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RESUMÉ 

Danmark er i fuld gang med at realisere en ambitiøs grøn omstilling. Andelen af elpro-

duktionen fra vedvarende energikilder har igennem en længere årrække været stigende 

år for år. Vindenergi er den største vedvarende produktionskilde, og dens andel af den 

samlede elproduktion er steget fra 21 pct. i 2010 til 58 pct. i 2020. 

 

Elproduktionen i Danmark var på 27,9 TWh i 2020, hvilket er et svagt fald på 2 pct. i 

forhold til 2019. De fire største produktionskilder er vind (58 pct.), kul (14 pct.), biomasse 

(10 pct.) og gas (6 pct.). Produktionssammensætningen i Danmark er under stor foran-

dring, og produktionsandele baseret på vind, sol og biomasse vinder frem på bekostning 

af kul og gas. 

 

Det danske elforbrug var på 34,0 TWh i 2020, hvilket er en stigning på lidt under 2 pct. i 

forhold til 2019. Elforbruget er normalt højere om vinteren end om sommeren pga. et 

øget forbrug til lys og opvarmning. Dette var også tilfældet i 2020, hvor det højeste for-

brug pr. måned var i januar (3,1 TWh), mens det laveste var i juli (2,5 TWh). 

 

Danmark var nettoimportør af el med en nettoimport på 6,1 TWh i 2020. Danmark har 

været nettoimportør i alle år siden 2011. Nettoimporten er steget med 5 pct. i forhold til 

2019. Danmark importerede mest fra Norge (8,3 TWh) og eksporterede mest til Tyskland 

(7,5 TWh) i 2020. 

 

Danmark har transmissionsforbindelser til fire lande: Sverige, Norge, Tyskland og Hol-

land. Derudover har Danmark også en transmissionsforbindelse, Storebæltsforbindel-

sen, mellem Vestdanmark og Østdanmark. I 2023 vil der efter planen åbne en transmis-

sionsforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. 

 

Den tilgængelige handelskapacitet har stor betydning for det danske markeds funktions-

måde. Transmissionsforbindelserne har i gennemsnit haft en tilgængelig eksportkapa-

citet på 74 pct. og en tilgængelig importkapacitet på 78 pct. i 2020. Den tilgængelige 

kapacitet på forbindelserne er den andel af den nominelle kapacitet, som har været til 

rådighed for day-ahead markedet. Den tilgængelige kapacitet er faldet ift. 2019. Det 

skyldes primært, at der har været perioder med planlagt vedligehold samt uforudsete 

tekniske udfordringer på flere af forbindelserne. 

 

Den gennemsnitlige tilgængelige handelskapacitet fra Vestdanmark til Tyskland var i 

2020 på 69 og 89 pct. for henholdsvis eksport og import, hvilket er næsten uændret i 

forhold til 2019. 

 

Den 1. januar 2020 trådte el-markedsforordning 2019/943 i kraft. Forordningens artikel 

16 indebærer, at der som minimum skal gives 70 pct. af transmissionskapaciteten til 

handel med andre medlemslande. Det er dog muligt for den enkelte transmissionssy-

stemoperatør (TSO) at søge om og opnå godkendelse hos national regulator til 1-årige 

fritagelser for at opfylde kravet fuldt ud. ACER har udgivet en henstilling til forståelse af 

70 pct. reglen i henhold til artikel 16, som ACER monitorerer to gange årligt. Handels-

kapacitet er i nærværende rapport opgjort mere simpelt, hvor bl.a. årsager til reduktioner 

ikke behandles. 
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Modhandel bruges til at sikre systemsikkerheden, når der gives en højere handelskapa-

citet på en forbindelse end den faktiske tilgængelige fysiske kapacitet. Den samlede 

mængde modhandel på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland var på 3,9 TWh 

i 2020. Modhandlen leveres i Danmark via såkaldt specialnedregulering og udgjorde 74 

pct. af modhandlen på forbindelsen. Modhandlen sænkede således den samlede dan-

ske elproduktion med godt 14 pct. i 2020. 

 

Handelskapaciteten fra Østdanmark til Tyskland var på 68 pct. i 2020. Handelskapaci-

teten i den modsatte retning var på 70 pct. I begge retninger er der sket et stort fald i 

forhold til 2019. Det store fald i kapacitet skyldes, at forbindelsen var helt lukket i begge 

retninger fra september til midten af december, grundet planlagt vedligeholdelse og til-

føjelsen af Kriegers Flak forbindelsen. Kriegers Flak forbinder Østdanmark og Tyskland 

gennem havvindmølleparker i Østersøen, og åbnede den 15. december 2020. 

 

Handelskapaciteten fra Vestdanmark til Sverige er steget til 90 pct. fra 63 pct. fra 2019 

til 2020. I den modsatte retning er handelskapaciteten faldet fra 78 pct. til 71 pct.  

 

Handelskapaciteten fra Østdanmark til Sverige er steget til 75 pct. i 2020 fra 66 pct. i 

2019. I den modsatte retning er handelskapaciteten faldet fra 87 pct. fra 81 pct. 

 

Handelskapaciteten på forbindelsen fra Vestdanmark til Norge er faldet fra 65 pct. i 2019 

til 58 pct. i 2020. I den modsatte retning er kapaciteten steget fra 61 pct. til 72 pct. Der 

har været væsentlige udfordringer med forbindelsen mellem Vestdanmark og Norge. De 

tekniske udfordringer i retningen fra Norge til Vestdanmark blev løst i slutningen af 2020, 

mens udfordringerne med forbindelsen i den anden retning fortsatte ind i 2021. 

 

2020 var det første hele kalenderår, hvor Cobra-forbindelsen mellem Danmark og Hol-

land har været åben. Handelskapaciteten fra Danmark til Holland er faldet fra 87 pct. i 

2019 til 62 pct. i 2020. I den modsatte retning er kapaciteten faldet fra 88 pct. til 73 pct. 

Faldet i kapaciteten skyldes primært, at forbindelsen var ude af drift fra september og 

året ud. Fejlen blev udbedret den 8. januar 2021. 

 

Den gennemsnitlige timepris i day-ahead markedet for DK1 og DK2 var henholdsvis 

24,98 og 28,41 EUR/MWh i 2020, mens systemprisen var på 10,94 EUR/MWh. System-

prisen er den fiktive spotpris, der ville have forekommet, såfremt hele Norden var et 

budområde uden begrænsninger i transmissionskapacitet. Priserne i day-ahead marke-

det i Danmark faldt med henholdsvis 35 pct. og 29 pct. i 2020 i forhold til 2019. En 

medvirkende faktor til de lavere priser var, at fyldningsgraden i de nordiske vandreser-

voirer lå 7,4 procentpoint over gennemsnittet for de foregående år, hvilket har påvirket 

prissætningen af elektricitet produceret med vand. 

 

Den laveste timepris i 2020 var -58,8 EUR/MWh i DK1 og -42,6 i DK2 EUR/MWh, mens 

den maksimale pris var 200 EUR/MWh i DK1 og 254 EUR/MWh i DK2. Negative priser 

forekom i 192 og 89 timer i henholdsvis DK1 og DK2 i 2020. Negative priser kan fore-

komme, når der er for meget elektricitet i systemet i forhold til efterspørgslen. 
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Markedsaktørerne bruger intraday-markedet til at balancere deres forbrugs- og produk-

tionsporteføljer, f.eks. ved nedbrud af kraftvarmeværker eller hvis der er mindre vind end 

ventet. Grundet udfordringer med fejl i data for intraday-markedet har det ikke været 

muligt at inddrage dette marked i rapporten. 

 

Energinet indkøber reservekapacitet og reserveenergi for som TSO at balancere elsy-

stemet før driftstimen. Energinet købte automatiske frekvensgenoprettelsesreserver 

(aFRR) for 47,1 mio. EUR, mens de købte manuelle frekvensgenoprettelsesreserver for 

6,2 mio. EUR. I alt indkøbte Energinet reserver for 125 mio. EUR i 2020. 

