Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser 

og vilkår for adgang til transmissionsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte 

betingelser og vilkår for tilvejebringelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når 

der, i modsætning til direktivet, ikke fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes 

det, at balanceringsydelser er en integreret del af den systemansvarlige virksomheds opgaver 

og således kan betragtes som omfattet af stk. 1. På samme måde gælder, at Energitilsynets til-

syn med, at den systemansvarlige virksomheds og transmissionsvirksomhedernes priser og be-

tingelser er rimelige, jf. elforsyningslovens § 77, også omfatter balanceringsydelserne.”14 (un-

derstregninger foretaget her)  

 

Det fremgår således af forarbejderne til § 73 a, at bestemmelsen omfatter betingelser og vil-

kår, herunder tariffer, for anvendelse af og adgang til transmissions- og distributionsnettet, og 

at formålet med Forsyningstilsynets godkendelse er at sikre, at de kollektive elforsyningsvirk-

somheders metoder er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser.  

 

 

13 2 § 73 a, blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 494 af 9. juni 2004 

14 Jf. LFF nr. 236 af 21. april 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, De specielle 

bemærkninger til nr. 77. 
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Heraf kan udledes, at godkendelseskravet kun vedrører Energinets metoder for fastsættelse af 

priser og betingelser for netbrugernes benyttelse af transmissionsnettet, hvor Forsyningstilsy-

net som følge af Energinets monopol skal påse, at Energinet stiller transmissionsnettet til rådig-

hed for elforbrugerne på objektive, Ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige vilkår, jf. el-

forsyningslovens § 31, stk. 2. Dertil kommer, at forarbejderne (herunder også til elforsyningslo-

vens § 76) viser, at lovgiver med bestemmelserne har tilsigtet at sikre gennemsigtighed særligt 

med hensyn til de økonomiske betingelser for den enkelte brugers adgang til og brug af trans-

missionsnettet.  

 

Det er således Energinets individuelle vilkår for netbrugernes anvendelse af transmissionsnet-

tet, som skal anmeldes til og godkendes af Forsyningstilsynet, hvorimod Energinets indkøb af 

balanceringsenergi til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet ikke er godkendel-

sespligtig, da der ikke er tale om ”priser eller betingelser for anvendelse af transmissionsnet-

tet”. Energinets egen anvendelse af transmissionsnettet og indkøb af balanceringsenergi til 

håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet til eget brug er et nødvendigt led i opfyl-

delsen af Energinets forpligtelse til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhe-

den, jf. elforsyningslovens § 27 a.  

 

I overensstemmelse med godkendelsesbestemmelsen i elforsyningslovens § 73 a følger det af 

elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, at kollektive elforsyningsvirksomheder til Forsyningstilsy-

net skal anmelde: 

 

”de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til 

transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a, (understregning foretaget her) 

 

Ifølge elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1, er det således alene de metoder, der anvendes til at 

beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet-

tet, herunder tariffer, som skal anmeldes med henblik på metodegodkendelse efter § 73 a. 

 

Det fremgår af § 76, stk. 2, at Energinet tillige skal anmelde priser, tariffer og betingelser for 

systemansvars- og transmissionsydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse. Der er ikke 

i denne bestemmelse (i modsætning til § 76, stk. 1, nr. 1) en henvisning til godkendelsesbe-

stemmelsen i § 73 a. Efter forarbejderne er bestemmelsen indsat for at fastsætte en anmeldel-

sespligt for Energinet af de oplysninger, der for bevillingspligtige virksomheder er omfattet af § 

76, stk. 1, nr. 2, og som ligeledes kun indeholder en anmeldelsespligt.15 

 

Det underbygges af, at der allerede forud for indsættelsen af § 76, stk. 1, nr. 1, var en omfat-

tende anmeldelsespligt efter elforsyningsloven, herunder af ”priser, tariffer og betingelser for 

ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder le-

veringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse” (den nugældende nr. 2), men ikke 

et godkendelseskrav. 

 

Det kan på den baggrund lægges til grund, at elforsyningslovens § 76, ikke giver Forsyningstil-

synet kompetence til at foretage metodegodkendelse af Energinets indkøb af balancerings-

energi til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet 16. 

 

 

15 Virksomhed, der varetages af Energinet drives uden bevilling, og § 76, stk. 1, nr. 2, finder derfor ikke anvendelse på Energinet. 