 

Forsyningstilsynet har haft aFRR-kapacitetsmarkedet i DK1 under skærpet overvågning 

i 2020, da der er blevet introduceret et nyt markedsdesign med månedsindkøb. I perio-

den 2015-2019 har der ikke været et marked for automatiske frekvensgenoprettelsesre-

server (aFRR) i DK1, hvor Energinet i stedet har indkøbt 100 MW aFRR reserver fra 

Norge til Vestdanmark over en reservation på Skagerrak-forbindelsen mellem Vestdan-

mark og Norge. Den årlige gennemsnitspris for aFRR-kapacitet i 2020 har ligget på 47,6 

EUR/MWh. Det er en markant lavere gennemsnitspris end prisen på ad hoc indkøb af 

aFRR kapacitet i 2019, hvor gennemsnitsprisen var 86,8 EUR/MWh. 

 

Forsyningstilsynet godkendte i december 2020 Energinets metode for indkøb af fre-

kvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i Østdanmark. Metoden 

indebærer, at Energinet indkøber 60 pct. af mFRR-kapacitetsbehovet i Østdanmark på 

månedsauktioner og de resterende 40 pct. på dagsauktioner. Forsyningstilsynet afviste 

samtidigt Energinets metodeanmeldelse om reservation af transmissionskapacitet på 

Storebælt til deling af mFRR-kapacitet mellem Vestdanmark og Østdanmark. Årsagen 

var, at tilsynet ikke anså sig som kompetent til at godkende den anmeldte metode efter 

elforsyningsloven, men at tilsynet i stedet ville skulle vurdere metoden sammen med de 

øvrige berørte regulatorer i den nordiske kapacitetsberegningsregion og behandle den 

som en anmodning om ændring af metode for en markedsbaseret kapacitetsreservation 

i den nordiske kapacitetsberegningsregion, som ACER godkendte ved en afgørelse af 

5. august 2020 som led i oprettelsen af et nordisk aFRR-kapacitetsmarked. 

 

Markedsaktørerne risikoafdækker deres produktion og forbrug gennem køb af finan-

sielle produkter for at sikre sig mod uforudsete prisændringer på markedet. Finansielle 

handlers årlige volumen af bruttoforbruget er steget fra 62 pct. i 2019 til 67 pct. i 2020. 

 

Forsyningstilsynet vil i 2021 afslutte en evaluering af om mulighederne for risikoafdæk-

ning i det finansielle marked i Danmark er tilstrækkelige. 
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FOKUSOMRÅDER FOR 2021 

Forsyningstilsynets fokusområder for 2021 er beskrevet i boks 1. 

 

BOKS 1 | FOKUSOMRÅDER FOR 2021 

Forsyningstilsynets fokusområder for den fremadrettede markedsovervåg-

ning er Danmarks transmissionsforbindelser, markedet for manuelle reser-

ver i Østdanmark og det finansielle marked til prissikring. 

 

Markedsovervågningen vil i 2021 fortsat have fokus på handelskapaciteten 

på Vestdanmark-Tyskland forbindelsen. Markedsovervågningen vil også 

følge udviklingen i den tilgængelige handelskapacitet til og fra Sverige, 

Norge og Holland i forhold til 70 pct. kravet i medfør af forordning 2019/943 

af den 5. juni 2019. 

 

Markedsovervågningen vil i 2021 følge det nye månedsmarked og dags-

marked for manuel reservekapacitet (mFRR) i DK2. Energinet skal i 2021 

fremsende en evaluering af månedsmarkedet til Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet vil i 2021 afslutte en evaluering af risikoafdækningsmu-

lighederne i det finansielle marked for el i Danmark. Evalueringen skal be-

lyse, om markedsaktørerne har tilstrækkelige muligheder for at afdække 

risici.   
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OVERVÅGNING AF ENGROSMARKEDET FOR EL 

Denne rapport er et resultat af Forsyningstilsynets overvågning af engrosmarkederne 

for el. 

 

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkederne for el i medfør af bl.a. el-direktivet, el-

forsyningslovgivningen og bekendtgørelsen om Forsyningstilsynets overvågning af det 

indre marked for el. 

 

Forsyningstilsynet er kompetent myndighed i forhold til håndhævelsen af forordningen 

om integritet og gennemsigtighed på engrosmarkederne for el (REMIT). Forsyningstil-

synet skal derfor sørge for, at der sker overholdelse af forbuddene i REMIT mod insider-

handel og markedsmanipulation og af forpligtelsen til at offentliggøre intern viden.  

 

Der er et samspil mellem Forsyningstilsynets håndhævelse af REMIT og Forsynings-

tilsynets overvågning af engrosmarkederne for el. Dette samspil kan vise sig ved for-

skellige forhold på markedet. En ualmindelig høj pris kan f.eks. være forårsaget af mar-

kedsmanipulation, men kan også være resultatet af dårligt markedsdesign. Omvendt 

kan Forsyningstilsynet markedsovervågning på engrosområdet give indikationer på for-

hold, som Forsyningstilsynet skal være opmærksomme på i håndhævelsen af REMIT. 

Dette samspil er derfor en af årsagerne til, at Forsyningstilsynet overvåger udviklingen 

på det danske elmarked og de enkelte aktørers adfærd.  

 

Trods dette samspil vedrører denne rapport ikke REMIT- specifikke forhold. 
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VIGTIGE BEGIVENHEDER I 2020 

TABEL 1 | TIDSLINJE OVER VIGTIGE BEGIVENHEDER PÅ DE DANSKE ELMARKE-

DER I 2020 

28. januar 2020 ACER offentliggør tre nye beslutninger. De to af beslutningerne fastlægger 

rammerne for kommende markedsplatforme for såkaldte reserver, der aktive-

res henholdsvis automatisk og manuelt for at genoprette frekvensen og der-

med balancere elsystemet. I den tredje beslutning fastlægger ACER en me-

tode for prissætning af balanceringsenergi. Læs mere her. 

28. februar 2020 NordREG offentliggør en række anbefalinger til implementering af nye EU-

krav, der har til hensigt at fremme fleksibiliteten i elforbruget og dermed ram-

merne for den grønne omstilling. Kravene handler mere specifikt om, at EU’s 

medlemsstater skal sikre adgang for nogle nye markedsaktører (aggregatorer) 

som er specialiserede i at flytte elforbrug fra og til forskellige tidspunkter af 

døgnet. Læs mere her. 

4. marts 2020 De nordiske regulerende myndigheder afviser forslag fra de nordiske TSO'ere 

til regler for et nordisk kapacitetsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver 

med automatisk aktivering, aFRR. Forslagene blev herefter overdraget til 

ACER. Læs mere her. 

1. april 

2020 

Forsyningstilsynet forlænger den skærpede overvågning af aFRR markedet i 

DK1 til og med 3. kvartal 2020. Læs mere her. 

4. juni 

2020 

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af fælles regler for af-

regning af tilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne 

TSO’er. Læs mere her. 

15. juni 2020 Forsyningstilsynet lancerer antologiprojekt med fremtrædende forskere om re-

gulering i en grøn omstilling. Læs mere her. 

16 juni 2020 Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af regler for TSO-afreg-

ning af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for kontinentaleu-

ropæisk synkronområde. Læs mere her. 

18. juni 2020 ACER offentliggør tre nye beslutninger. Den ene beslutning fastlægger en liste 

over standardprodukter for balancekapacitet. Den anden fastlægger en fæl-

lesoptimeret metode for tildeling af grænseoverskridende balanceringskapa-

citet. Den tredje fastlægger rammerne for en kommende markedsplatform for 

udligning af modsatrettede ubalancer. Læs mere her. 

16. juli 2020 ACER offentliggør tre nye beslutninger. Den første beslutning omhandler en 

metode til at klassificere aktiveringsformål af balanceringsenergi og fastlæg-

ger regler for alle mulige aktiveringsformål. Den anden beslutning fastlægger 

reglerne for afregningen af den planlagte udveksling af energi mellem de eu-

ropæiske systemoperatører. Den tredje beslutning omhandler harmonisering 

af de væsentligste dele af ubalanceafregningsreglerne. Læs mere her. 

26. august 2020 Forsyningstilsynet godkender Energinets vilkår og betingelser i udbud af sy-

stemgenoprettelsesreserve i DK2. Læs mere her. 