1616 Fortolkningen underbygges desuden af sammenhængen mellem § 2, stk. 1, nr. 1, § 2, stk. 2, og §§ 5-6 i bekendtgørelse nr. 823 af 

27. juni 2014 om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning (anmeldelsesbekendtgørelsen på elområdet). 
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Efter elforsyningslovens § 27 a, stk. 2, skal Energinet anvende ”markedsbaserede metoder” ved 

anskaffelse af energi og andre ydelser til at opretholde det fastsatte niveau for elforsyningssik-

kerhed, og hvis der kun er én virksomhed, der tilbyder disse ydelser, skal Energinet anvende 

regulerede priser til betaling for ydelserne. Energinets forpligtelse til i videst muligt omfang at 

anvende markedsbaserede metoder ved indkøb af energi og andre ydelser skal ses i sammen-

hæng med elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 16, der pålægger Energinet at anvende gennem-

sigtige, ikke-diskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, der er 

nødvendig for udførelsen af Energinets hverv. 

 

Eldirektivet 

Det fremgår tillige af forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, at bestemmelsen implemente-

rer det dagældende eldirektivs17 artikel 20 og 23, og at godkendelseskravet også omfatter me-

toder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebringelse af ”balancerings-

ydelser”, jf. direktivets artikel 

 

Artikel 20 vedrører tredjepartsadgang til transmissions- og distributionssystemerne. Bestem-

melsen forpligter medlemsstaterne til at sikre, at tarifferne eller de metoder, som de er base-

ret på, er godkendt af den relevante regulerende myndighed forud for deres ikrafttræden, og 

at metoderne skal offentliggøres, inden de træder i kraft. 

 

Det fremgår af artikel 23(1), at medlemsstaterne skal udpege et eller flere kompetente orga-

ner, der fungerer som regulerende myndigheder. Af artikel 23(2) fremgår videre, at de regule-

rende myndigheder skal have ansvaret for fastsættelse eller godkendelse af i det mindste de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, inden de træder i 

kraft, for: 

 

”a) tilslutning og adgang til nationale net, herunder transmissions- og distributionstariffer. Ta-

rifferne eller metoderne skal være udformet således, at de nødvendige investeringer i nettene 

kan gennemføres på en sådan måde, at investeringerne sikrer nettenes levedygtighed  

 

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser.” 

 

Efter bestemmelsen skal den regulerende myndighed således godkende de metoder, der an-

vendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for blandt andet tilvejebringelse af 

balanceringsydelser.  

 

Artikel 23(2)(b) er ændret i det gældende eldirektiv, og det, som de regulerende myndigheder 

skal godkende, er nu de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vil-

kår for: 

 

”tilvejebringelse af balanceringsydelser, som leveres på den mest økonomiske måde og giver 

passende incitamenter til netværksbrugere, så de kan balancere deres input og resultater. Ba-

lanceringsydelserne skal leveres på en rimelig og ikke-diskriminerende måde og være baseret 

på objektive kriterier”. 

 

Artikel 11, som der også henvises til i forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, jf. ovenfor, 

fastsætter regler om ”lastfordeling og balancering”. Det kan udledes af bestemmelsen, at ”ba-

lanceringsydelser” er de ydelser, som er beskrevet i artikel 11(7), og som vedrører regler for 

 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54 af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophæ-

velse af direktiv 1996/92. 
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balancering (i form af bl.a. anmeldelse af produktionsplaner og krav om regulering af produkti-

onen) og for betaling for brug af transmissionsnettet i forbindelse med energiubalancer. For-

tolkningen underbygges af præambelbetragtning nr. 17. 

 

Energinets indkøb af balanceringsenergi til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnet-

tet som led i opretholdelsen af elforsyningssikkerheden udgør derimod ikke en balancerings-

ydelse i eldirektivets forstand. 

 

Eldirektivet kan ikke føre til en udvidende fortolkning af Forsyningstilsynets godkendelseskom-

petence efter elforsyningslovens § 73 a, til at omfatte andet og mere end metoder for fastsæt-

telse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet. Direktivets bestemmelser 

om adgang til transmissions- og distributionssystemerne vedrører netop alene tariffer eller de 

metoder, som ligger til grund for beregningen af tarifferne. 

 

Metodebekendtgørelsen 

De nærmere regler om indholdet af de metoder, der anvendes af de kollektive elforsyningsvirk-

somheder til at fastsætte betingelser og vilkår for anvendelse af nettet, og som dermed skal 

godkendes af Forsyningstilsynet, er fastsat i metodebekendtgørelsen18. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at netvirksomheder, regionale transmissionsvirk-

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

betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

 

Bestemmelsen har en anden ordlyd end elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, idet den fastslår, at 

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

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

 

Metodebekendtgørelsen skal imidlertid fortolkes i lyset af den bestemmelse i elforsyningslo-

ven, som bekendtgørelsen er udstedt i medfør af. Ifølge bemyndigelsesbestemmelsen i elforsy-

ningslovens § 73 a, stk. 3, kan der alene fastsættes regler om ”indholdet af de metoder, der an-

vendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer”. 

 

Da bemyndigelsen ikke indeholder udtrykkelig hjemmel til at fravige loven, kan metodebe-

kendtgørelsen ikke derogere elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, hvoraf fremgår, at kun metoder 

for fastsættelse af priser og betingelser for ”anvendelse” af transmissions- og distributionsnet-

tet er omfattet af Forsyningstilsynets godkendelseskompetence. 

 

”Energinets ydelser” skal derudover fortolkes i overensstemmelse med elforsyningsloven.  

 

Det fremgår af elforsyningslovens § 31, stk. 2, at Energinet kan stille vilkår for brugernes ad-

gang til at benytte virksomhedens ydelser. 

 

En ordlydsfortolkning af ”virksomhedens ydelser” viser, at der er tale om ydelser, som Energi-

net stiller til rådighed for brugerne af transmissionsnettet. En sådan fortolkning underbygges 

endvidere af forarbejderne19 til § 31, stk. 2, hvoraf fremgår, at formålet med bestemmelsen er 

at give Energinet mulighed for at fastsætte vilkår for brug af de ydelser, som virksomheden stil-

ler til rådighed. 

 

 

18 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s me-

toder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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Forsyningstilsynets godkendelseskompetence omfatter betingelser og vilkår for ydelser, som 

leveres af Energinet, i form af adgang til og benyttelse af transmissionsnettet. Godkendelses-

kravet omfatter derimod ikke metoder for reservation af kapacitet, da der ikke er tale om leve-

ring af en ydelse til tredjemand, men et led i opretholdelsen af elforsyningssikkerheden. 

 

En sådan fortolkning underbygges også af metodebekendtgørelsens § 5, der fastsætter krav til 

indholdet af Energinets metoder19. Af bestemmelsen fremgår, at metoder indeholdt i forskrif-

ter udstedt af Energinet i medfør af elforsyningslovens § 26, stk. 320, § 27 c, stk. 1121, § 28, stk. 

2, nr. 1122 og § 31, stk. 2 og 323, skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrø-

rer 1) markedsadgang, 2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 3) adgang til grænseover-

skridende infrastruktur. 

 

Disse forskrifter vedrører ligeledes kun vilkår for brugernes adgang til at benytte Energinets 

ydelser. 

 

Dette gælder også i relation til metoder for ”tilvejebringelse af balanceringsydelser”, som i ly-

set af elforsyningslovens § 27 c, stk. 11, alene kan fortolkes som de regler, Energinet fastsætter 

for anmeldelse af planer for elproduktion, elforbrug og elhandel, for godkendelse af planerne, 

for Energinets krav om omlægninger af elproduktionen og for betaling i tilfælde af, at en aktør 

er i ubalance. 

 

Det underbygges af § 27 c, i den gældende elforsyningslov, hvor det udtrykkeligt er fastsat, at 

alle markedsdeltagere er balanceansvarlige og derfor skal betale Energinet for de ubalancer, de 

påfører systemet, når den faktiske elproduktion, elforbrug eller elhandel i et driftsdøgn ikke 

svarer til det, som er meddelt. 

 

Det fremgår af forarbejderne til ændringsloven24, at Forsyningstilsynet godkender den metode, 

der ligger til grund for Energinets fastsættelse af de balancetariffer og -gebyrer, der opkræves 

hos markedsdeltagerne. 

 

Godkendelseskravet i § 73 a, stk. 1, kan derfor ikke udstrækkes til at omfatte Energinets aktivi-

teter som led i opretholdelsen af elforsyningssikkerheden. Energinets varetagelse af disse op-

gaver skal ikke godkendes af Forsyningstilsynet, men er derimod underlagt tilsyn fra ministe-

ren, jf. elforsyningslovens § 51. 