29. september 2020 Forsyningstilsynet sender bemærkninger til Energimarknadsinspektionen, om 

Svenska Kraftnäts ansøgning om forlængelse af undtagelse fra EU's såkaldte 

70 pct. krav. Forlængelsen af undtagelsen betyder, at Svenska Kraftnät er 

undtaget fra at give 70 pct. af den tilgængelige transmissionskapacitet til el-

markedet, når det vil gå ud over systemsikkerheden i 2021. Læs mere her. 

1. oktober 2020 Forsyningstilsynet godkender Energinets vilkår og betingelser i udbud af sy-

stemgenoprettelsesreserve i DK1. Læs mere her. 

13. oktober 2020 Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende 

forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I. Læs mere her. 

https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/nye-beslutninger-som-led-i-eu-integrationen-af-de-nationale-markeder-for-balancering-af-el
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/nordiske-regulatorer-gaar-sammen-om-anbefalinger-til-fremme-af-fleksibiliteten-i-el-forbruget
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/nordiske-regulatorer-afviser-forslag-til-el-kapacitetsmarked-for-automatiske-reserver-afrr-i-norden
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/forsyningstilsynet-forlaenger-den-skaerpede-overvaagning-af-nyt-marked-for-automatiske-el-reserver-afrr-i-vestdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-faelles-regler-for-afregning-af-tilsigtede-udvekslinger-af-energi-mellem-asynkront-forbundne-tso-er
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/forsyningstilsynet-lancerer-antologiprojekt-med-fremtraedende-forskere-om-regulering-i-en-groen-omstilling
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-tso-afregning-af-tilsigtede-og-utilsigtede-udvekslinger-af-energi-inden-for-kontinentaleuropaeisk-synkronomraade
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/nye-beslutninger-som-led-i-integrationen-af-eu-s-balancemarkeder-for-el
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/nye-beslutninger-som-led-i-harmoniseringen-af-balancemarkederne-for-el-i-eu
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-vilkaar-og-betingelser-i-udbud-af-systemgenoprettelsesreserve-i-%C3%B8stdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/bemaerkninger-til-svenska-kraftnaets-ansoegning-om-forlaengelse-af-undtagelse-fra-70-pct-regel
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-vilkaar-og-betingelser-i-udbud-af-systemgenoprettelsesreserve-i-vestdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/forsyningstilsynets-afgoerelse-om-energinets-metodeanmeldelse-vedroerende-forskrifterne-c1-c2-c3-d1-og-i
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Kilde: Forsyningstilsynet 

  

23. oktober 2020 Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse om ændringer af me-

tode til kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregion Norden (CCR Nor-

dic). Læs mere her. 

5. november 2020 Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets vilkår og betingelser for udbud af 

FFR i DK2. Læs mere her. 

18. december 2020 Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldte ændringsforslag til en fæl-

les langsigtet kapacitetsberegningsmetode for Kapacitetsberegningsregion 

Hansa. Læs mere her. 

21. december 2020 Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldte metode for leverandør 

af balanceringstjenester uden energileverance. Læs mere her.  

22. december 2020 Forsyningstilsynet giver en påtale for overtrædelse af forbuddet mod insider-

handel i REMIT-forordningen. Læs mere her. 

23. december 2020 Forsyningstilsynet træffer afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af 

metode om udveksling af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse. 

Læs mere her. 

23. december 2020 Forsyningstilsynet træffer afgørelse om godkendelse af Energinets metode 

om indkøb af mFRR-kapacitet i DK2. Læs mere her. 

 

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-aendret-metode-for-kapacitetsberegning-i-ccr-nordic-1
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/forsyningstilsynets-afgoerelse-om-energinets-vilkaar-og-betingelser-for-udbud-af-ffr-i-dk2
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-en-faelles-langsigtet-kapacitetsberegningsmetode-for-kapacitetsberegningsregion-hansa
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/forsyningstilsynets-afgoerelse-om-energinets-anmeldte-metode-for-leverandoer-af-balanceringstjenester-uden-energileverance
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/paatale-for-overtraedelse-af-forbuddet-mod-insiderhandel-i-remit-forordningen
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-afvisning-af-energinets-anmeldelse-af-metode-om-udveksling-af-kapacitet-via-den-elektriske-storebaeltsforbindelse
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-metode-for-indkoeb-af-mfrr-kapacitet-i-dk2
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PRODUKTION OG FORBRUG 

PRODUKTION 

Elproduktionen var i Danmark i 2020 på 27,9 TWh, hvilket er et svagt fald på 2 pct. i 

forhold til 2019. De fire største produktionskilder i 2020 var vind (hav og land) på 58 pct., 

fossil stenkul på 14 pct., biomasse på 10 pct. og gas på 6 pct. Produktionen af el fra vind 

har oplevet en svag stigning (2 procentpoint) i forhold til 2019. Fossil stenkul har ligele-

des oplevet en svag stigning på (1 procentpoint) i forhold til 2019. Produktion af el fra 

biomasse er til gengæld faldet (3 procentpoint) i forhold til 2019, jf. figur 1. 

FIGUR 1 | PRODUKTION OG FORBRUG 2020 

 

Kilde: ENTSO-E Transparency platform. 

Den danske produktionssammensætning er under forandring. Vindproduktionen er ste-

get fra 12 pct. i år 2000 til 58 pct. i 2020. Kraftvarmværkerne ombygges fra at benytte 

kul og gas som brændsel til i større grad at benytte biomasse. Kul og gas er således 

under udfasning som produktionskilder, mens vind og biomasse tager over. I 2016 var 

produktionsandelene på biomasse 2 pct., mens fossilt stenkul og gas udgjorde hen-

holdsvis 33 pct. og 15 pct. 

 

Produktionen er generelt højere om vinteren, hvor kraftvarmeværkerne kører, end om 

sommeren. Den samlede produktion henover sommeren 2020 fra maj til og med sep-

tember var på 8,8 TWh, hvilket er på niveau med 2019. 

 

Januar var måneden med den højeste produktion på 3,54 TWh, mens august havde den 

laveste på 1,4 TWh. Produktionen i Danmark varierer relativt mere henover året, end 

den gør i de øvrige nordiske lande. Årsagen er, at Danmark producerer varme på kraft-
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varmeværkerne, mens resten af de nordiske lande i større grad end i Danmark produ-

cerer varme med elektricitet. Efterspørgslen efter varme falder markant ved omtrent 17 

grader, hvor forbrugerne ofte slukker for varmen, hvorfor produktion af fjernvarme fra 

kraftvarme værkerne i Danmark falder og dermed også biproduktet elektricitet. 

FORBRUG 

Det danske elforbrug var på 34,0 TWh i 2020, hvilket er en stigning på 1,6 pct. i forhold 

til 2019.  

 

Elforbruget er normalt lidt højere om vinteren end om sommeren på grund af merforbru-

get til lys og opvarmning. Det er særlig opvarmning, som øger elforbruget både i private 

hjem til f.eks. cirkulationspumper og i kraftvarmeværker til f.eks. store industrielle var-

mepumper. Det største månedlige forbrug i 2020 var i december (3,48 TWh), mens det 

laveste var i juli (2,56 TWh), jf. figur 1.  

IMPORT OG EKSPORT  

Den danske nettoimport var i 2020 på 6,1 TWh, hvilket er en stigning (5 pct.) i forhold til 

nettoimporten i 2019, som var på 5,8 TWh. Danmark har siden 2011 været nettoimpor-

tør. Den større nettoimport skyldes bl.a., at den tyske TSO, TenneT, ligesom i 2019 har 

nedreguleret meget af dansk elproduktion til fordel for produktion i Tyskland, pga. udfor-

dringer i det tyske net og deraf afledt behov for modhandel. Se afsnittet om Vestdan-

mark-Tyskland (DK1- DE) forbindelsen.  

ABSOLUT IMPORT OG EKSPORT  

Danmark er et transitland for handlen med el imellem Norden og kontinentet. Det bety-

der, at den danske import er påvirket af, hvorvidt de svenske og norske vandreservoirer 

er fyldte og af omkostningerne ved Centraleuropas termiske produktion. Danmark vil 

primært importere fra Norden, hvis vandreservoirerne er fyldte, og i højere grad impor-

tere fra Tyskland, hvis vandressourcerne i Norden er knappe. 