 

Energinet skal anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved 

anskaffelse af den energi, Energinet anvender til at udføre Energinets hverv, jf. § 28, stk. 2, nr. 

16.   

 

19 En sådan fortolkning underbygges også af metodebekendtgørelsens § 5, der fastsætter krav til indholdet af Energinets metoder.20 

Af bestemmelsen fremgår, at metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet i medfør af elforsyningslovens § 26, stk. 321, § 

27 c, stk. 1122, § 28, stk. 2, nr. 1123 og § 31, stk. 2 og 324, skal 

20 Bestemmelsen vedrører tekniske krav og standarder for at kunne blive tilsluttet til og benytte det kollektive elforsyningsnet 

21 Bestemmelsen vedrører regler for anmeldelse af produktion, forbrug og produktion for det følgende driftsdøgn samt kriterier for 

beregning af betalingen for reduktion eller afbrydelser af visse anlæg. 

22 3 Bestemmelsen vedrører Energinets årlige miljøberetning. Der er formentlig tale om en fejlhenvisning, således at der rettelig skulle 

henvises til § 28, stk. 2, nr. 12, om forskrifter for måling. 

23 Bestemmelserne vedrører Energinets vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objek-

tive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for 

udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energi-

nets ydelser, 2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinets arbejde og 3) for-

hold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. 

24 Lov nr. 1293 af 05/12/2019 om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi. 
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3. Inddragelse af aktører 

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

For denne metode  er de danske aktører blevet oplyst om projektets forløb gennem forskellige 

publikationer (notat om Handel med lokal fleksibilitet), på de åbne møder for leverandører af 

systemydelser afholdt af Energinet (mødereferater og præsentationer) og ved et pilotprojekt 

med åben deltagelse (udbud til pilotprojektet).  

 

Metoden er udviklet i en arbejdsgruppe drevet af Energinet og Dansk Energi. Arbejdsgruppen 

blev dannet på baggrund af en åben invitation til balanceansvarlige, netselskaber, anlægsejere 

og interesseorganisationer. I arbejdsgruppen deltog fire netselskaber, to balanceansvarlige, en 

anlægsejer samt Energinet og Dansk Energi. Den af arbejdsgruppen foreslåede metode blev te-

stet i pilotprojektet hvilket førte til mindre ændringer. Der har generelt været bred enighed om 

den nu foreslåede metode. 

  

https://energinet.dk/-/media/12011EFD3644435B9C134E189EB877E0.pdf
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Samarbejde-paa-elmarkedet/Aktoerarbejdsgruppen
https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/Pilotprojekt---Handel-med-lokal-fleksibilitet
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4. Beskrivelse af Metoden 

4.1 Indledning 

Energinet har i samarbejde med markedsaktører og distributionsselskaber udviklet en konkret 

metode til at løse flaskehalsproblemer i transmissionsnettet ved at implementere handel med 

lokal fleksibilitet i det eksisterende markedssetup.  

Metoden er testet i et pilotprojekt på Lolland og Sydsjælland, hvor der kan opstå flaskehalspro-

blemer i transmissionsnettet. Det er vurderet at Metoden fungerer i praksis og er brugbart i 

hele Danmark, hvorfor det nu implementeres.  

 

4.2 Baggrund 

Energinet skal udbygge transmissionsnettet i samme hastighed som udbygningen af den vedva-

rende energiproduktion og forbrug. Lovgivningsmæssigt og teknisk er det ikke altid muligt at 

udbygge transmissionsnettet hurtigt nok til at dække behovet og det giver flaskehalsproblemer 

i transmissionsnettet, som ikke kan håndteres via de eksisterende elmarkeder. En løsning til 

håndtering af flaskehalsproblemerne er at regulere lokal produktion og forbrug. 

 

4.3 Begrundelse for valget af metode 

Energinet ønsker at anvende det eksisterende regulerkraftmarked til lokal nedregulering af 

produktion eller opregulering af forbrug. Ved at tilføje en specifik geografisk placering til bud i 

regulerkraftmarkedet opnås mulighed for lokal op- og nedregulering. De specifikke geografiske 

placeringer er nærmeste transformerstation i transmissionsnettet. Nedregulering forstås i el-

markedet som en reduktion af energien i nettet, dvs. enten en reduktion af produktion eller en 

forøgelse af forbrug. Opregulering er det modsatte. 