 

Danmark importerede i 2020 mest fra Norge med i alt 8,3 TWh, hvorimod Danmark ek-

sporterede mest til Tyskland med i alt 7,5 TWh i 2020. Importen fra Norge er steget 

markant (146 pct.), mens eksporten faldt markant (75 pct.) i forhold til 2019. Eksporten 

til Tyskland er steget markant (146 pct.) i forhold til 2020. 

 

Importen fra Sverige og Norge udgjorde 75 pct. af den samlede import i 2020, hvilket er 

en stigning i forhold til 2019. Det skyldes bl.a., at der har været en højere tilgængelig 

importkapacitet på Skagerrak-kablet fra Norge, samt at fyldningsgraden i de nordiske 

vandreservoirer lå over gennemsnittet, jf. figur 2.  

 

Importen fra Holland via Cobra-kablet var på 1,0 TWh mens eksporten var på 2,1 TWh. 
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FIGUR 2 | IMPORT OG EKSPORT FOR 2020 

 

Kilde: Nord Pool og Energinet. 

Note: Figuren viser månedlig eksport og import fra hhv. Sverige, Norge, Holland og Tyskland samt net-

toimporten. 

TRANSMISSION 

Dette kapitel omhandler transmissionsforbindelserne til udlandet fra Vestdanmark (DK1) 

og Østdanmark (DK2). Danmark har transmissionsforbindelser til fire andre lande: Sve-

rige, Norge, Tyskland og Holland. Derudover har Danmark også en transmissionsforbin-

delse, Storebæltsforbindelsen, mellem DK1 og DK2. Efter planen kommer der en forbin-

delse til Storbritannien i 2023 (Viking Link). 

 

Den tilgængelige kapacitet på forbindelserne er beregnet som den procentdel af den 

nominelle kapacitet der har været til rådighed for day-ahead markedet. 

 

Danmarks udlandsforbindelser har i gennemsnit haft en tilgængelig eksportkapacitet på 

74 pct. i 2020. Importkapaciteten var i gennemsnit på 78 pct. De sammenlignelige tal 

var i 2019 på henholdsvis 76 pct. og 85 pct. Den samlede tilgængelige handelskapacitet 

er dermed faldet for både eksport og import i 2020 i forhold til 2019. Faldet skyldes 

primært, at kapaciteten på forbindelserne DK1-Holland og DK2-Tyskland har været væ-

sentligt lavere i 2020 end i 2019 grundet fejl og planlagt vedligeholdelse. 

 

Den 1. januar 2020 trådte el-markedsforordning 2019/943 i kraft. Forordningens artikel 

16 indebærer, at der som minimum skal gives 70 pct. af transmissionskapaciteten til 
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handel med andre EU-lande1. Det er dog muligt for den enkelte TSO at søge om og 

opnå godkendelse til fritagelse for at opfylde kravet fuldt ud hos den nationalt regule-

rende myndighed, dvs. regulator.  

 

ACER udgiver to gange årligt en rapport, hvor overholdelsen af 70 pct. kravet monitore-

res. ACER har desuden udarbejdet en henstilling, hvor beregningerne til brug for moni-

toreringen uddybes2. Det er regulatorernes opgave at håndhæve 70 pct. kravet3. 

 

De tilgængelige handelskapaciteter vist i de efterfølgende delafsnit er ikke beregnet på 

baggrund af ACER’s henstilling. Handelskapaciteterne er i stedet opgjort som den gen-

nemsnitlige tilgængelige kapacitet i forhold til den nominelle kapacitet. Der er ikke taget 

højde for årsager til reduktioner i tilgængelig handelskapacitet, og der er ikke taget hen-

syn til, hvilke TSO’er som er ansvarlig for de enkelte reduktioner. Forsyningstilsynet har 

dermed ikke i nærværende rapport taget stilling til, om Energinet eller øvrige TSO’er har 

overholdt 70 pct. kravet. Forsyningstilsynet henviser til ACER’s halvårlige monitorerings-

rapporter for mere information omkring overholdelsen af 70 pct. kravet på de danske 

grænser. 

 

I 2020 var den gennemsnitlige tilgængelige kapacitet over 70 pct. på de fleste af de 

danske transmissionsforbindelser. På forbindelserne DK1-NO2, DK1-DE, DK2-DE og 

DK1-NL var den gennemsnitlige tilgængelige kapacitet under 70 pct., jf. figur 3. 

 

Storebæltsforbindelsen har haft tilgængelig handelskapacitet på 98 pct. i retningen fra 

DK1-DK2 og 99 pct. i den modsatte retning i forhold til den nominelle transmissionska-

pacitet. Udlandsforbindelsen mellem Østdanmark og Tyskland har haft en tilgængelig 

handelskapacitet på 68 pct. i eksportretningen, og importretningen har været på 70 pct. 

 

De resterende udlandsforbindelser har haft en tilgængelig handelskapacitet i eksportret-

ningen på mellem 58 og 90 pct., mens importretningen har været imellem 71 og 89 pct. 

i 2020. Handelskapaciteten var lavere mellem Østdanmark og Tyskland i 2020 i forhold 

til 2019. Til gengæld var handelskapaciteten fra Vestdanmark til Sverige markant højere. 

I det første hele kalenderår, hvor Cobra-forbindelsen har været aktiv, har den gennem-

snitlige tilgængelige handelskapacitet i eksport- og importretningen været på henholds-

vis 62 og 73 pct., jf. figur 3. 

 

Udviklingen i handelskapaciteten uddybes for hver enkelt udlandsforbindelse i de føl-

gende afsnit. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN  

2 https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Re-

commendation%2001-2019.pdf  

3 https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publica-

tion/ACER%20MACZT%20Report%20S2%202020.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001-2019.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001-2019.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20MACZT%20Report%20S2%202020.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20MACZT%20Report%20S2%202020.pdf
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FIGUR 3 | TILGÆNGELIG HANDELSKAPACITET SOM PROCENT AF DEN NOMINELLE 

TRANSMISSIONSKAPACTET FOR 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: Gennemsnitlig tilgængelig handelskapacitet som procentandel af den nominelt tilgængelige kapa-

citet for de angivne forbindelser. Minimumskravet er på 70 pct. for hver enkelt time. 

DANMARK-TYSKLAND FORBINDELSERNE 

Den gennemsnitlige tilgængelige handelskapacitet fra Vestdanmark til Tyskland var i 

2020 på 69 og 89 pct. for henholdsvis eksport og import, hvilket er næsten uændret i 

forhold til 2019. I 2020 har der været flere perioder med vedligehold og enkelte perioder 

med fejl på forbindelsen. Den nominelle kapacitet mellem Vestdanmark og Tyskland 

blev udvidet i juli efter flere års arbejde med at udvide kapaciteten blev færdiggjort (Øst-

kyst projektet). Det har bragt den nominelle kapacitet på strækningen op på 2.500 MW 

i begge retninger. 

 

Grundet en intern flaskehals i Nordtyskland, har der tidligere været reduceret tilgængelig 

kapacitet på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. I 2017 indgik Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet, Bundesministerium für Wirftschaft und Energie, Ener-

ginet og den tyske regulator TenneT en aftale (Joint Declaration) om gradvist at hæve 

minimumskapaciteten på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. 

 

Kommissionen åbnede den 19. marts 2018 en formel undersøgelse af, hvorvidt TenneT 

overtrådte EU’s konkurrenceregler ved systematisk at begrænse den sydgående kapa-

citet på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Kommissionens bekymringer, 

om hvorvidt TenneT diskriminerede ikke-tyske elproducenter, blev adresseret, ved at 

TenneT tilbød at sikre en minimumskapacitet på 1.300 MW fra 1. januar 2020, samt 

gradvist at øge kapaciteten til 2.625 MW frem mod 2026 (TenneT’s Commitment). 
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På forbindelsen mellem Østdanmark og Tyskland er den gennemsnitlige tilgængelige 

kapacitet faldet fra 90 og 95 pct. i 2019 til 68 og 70 pct. i 2020 for henholdsvis eksport 

og import. Det store fald i kapacitet skyldes, at forbindelsen var helt lukket i begge ret-

ninger fra september til midten af december, grundet planlagt vedligeholdelse4 og til-

slutningen af Krigers Flak. Kapaciteten mellem Østdanmark og Tyskland blev forøget 

den 15. december 2020, da Kriegers Flak forbindelsen åbnede. Kriegers Flak forbinder 

Østdanmark og Tyskland gennem havvindmølleparker i Østersøen. Forbindelsen har 

en kapacitet på 400 MW, og bringer dermed den samlede kapacitet fra Østdanmark til 

Tyskland op på 985 MW, mens den er 1000 MW i den modsatte retning, jf. figur 4 og 

5. 