 

Flaskehalsproblemer i transmissionsnettet løses i dag med beordring af nedregulering af pro-

duktionen, da der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer andre alternativer. Energinet har 

nedskrevet reglerne og håndtering af beordring i notatet ”Begrænsninger af produktion i distri-

butionsnettet af hensyn til begrænsninger i transmissionsnettet - proces ml. TSO og DSO”. 

 

Mange forslag til handel med lokal fleksibilitet bruger markeds- og kommunikationsløsninger 

som ikke findes i dag og løsningerne har derfor en længere tidshorisont, for at de kan realise-

res. Fokus har været at udarbejde et løsningsforslag, hvor handlen med lokal fleksibilitet, pro-

cedurerne og kommunikationen bag kan implementeres i det eksisterende markedssetup og 

med de tekniske løsninger, der er til rådighed i dag. 

 

Løsningen skal på sigt koordineres med andre kommende værktøjer til håndtering af lokale fla-

skehalse. Ligeledes skal løsningen koordineres med implementeringen af fælles europæiske 

markeder for balanceringsenergi. 

 

4.4 Test i pilotprojekt på Lolland 

Løsningsforslaget er fremkommet efter en case på Lolland, hvor 50 kV-distributionsnettet er et 

maskenet. Maskenettet giver udfordringer, da retningen på effektflowet skifter alt efter 

mængden af produktion og forbrug i nettet. Løsninger der kan bruges i et maskenet, forventes 

derfor også at kunne bruges i de teknisk mere simple radialnet. Rammerne for løsningsforsla-

get indebærer en lav minimumsbudstørrelse, geografisk information for bud og rampebetin-

gelser ved aktiveringer.  
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Pilotprojektet har vist at den ønskede afhjælpende effekt på flaskehalse i transmissionsnettet 

opnås ved aktivering af lokale bud under transformerstationer i transmissionsnettet. Dertil at 

der i de produktionsdominerede områder hvor der er lokale behov for nedregulering opstår 

rigelig likviditet i regulerkraftmarkedet for lokale reguleringer.  

 

4.5 Kommunikation 

Energinet vil udmelde et forventet årligt behov for lokal fleksibilitet for specifikke geografiske 

områder i behovsvurderingen for systemydelser hvert år. 

 

Tilsvarende vil Energinet dagen før driftsdøgnet på baggrund af prognoser og forventede lokale 

belastninger i nettet udmelde behov for lokal fleksibilitet for specifikke geografiske områder 

(per geografisk tag svarende til transformerstationer i transmissionsnettet).  

 

Ved revision, flaskehalssituationer eller i fejlsituationer i distributionsnettet, kan distributions-

selskabet meddele at Energinet ikke kan aktivere lokal fleksibilitet jf. denne markedsbaserede 

løsning. Her aktiveres proceduren for beordring af lokal nedregulering i distributionsnettet i 

samarbejde med Energinet og netselskabet.  

 

Ved pludseligt opståede netudfordringer i distributionsnettet i driftsøjeblikket iværksætter di-

stributionsselskaberne deres nøddriftsprocedurer. 

 

Ved store og hyppige aktiveringer af lokal fleksibilitet via metoden for handel med lokal fleksi-

bilitet til håndtering af flaskehalse i transmissionsnettet, får distributionsselskaberne brug for 

en anden fallback løsning hvis noget går galt, fx installering af overvågning om natten og auto-

matiske processer i distributionsnettet (state-estimator) til spændingsreguleringer og automa-

tiske koblinger. Større og hyppigere reguleringer via markedet for lokal fleksibilitet øger beho-

vet for flere automatiske processer for distributionsselskaberne, da det bliver svært at over-

skue driften manuelt. Det er igen vigtigt at notere at distributionsselskaberne altid har mulig-

hed for at meddele Energinet at den markedsbaserede aktivering af lokal fleksibilitet ikke er 

mulig. 