FIGUR 4 | TILGÆNGELIG HANDELSKAPACITET PÅ DK1-DE FOR 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note:   Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK1 og DE. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet 

 

 
4 https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/eb24d8db-0f7c-4029-baf7-dde4965f2553/6 

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/6a3d5da6-f0ec-42e7-af0e-afc5b4d884a9/8  

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/eb24d8db-0f7c-4029-baf7-dde4965f2553/6
https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/6a3d5da6-f0ec-42e7-af0e-afc5b4d884a9/8
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FIGUR 5 | TILGÆNGELIG HANDELSKAPACITET PÅ DK2-DE FOR 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK2 og DE. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet. 

HANDELSKAPACITET I FORHOLD TIL FYSISK KAPACITET 

 

Den fysiske kapacitet til Tyskland er fortsat lav. Når den nordtyske TSO, TenneT, stiller 

handelskapacitet til rådighed for markedet, og denne kapacitet ikke eksisterer fysisk, 

bliver TenneT nødt til at nedregulere elproduktion i Danmark eller Nordtyskland. Det sker 

med modhandel i DK1 og DK2, som foretages gennem køb af såkaldt specialregulering 

i markedet for manuelle reserver. TenneT betaler for, at danske producenter sænker 

deres produktion, og det sikrer, at der fysisk flyder mindre el fra Vestdanmark til Tysk-

land. Når DK1 er i samlet ubalance og mangler strøm, bliver denne ubalance anvendt til 

at dække en del af modhandlen i stedet for specialnedregulering. 

 

I 2020 var den samlede modhandel mellem Vestdanmark og Tyskland i alt 3,9 TWh. 

Størstedelen af modhandlen blev købt i første og sidste kvartal, jf. figur 6. Den høje 

mængde modhandel skyldes dels et større flow af elektricitet fra Norge, gennem Vest-

danmark og videre til Tyskland, og dels tildelingen af mere kapacitet på grænsen mellem 

Vestdanmark og Tyskland som følge af TenneT Commitments. Modhandlen sænkede 

således den samlede danske elproduktion med godt 14 pct. i 2020. 
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Specialnedregulering i DK1 udgjorde 74 pct. af modhandlen på forbindelsen mellem 

Vestdanmark og Tyskland i 2020, mens den resterende udgøres af specialnedregulering 

i DK2 (4 pct.) og netting af ubalance (22 pct.). Priserne på specialregulering følger udbud 

og efterspørgsel og var stabile i 2020. Den dyreste måned havde en gennemsnitspris 

på -33 EUR/MWh og den billigste havde en gennemsnitspris på -16 EUR/MWh, jf. figur 

7. En pris på -16 EUR/MWh betyder, at TSO’en betaler 16 EUR til producenten for at 

sænke produktionen med én MWh. En positiv pris betyder omvendt, at producenten 

betaler TSO’en for at producenten kan sænke sin produktion. 

 

Der er typisk brug for meget nedregulering, når vinden blæser, og der er stor produktion 

fra vindmøller i både Danmark og Tyskland. Når en producent bliver nedreguleret sparer 

de omkostningerne til produktion, f.eks. til indkøb af kul, biomasse eller gas. Disse pro-

duktionsenheder vil derfor betale for at blive nedreguleret, og det resulterer i en positiv 

pris. Til gengæld har vindmøller meget lave marginalomkostninger til produktion, og ned-

regulering af vindmøller vil derfor forårsage en lav eller negativ nedreguleringspris. 

 

Det blæser normalt mere om vinteren og derfor produceres der mere el fra vindmøller 

på denne tid af året. Det øger behovet for specialnedregulering, og derfor bliver der købt 

mere specialnedregulering om vinteren end om sommeren, jf. figur 6. 

 

FIGUR 6 | VOLUMEN FOR MODHANDEL MELLEM VESTDANMARK OG TYSKLAND 

 

Kilde: Nordpool og Energinet 
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FIGUR 7 | GENNEMSNITSPRISER PÅ SPECIALNEDREGULERING I DK1 

 

Kilde: Energinets kvartalvise rapport til Forsyningstilsynet vedr. erklæringen om DK1-DE handelskapa-

citet. 

DANMARK-SVERIGE FORBINDELSERNE 

Handelskapaciteten fra Vestdanmark til Sverige er steget til 90 pct. i 2020 fra 63 pct. i 

2019. Den store stigning i kapaciteten fra Vestdanmark til Sverige skyldes primært min-

dre planlagt nedetid på forbindelsen. I retningen Sverige til Vestdanmark er handelska-

paciteten dog faldet fra 78 pct. til 71 pct. Faldet skyldes, at der siden maj har været 

nedsat kapacitet i varierende omfang, da en transmissionsstationen i Skogssäter i Sve-

rige fortsat er under ombygning5. 

 

Handelskapaciteten fra Østdanmark til Sverige er steget til 75 pct. i 2020 fra 66 pct. i 

2019. I den modsatte retning er handelskapaciteten faldet fra 87 pct. til 81 pct. I løbet af 

2020 har der været to planlagte vedligeholdelsesperioder af forbindelsen mellem Øst-

danmark og Sverige, hvilket er den primære årsag til, at der ikke har været mere kapa-

citet tilgængeligt, jf. figur 8. 

 

Den svenske TSO, Svenska Kraftnät, søgte om en 1-årig fritagelse fra 70 pct.-mini-

mumskravet den 27. november 2019, og det blev godkendt af den svenske regulator 

Energimarknadsinspektionen (Ei) den 19. december 2019. 

 

Den 26. august 2020 informerede Ei alle regulerende myndigheder om, at Svenska 

Kraftnät den 7 juli 2020 havde ansøgt om forlængelse af fritagelsen fra minimumskravet 

for 2021. I forordningens artikel 16(9) står der, at når der er blevet givet en 1-årig frita-

 
5 https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/ba80109c-9ff8-4cbd-8b5b-4b6bace83dde/23  

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/ba80109c-9ff8-4cbd-8b5b-4b6bace83dde/23
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gelse, kan denne fritagelse forlænges forudsat at omfanget af fritagelsen falder betyde-

ligt efter det første år, op til højst to år6. I den forbindelse foretog Forsyningstilsynet en 

vurdering af, om omfanget af fritagelsen faldt betydeligt i 20207. Forsyningstilsynet fandt, 

at den gennemsnitlige eksportkapacitet på forbindelserne fra Danmark til Sverige var 

steget, mens antallet af timer med en tilgængelig kapacitet under 70 pct. var faldet i 2020 

sammenlignet med 2019. Dermed vurderede Forsyningstilsynet, at Svenska Kraftnät 

opfylder betingelserne for at forlænge fritagelsen yderligere et år. 

FIGUR 8 | TILGÆNGELIGE HANDELSKAPACITET PÅ FORBINDELSEN DK2-SE4 I 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK2 og SE4. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet. 

 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN  

7 https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/bemaerkninger-til-svenska-kraftnaets-ansoegning-om-forlaen-
gelse-af-undtagelse-fra-70-pct-regel  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/bemaerkninger-til-svenska-kraftnaets-ansoegning-om-forlaengelse-af-undtagelse-fra-70-pct-regel
https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/bemaerkninger-til-svenska-kraftnaets-ansoegning-om-forlaengelse-af-undtagelse-fra-70-pct-regel
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FIGUR 9 | TILGÆNGELIG HANDELSKAPACITET PÅ FORBINDELSEN DK1-SE3 I 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK1 og SE3. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet. 

DANMARK-NORGE FORBINDELSEN 

Der har været væsentlige udfordringer med forbindelsen til Norge i 2020. Problemerne 

startede i 2019 og skyldes fejl på landsiden i Danmark, som påvirkede den tilgængelige 

kapacitet på kablerne8. Derudover har der været andre uforudsete fejl på strækningen, 

der har nedsat kapaciteten yderligere. Handelskapaciteten på forbindelsen fra Vestdan-

mark til Norge er faldet fra 65 pct. i 2019 til 58 pct. i 2020. I den modsatte retning er 

kapaciteten steget fra 61 pct. til 72 pct. I slutningen af 2020 lykkedes det Energinet og 

Statnett i fællesskab at øge den tilgængelige kapacitet fra Norge til Vestdanmark til 100 

pct., mens kapaciteten i den modsatte retning fortsat er nedsat til 68 pct., jf. figur 10. 

Problemet fortsætter derfor ind i 2021. 

 

 
8 https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/8f9738ef-71c5-4bb8-816c-a00290516007/11  

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/8f9738ef-71c5-4bb8-816c-a00290516007/11
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FIGUR 10 | TILGÆNGELIG HANDELSKAPACITET PÅ FORBINDELSEN DK1-NO2 I 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK1 og NO2. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet. 

DANMARK-HOLLAND FORBINDELSEN 

Cobra-kablet mellem Danmark og Holland åbnede sensommeren 2019. 2020 er dermed 

det første hele kalenderår, at forbindelsen har været åben. Handelskapaciteten på for-

bindelsen fra Danmark til Holland er faldet fra 87 pct. i 2019 til 62 pct. i 2020. I den 

modsatte retning er kapaciteten faldet fra 88 pct. til 73 pct. 

 

Der er to primære grunde til faldet i kapacitet. Den første grund er, at kapaciteten fra 

Danmark til Holland var nedsat fra maj til juli grundet vedligehold af kablet. Derudover 

var kablet helt ude af drift i begge retninger fra midten af september og resten af 2020 

grundet en fejl i den hollandske del af kablet9. Fejlen er nu udbedret, og den 8. januar 

2021 var kapaciteten igen på 100 pct. i begge retninger, jf. figur 11. 

 

 
9 https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/94b51403-deb2-43f1-b0ec-bb3b4aad0096/6 

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/94b51403-deb2-43f1-b0ec-bb3b4aad0096/6
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FIGUR 11 | TILGÆNGELIG HANDELSKPACITET PÅ FORBINDELSEN DK1-NL I 2020 

 

Kilde: Nordpool 

Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i tilgængelig handelskapacitet mellem DK1 og NL. De sorte vand-

rette streger angiver den respektive maksimale og minimale nominelle transmissionskapacitet. 

HANDEL OG PRISER 

PRISUDVIKLING  

PRISER I DAY-AHEAD MARKEDET 

 

I Danmark handles langt størstedelen af elektriciteten på day-ahead markedet. Day-

ahead markedet er dermed det klart vigtigste marked for handel med el. Day-ahead 

markedet er en fælleseuropæisk auktion én gang dagligt, hvor der handles strøm til le-

vering i hver time dagen efter. Transmissionskapacitet mellem lande og budomåder an-

vendes implicit i auktionen og sikrer, at strømmen bliver handlet derhen, hvor der er de 

højeste priser. 

 

Day-ahead prisen anvendes som en referencepris for de finansielle markeder, i spot-

priskontrakter med slutkunder og som udgangspunkt for regulerkraftprisen og ubalan-

ceafregningsprisen. Yderligere anvendes day-ahead prisen også som alternativomkost-

ning, når prisen på bud i f.eks. reservemarkederne skal fastsættes.  

 

Den gennemsnitlige timepris i day-ahead markedet for DK1 og DK2 var henholdsvis 

24,98 og 28,41 EUR/MWh i 2020, hvilket er et fald fra 2019 på henholdsvis 35 pct. og 

29 pct. En medvirkende faktor til den lave gennemsnitspris var, at importkapaciteten fra 



FORSYNINGSTILSYNET | MARKEDSRAPPORT FOR 2020 ENGROSMARKEDET FOR EL 

 

Side 23/32 

Norge var højere i 2020 end i 2019. Priserne var på det laveste niveau siden 2015, hvor 

prisen var 22,90 EUR/MWh og 24,49 EUR/MWh i henholdsvis DK1 og DK2. 

 

Systemprisen var på 10,94 EUR/MWh, hvilket er et fald på 72 pct. ift. 2019. Prisen på 

den nordiske systempris er den fiktive spotpris, der ville have forekommet, hvis hele 

Norden var et budområde. 

 

Den lave systempris skyldes bl.a. problemer med forbindelsen mellem Vestdanmark og 

Norge, samt en fyldningsgrad i de nordiske vandreservoirer langt over gennemsnittet. 

DK1 har generelt lavere priser end DK2 på grund af den relativt store installerede vind-

møllekapacitet i DK1, som medvirker til at presse priserne ned. Det var også tilfældet i 

2020, hvor prisen i DK1 generelt lå lidt under prisen i DK2, jf. figur 12. 

FIGUR 12 | DAGLIG PRISUDVIKLING PÅ DAY-AHEAD MARKEDERNE I 2020 

 

Kilde: Energinet 

Note: : Udviklingen i day-ahead prisen for Vestdanmark, Østdanmark og systemprisen på den nordiske 

elbørs Nord Pool. Den daglige gennemsnitlige day-ahead pris er opgjort i EUR/MWh. Systemprisen er 

den ubegrænsede ligevægtspris på det nordiske marked. 

Negative priser forekom i henholdsvis 192 og 89 timer i DK1 og DK2 i 2020. Til sam-

menligning var der henholdsvis 132 og 95 timer med negative priser i 2019. Den 13. 

september var prisen lavest i DK1 (-58,8 EUR/MWh), mens prisen var lavest i DK2 den 

13. april (-42,6 EUR/MWh). 

 

Negative priser er umiddelbart et udtryk for en markedsanomali, da producenter skal 

betale for at producere elektricitet. Negative priser kan forekomme på grund af støtte-

ordninger, blokbud fra kraftvarmeværker og samproduktion af elektricitet med fjern-

varme. Disse ting gør udbudssiden mindre følsom over for lave eller negative priser, da 

det er dyrere at stoppe værket end at producere til negative priser. Timer med negative 
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priser falder ofte sammen med reduktion af handelskapaciteten, hvilket hindrer eksport 

af el baseret på vindenergi og gør udbuddet relativt større i forhold til efterspørgslen.  

 

De højeste timepriser i 2020 var 200 EUR/MWh i DK1 (21.september) og 254 EUR/MWh 

i DK2 (30.november). Der har været henholdsvis 18 og 17 prisspidser i spotmarkedet i 

DK1 og DK2 i henhold til ACER’s definition af prisspidser. 

 

Den gennemsnitlige timepris i day-ahead markedet var lavere i første halvår end i andet 

halvår af 2020. Gennemsnitprisen i første halvår var på 20,84 EUR/MWh mod 32,47 

EUR/MWh i andet halvår. De lavere priser i første halvår er bl.a. forårsaget af det milde 

vejr, som har haft betydning for, at fyldningsgraden i Norden har været over normalen. 

 

Det danske marked er pristager hovedparten af tiden, da det danske forbrug og produk-

tion er relativt lille i forhold til vores nabolande. Handelskapaciteten med udlandet er 

samtidigt større end det danske forbrug. Prisen i Danmark afhænger derfor af de om-

kringliggende markeder. 

 

DK1 havde samme pris som Tyskland i 40 pct. af timerne, hvilket er væsentlig lavere 

end i 2019, hvor prisen var ens i 64 pct. af timerne. Mod Sverige havde DK1 samme pris 

som SE3 54 pct. af timerne, og DK1 havde samme pris som Holland i 29 pct. af timerne.   

 

DK2 havde samme pris som Tyskland i 44 pct. af timerne. Mod Sverige havde DK2 

samme pris som SE4 i 66 pct. af timerne.  

 

Norden (SE3, SE4 og NO2) havde samme priser som Danmark (DK1 og DK2) i 23 pct. 

af timerne, hvilket er meget lavt i forhold til tidligere år. Tyskland havde derimod samme 

pris som Danmark i 33 pct. af timerne. DK1 og DK2 havde samme pris i 69 pct. af ti-

merne, jf. figur 13. 

 

Den gennemsnitlige day-ahead pris i 2020 var i Norge på 9,27 EUR/MWh, i Tyskland på 

30,44 EUR/MWh og i Sverige på 23,56 EUR/MWh.  