 

Energinets behov for lokal fleksibilitet har for 2019 og 2020 næsten udelukkende været i for-

bindelse med revisioner forbundet til et produktionsdomineret område hvor der har været 

sammenfald med blæsende vejr og/eller solskin. Behovet er på nuværende tidspunkt meget 

begrænset. Behovet forventes naturligvis at stige med integrationen af yderligere decentral VE 

produktionskapacitet, men ikke i en grad hvor det bliver problematisk for distributionsnettene.  
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5. Krav til lokale reguleringer 

5.1 Inden deltagelse i markedet 

Kun regulerbare anlæg som kan leve op til kravene for reguleringen og informationsudveksling 

kan deltage. Det skal eftervises i en test at anlægget kan regulere efter kravene herunder og at 

reguleringen kan aktiveres via fjernstyring af den balanceansvarlige aktør. Dokumentation skal 

tilsendes Energinet som ved prækvalificering til levering af kapacitetsreserver.  

 

5.2 Reguleringskrav 

Al produktion og forbrug, som deltager i buddene for lokal fleksibilitet, skal have en rampeha-

stighed fordelt lineært mellem 5 og 15 minutter af den nominelle anlægskapacitet ved ned- og 

opregulering. Det tillades at rampen for ned- og opregulering sker ved at on/off regulere flere 

mindre enheder enkeltvis med en passende forsinkelse imellem, så der tilnærmelsesvis fås en 

rampe fordelt mellem 5 og 15 minutter. 

 

Kravet sættes dels af systemmæssige årsager, for at undgå store spændingsvariationer i distri-

butionsnettene grundet hurtige lokale op- og nedreguleringer af store mængder produktion og 

forbrug (viklingskoblerne/spændingsreguleringen er manuel mange steder i distributionsnet-

tet).  
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6. Proces for handel med lokal fleksibilitet 

Dagen før driftsdøgnet melder Energinet Elsystemansvar de forventede flaskehalse ud under 

de definerede geotags (mail). Distributionsselskabet kan meddele at Energinet ikke kan akti-

vere lokal fleksibilitet jf. denne markedsbaserede løsning. Her aktiveres proceduren for beor-

dring af lokal nedregulering i distributionsnettet. Distributionsselskabet har under hele proces-

sen mulighed for at meddele Energinet at nødproceduren skal anvendes ved udfald eller fejl. 

 

Leverandører af lokal fleksibilitet indsender bud i det eksisterende regulerkraftmarked med en 

tilføjelse af den geografiske kode for anlæg beliggende i den geografisk afgrænsede zone. De 

ved ud fra stamdataregisteret under hvilke geo-tag/transformerstation i transmissionsnettet 

deres anlæg hører til (i fejlsituationer kan der kobles om i nettet og netstrukturen kan ændre 

sig).  

 

Kontrolcenteret i Energinet aktiverer fleksibiliteten og overvåger nettet. Hvis aktiveringen ikke 

har den ønskede effekt, aktiveres yderligere fleksibilitet. I sådan en situation vil Energinet kon-

trollere aktiveringer for om den ønskede mængde rent faktisk har været leveret. 

 

Den eksisterende beordringsmetode25 anvendes som nødprocedure, hvis aktiveringer af lokale 

bud ikke kan løse flaskehalsproblematikken alene eller i fejlsituationer. Derudover anvendes 

beordringsmetoden, hvis aktiveringerne ikke reagerer/kan reagere tidsnok. 

 

De lokal bud aktiveres som specialregulering med pay-as-bid prissætning, dog med marginal-

prisen på regulerkraftmarkedet som minimum. 

 

Den balanceansvarlige aktør skal logge effektmålinger for de aktiverede anlæg på minimum mi-

nuts opløsning. Hvis data for den planlagte/prognosticerede produktion/forbrug kun findes 

med højere opløsning, kan dette anvendes. Dog maksimalt på 15 minutters opløsning. 

 
 

  

 
 

 

 

  

 

25 Begrænsninger af produktion i distributionsnettet af hensyn til begrænsninger i transmissionsnettet - proces ml. 

TSO og DSO 

Figur 1 – Simpel tidslinje for handlinger af de forskellige aktører fra dagen før driftsdøgnet til efter endt driftstime  
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7. Markedsincitamenter 

Metoden for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af flaskehalse i transmissionsnettet vil 

først og fremmest give økonomisk incitament til regulerbare anlæg i områder med lokale fla-

skehalse til at stille deres fleksibilitet til rådighed i efterspurgte perioder, når Energinet Elsy-

stemansvar årligt udmelder et forventet behov for lokal fleksibilitet. Ved håndtering af flaske-

halsen i markedet vil de som minimum modtage den efterspurgte pris for buddet for aktive-

rede bud. Hvis der i området er regulerbare anlæg uden styringsmulighed eller mulighed for 

fjernstyring vil det også give et incitament til installation heraf og efterfølgende deltagelse med 

lokal fleksibilitet. 

 

Opstilling af nye forbrugs- og produktionsanlæg vil også have nye incitamenter til at installere 

fjernstyring og mulighed for reguleringen af effekt output og/eller optag. Med hensyn til ud-

vælgelse af placering for nye produktionsanlæg i områder med behov for lokal nedregulering 

vil det beskrevne metode reducere den negative påvirkning ift. egen kontrol over anlæggets 

drift. Der gives mulighed for frivilligt at tilbyde sin fleksibilitet som højst sandsynligt vil mindske 

anvendelsen af beordringer. For regulerbare forbrugsanlæg i områder med behov for lokal 

nedregulering vil der gives et økonomisk incitament til at vælge netop den placering, da anlæg-

get kan tilbyde sin fleksibilitet til markedet. Sideløbende projekter i Energinet og distributions-

selskaberne omkring tidstariffer, netprodukter og begrænset netadgang vil også påvirke incita-

menter ift. udvælgelse af placeringer for nye anlæg. Kravene til funktionel adskillelse mellem 

aktørerne i marked og lige konkurrencevilkår mellem budgiverne opfyldes i markedet. 

 

Metoden for handel med lokal fleksibilitet vil ikke påvirke prissætningen på regulerkraftmarke-

det betydeligt. Anlæg der før blevet aggregeret udelukkende på baggrund af marginalpris som 

nu vil blive aggregeret med andre lokale anlæg med varierende omkostninger ift. levering af 

fleksibilitet, vil potentielt blive budt ind til en højere pris. Kutyme på regulerkraftmarkedet er at 

det dyreste anlæg sætter prisen for et aggregeret bud. Grundet den lave minimumsgrænse for 

regulerkraftbud på 5 MW og kommende på 1 MW ved implementering af de internationale 

platforme for balancering i det kontinentale Europa og i norden, vil denne forøgelse i budpriser 

være meget begrænset da behovet for at aggregere anlæg er relativt lille og vil reduceres i 

fremtiden når behovet for lokal fleksibilitet forøges. Derudover vil afregningsprincippet for spe-

cialregulering, pay-as-bid, gøre at regulerkraftbud indmeldt med henblik på en lokal aktivering 

vil inkludere faste udgifter ifm. leverancen for fleksibiliteten i budprisen. Da et lokalt bud lige så 

vel kan aktiveres som et almindeligt bud til balancering af prisområdet kan dette påvirke prisen 

på regulerkraftmarkedet ved massiv indmelding af lokale bud.  

 

Det eneste aspekt hvor forsyningssikkerheden potentielt påvirkes er ift. den residualt tilgænge-

lige mængde regulerkraftbud. I en tænkt situation med et stort lokalt behov for nedregulering i 

en situation med et massivt behov for opregulering i prisområdet vil den lokale nedregulering 

øge behovet for opregulering i den resterende del af prisområdet med et en til en forhold. Den 

nuværende dimensionering af opreguleringsreserve kan derfor teoretisk set blive udfordret i 

ekstreme situationer med samtidige flaskehalse på udlandsforbindelser og udfald. Tilstrække-

ligheden for nedreguleringsbud anses ikke for at være udfordret, da metoden for handel med 

lokal fleksibilitet tværtimod vil øge incitamentet til deltagelse på regulerkraftmarkedet. 

 

Behovet for lokale aktiveringer forventes dog ikke at få en størrelse der kan give denne påvirk-

ning. Hverken i forhold til påvirkning på marginalprisen for balancering eller i forhold til påvirk-

ning af forsyningssikkerheden. 
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8. Tidsplan 

Energinet vil ved interne flaskehalse i transmissionsnettet fremadrettet så vidt muligt anvende 

Metoden for handel med lokal fleksibilitet til at håndtere disse.  

 

Relevante distributionsselskaber vil informeres herom i god tid, hvor den eksakte proces for 

nødproceduren også aftales.  

 

Metoden forventes anvendt primært ved revisioner i transmissionsnettet for 2021. For 2022 

og frem forventes der potentielt at opstå flaskehalse i timer med stor VE produktion (særligt i 

timer med både solskin og kraftig blæst) i normaldriftssituationer også. 
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