FORSYNINGSTILSYNET | MARKEDSRAPPORT FOR 2020 ENGROSMARKEDET FOR EL 

 

Side 25/32 

FIGUR 13 | MÅNEDLIGE PRISER I DAY-AHEADMARKEDET I DANMARK OG NABO-

LANDE SAMT PRISKOVERGENS FOR 2020 

 

Kilde: Energinet og Nordpool  

Note: Udviklingen i day-ahead prisen for Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland. Timer med ens 

priser mellem DK1, DK2 og Tyskland samt DK1, DK2, NO2, SE3 og SE4. 

GAS- OG KULMARGINALER 

 

Gas- og kulmarginalen indikerer marginalomkostningen for at producere elektricitet ba-

seret på gas eller kul, hvor der også er taget højde for omkostningen af CO2-udlednin-

gen. 

 

Gasmarginalen er i løbet af 2020 steget (29 pct.) fra 33,1 EUR/MWh til 42,7 EUR/MWh. 

Stigningen i gasmarginalen skyldes en kombination af stigende gaspriser (30 pct.) og 

CO2-kvotepriser (27 pct.). Se markedsrapporten for engrosmarkedet for gas for 2020 

for en nærmere forklaring af gasprisens udvikling. 

 

Kulmarginalen er i løbet af 2020 steget lidt (13 pct.), fra 47,7 EUR/MWh i 2019 til 53,9 

EUR/MWh. En årsag til stigningen i kulmarginalen er stigningen i CO2-kvoteprisen. 

 

Gas- og kulmarginalen giver sammenholdt med spotprisen en indikation af, hvorvidt 

henholdsvis et kul- eller gaskraftværk har været prissættende. Er gas- og kulmargina-

len under spotpriserne, er det et udtryk for, at den dyreste af de to har været prissæt-

tende. Er det kun kulmarginalen, som er under spotprisen, mens gasmarginalen er tilpas 

over, giver det en indikation af, at kulkraftværkerne er prissættende. 
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Gasmarginalen har ligget under spotprisen i flere måneder, hvorimod kulmarginalen lå 

over spotprisen i hele 2020. Det indikerer, at priserne i Danmark har været mere påvirket 

af gasmarginalen end kulmarginalen i 2020, jf. figur 14. 

FIGUR 14| UDVIKLING I GAS-OG KULMARGINALERNE I 2020 

 

Kilde: Energinet, The World Bank, PEGAS ETF og Energistyrelsen 

Note: Udviklingen af gas- og kulpriserne, samt den gennemsnitlige månedlige CO2-kvotepris. 

FYLDNINGSGRAD AF NORDISKE VANDRESERVOIRER 

 

Fyldningsgraden i de nordiske vandreservoirer var i 2020 7,4 procentpoint over den gen-

nemsnitlige fyldningsgrad i forhold til et normalt år. 

 

Kun i 2. kvartal var fyldningsgraden under gennemsnittet, mens den var over gennem-

snittet i de tre resterende kvartaler. Især i 3. og 4. kvartal var fyldningsgraden høj, hvor 

den lå 10-20 pct. over gennemsnittet, jf. figur 15. En lav fyldningsgrad i de nordiske 

vandreservoirer indebærer, at udbuddet af elektricitet fra Sverige og særligt Norge har 

været mindre end normalt, hvorimod en høj fyldningsgrad indebærer, at udbuddet har 

været højere end normalt. 

 

Fyldningsgraden har med dens påvirkning af udbuddet en stor indflydelse på priserne i 

Norden. Er vandreservoiret ikke fyldt, vil vandkraftværket sælge sin produktion til priser 

lige under gas- eller kulmarginalen. Er vandreservoiret derimod helt fyldt, vil nye vand-

tilføjelser til reservoiret løbe over reservoirets kanter og være spildt. I disse tilfælde vil 

vandkraftværket byde sin produktion ind i markedet til en pris omkring 0 EUR/MWh. 
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FIGUR 15 | FYLDNINGSGRAD AF DE NORDISKE VANDRESERVOIRER I 2020 

 

Kilde: Nordpool 

Note: Fyldningsgrad i vandmagasinerne i Norge, Sverige og Finland. Værdierne minimum, maksimum 

og middel er for perioden 2015 - 2019. Data er på ugebasis og opgjort i procent af det maksimale fyld-

ningsniveau af de nordiske vandreservoirer. 

PRISER I INTRADAY-MARKEDET 

 

Intraday markedet er kontinuert, og handler foretages som pay-as-bid i modsætning til 

day-ahead markedet, som har én fælles pris. Intraday-markedet anvendes til at justere 

forbrugs- og produktionsplaner med hensyn til bl.a. at genskabe balance i porteføljerne. 

Det betyder, at prisen i intraday-markedet for hver enkelt time vil starte på day-ahead 

prisen og derefter bevæge sig op eller ned, hvis der er uforudsete hændelser i løbet af 

handelsvinduet. 

 

Forsyningstilsynet har ikke kunnet undersøge intraday-markedet i Danmark i 2020 på 

grund af udfordringer med fejl i data. 

 

PRISER I RESERVEMARKEDERNE 

 

Energinet er transmissionssystemoperatør (TSO) og indkøber reserver til at opretholde 

balancen mellem forbrug og produktion i el-systemet i driftsøjeblikket. Opretholdes ba-

lancen ikke, kan det i værste fald føre til strømafbrud. Reserverne kan opdeles i reser-

vekapacitet, som betales for at stå til rådighed, og energiaktivering, hvor Energinet køber 

op- eller nedregulering af energi, som bl.a. leveres af reserverne. Specialregulering, som 

er en energiaktivering og primært anvendes af den nordtyske TSO, TenneT, er allerede 

behandlet i afsnittet om forbindelsen mellem DK1 og Tyskland. 
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Energinet indkøbte reserver for 125 mio. EUR i alt i 2020. Dette inkluderer alle omkost-

ninger til kapacitet og energi. De forskellige reserver har forskellig aktiveringstid og der-

med også forskellige priser. De reserver, som kan aktiveres hurtigst er FCR reserverne. 

De aktiveres automatisk og leverer kun effekt indtil andre reserver kan tage over. De 

automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR), er generelt dyrere end de lang-

sommere manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (mFRR). 

 

De tre største reservekapacitetsmarkeder er, jf. tabel 2:  

- aFRR i DK1 på 41,6 mio. EUR.  

- FCR opregulering DK1 på 7,9 mio. EUR. 

- mFRR i DK2 på 6,2 mio. EUR.  

 

De forskellige reserver bliver beskrevet i de kommende afsnit.  

 

 

FCR OP-OG NEDREGULERING  

 

Den gennemsnitlige månedspris for Normaldriftsreserven (”FCR-N”) i DK2 toppede i ok-

tober måned med en pris på 27,4 EUR/MWh. For Driftsforstyrrelsesreserven (”FCR-D”) 

var prisen højest i april måned, hvor den gennemsnitlige pris var 28,6 EUR/MWh, jf. figur 

16. Gennemsnitsprisen for hele 2020 for FCR-N og FCR-D var henholdsvis 17,1 

EUR/MWh og 14,55 EUR/MWh. 

 

De gennemsnitlige månedspriser på FCR-opregulering i DK1 toppede i august med en 

gennemsnitspris på 78,6 EUR/MWh, mens prisen på FCR-nedregulering toppede i april 

med en gennemsnitspris på 28,6 EUR/MWh. Årsgennemsnittet var på 41,3 EUR/MWh 

og 11,2 EUR/MWh for henholdsvis FCR-opregulering og FCR-nedregulering. 

 

 

 

TABEL 2 | MARKEDERNE FOR RESERVEKAPACITET – NØGLETAL 2020 

Produkt Handlet i 

antal timer 

Gns. handlet 

mængde (MW) 

ENDK Indkøb 

(mio. EUR) 

Gns.pris 

(EUR/MWh) 

Årsbetaling for 

1 MW (EUR) 

mFFR (DK1) 8760 288 3,2 1,2 11.177 

mFRR (DK2) 844 101 6,2 73 61.642 

aFRR (DK1) 8760 100 41,6 47,6 416.522 

FCR –op 

(DK1) 

8760 22 7,9 41,3 361.280 

FCR – ned 

(DK1) 

8760 22 2,1 11,2 97.210 

FCR – N 

(DK2) 

8760 23,6 3,5 17,1 149.383 

FCR- D (DK2) 8760 44 5,5 14,5 126.659 
 

Kilde: Energinet 

Note: Indkøb i henhold til Energinets længerevarende aftaler indgår ikke i ovenstående tabel. Årsbetaling er lig gennemsnitspri-

sen pr. MWh ganget med antal timer produktet er handlet. 
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AFRR- AUTOMATISKE FREKVENSGENOPRETTELSERESERVER 

 

I perioden 2015-2019 har der ikke været et marked for automatiske frekvensgenopret-

telsesreserver (aFRR) i DK1, hvor Energinet i stedet har indkøbt 100 MW aFRR reserver 

fra Norge til DK1 over en reservation på Skagerrak-forbindelsen mellem Vestdanmark 

og Norge. Den 1. januar 2020 åbnede et nyt marked for aFRR i DK1. Markedsdesignet 

består af månedsudbud med pay-as-bid prissætning.  

 

Forsyningstilsynet har i 2020 haft aFRR kapacitetsmarkedet i DK1 under skærpet over-

vågning. Prisen på indkøb af aFRR kapacitet i DK1 toppede i august med en pris på 

61,2 EUR/MWh, mens den årlige gennemsnitspris for aFRR-kapacitet har ligget på 47,6 

EUR/MWh. Det er en markant lavere gennemsnitspris end i 2019, hvor gennemsnitspri-

sen var 86,8 EUR/MWh. I 2019 blev der kun indkøbt aFRR ad hoc i 56 timer, hvorimod 

der i 2020 er handlet aFRR på det nye marked i alle årets timer. På baggrund af en stabil 

prisudvikling i 2020 og en væsentlig lavere pris end i 2019, vil Forsyningstilsynet ikke 

længere have aFRR-kapacitetsmarkedet i DK1 under skærpet overvågning i 2021.   

 

MFRR- MANUELLE FREKVENGENOPRETTELSESRESERVER 

 

Manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (”mFRR”) er til og med udgangen af 2020 ble-

vet indkøbt på lange kontrakter i DK2, hvor Kyndbyværket siden 2016 har leveret stør-

stedelen af mFRR i DK2. Energinet foretog erstatningsindkøb ad hoc ved revision og 

nedetid af de værker, som leverede mFRR på de lange aftaler. Prisen på erstatnings-

indkøb af mFRR toppede den 2. november 2020 med en pris på 955 EUR/MWh i DK2, 

jf. figur 16. Til sammenligning var den årlige gennemsnitlige pris på mFRR i DK1 på 1,3 

EUR/MWh. Fra den 1. november til 7. november var Kyndby-værket ude til revision, 

hvorfor der var behov for at holde ad hoc erstatningsauktioner. 

 

Energinet anmeldte den 1. april 2020 metode for indkøb af kapacitet for frekvensgenop-

rettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i DK2. Metoden indebærer, at Energi-

net indkøber 60 pct. af mFRR-kapacitetsbehovet i DK2 på månedsauktioner. Energinet 

vil købe de resterende 40 pct. i DK2 på dagsauktioner. Energinets metodeanmeldelse 

sker, grundet at indkøb af mFRR-reserver på de langekontrakt udløb pr. 31. december 

2020. 

 

Den 23. december 2020 godkendte Forsyningstilsynet Energinets metode for indkøb af 

mFRR reserver i DK2. Forsyningstilsynet afviste samtidigt Energinets metodeanmel-

delse om reservation af transmissionskapacitet på Storebælt til deling af mFRR-kapaci-

tet mellem DK1 og DK2. Årsagen var, at tilsynet ikke anså sig som kompetent til at 

godkende den anmeldte metode efter elforsyningsloven, men at tilsynet i stedet ville 

skulle vurdere metoden sammen med de øvrige berørte regulatorer i den nordiske ka-

pacitetsberegningsregion og behandle den som en anmodning om ændring af metode 

for en markedsbaseret kapacitetsreservation i den nordiske kapacitetsberegningsre-

gion, som ACER godkendte ved en afgørelse af 5. august 2020 som led i oprettelsen af 

et nordisk aFRR-kapacitetsmarked. 

 

ACER’s afgørelse fastlægger, at der maksimalt kan reserveres 10 pct. af transmissions-

kapaciteten til brug for balancekapacitet og at dette først kan ske, når den flowbaserede 
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kapacitetsberegningsmetode er indført i Norden. Det er forventningen, at Energinet i 

løbet af 2022 vil begynde at indkøbe aFRR i DK2 på et nordisk aFRR-marked, samt 

reservere transmissionskapacitet til anvendelse for udveksling af aFRR- og mFRR-ka-

pacitet.  

 

Forsyningstilsynet vil i 2021 have fokus på det nye mFRR marked i DK2 med måneds- 

og dagsauktioner. Energinet skal fremsende en evaluering af månedsmarkedet til For-

syningstilsynet. 

Kilde: Energinet 

 

FINANSIELLE PRODUKTER, TRANSMISSIONRETTIGHEDER OG PPA 

Handel med finansielle produkter anvendes af markedsdeltagerne til at prissikre forbrug 

og produktion. Der er behov for prissikring i forhold til elmarkedets udsving og eventuelt 

også til spekulative handler. 

 

Prissikring i Norden har historisk primært fundet sted ved hjælp af futures i den nordiske 

systempris kombineret med Electricity Price Area Differentials (EPADs). Den nordiske 

systempris er den fiktive pris, der ville være, hvis hele Norden var et budområde. EPADs 

sikrer forskellen mellem den lokale spotpris og den nordiske systempris, mens en future 

FIGUR 16 | MÅNEDSGENNEMSNITLIGE RESERVEKAPACITETS PRISER I DK1 OG 

DK2, 2020 
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i systemprisen sikrer prisændringer i systemprisen mellem købstidspunktet og leverings-

tidspunktet. Hvis fuld risikoafdækning ønskes gennem risikoafdækning i systemprisen 

må futures i systemprisen suppleres med EPADs.  

 

En anden mulighed er at købe en finansiel transmissionsrettighed (FTR) fra Tyskland, 

Holland eller DK1/DK2 til det pågældende prisområde. Hvis en markedsaktør vil hedge 

ved at købe en FTR, kræver det, at aktøren samtidigt prissikrer sig i det område, hvor 

transmissionsrettigheden går til. Dette kan f.eks. gøres ved at handle en tysk eller en 

hollandsk future. 

 

En tredje mulighed er at indgå en Power Purchase Agreement (PPA). Det er en bilateral 

kontrakt mellem en producent (f.eks. sol/vind) og enten en større slutbruger eller et for-

syningsselskab. Kontrakten dækker el-leverancer til en aftalt pris i et længere tidsrum, 

og kan dermed substituere FTRs / EPADs / systempriskontrakter. Priserne er ikke nød-

vendigvis offentlige, og PPAs bidrager derfor ikke til den langsigtede prisdannelse. 

 

Forsyningstilsynet vil i 2021 afslutte en evaluering af om mulighederne for hedging i det 

finansielle marked i Danmark er tilstrækkelige. Evalueringen foretages i medfør af Kom-

missionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for langsigtet kapacitetsfordeling (FCA GL). Evalueringen skal foretages hvert 

4. år og blev sidst foretaget i 2016/2017. De andre nordiske lande skal lave en tilsva-

rende evaluering. 

UDVIKLING I VOLUMEN AF FINANSIELLE PRODUKTER 

 

Omfanget af volumen af de finansielle handler i forhold til bruttoforbrug er en indikator 

for anvendelsen af prissikringsprodukter på et marked. En markedsaktør kan have en 

interesse i at prissikre, fx hvis markedsaktøren sælger fastpriskontrakter til slutkunder. 

Anvendelsen af prissikring afhænger også af budområdernes priskorrelation med den 

nordiske systempris (og andre relevante priser) samt omkostningerne til prissikring. 

 

Finansielle handlers årlige volumen af bruttoforbruget er steget fra 62 pct. i 2019 til 67 

pct. i 2020. De finansielle handlers månedlige volumen i forhold til volumen af bruttofor-

bruget var mellem 49 pct. (DK2, november) og 82 pct. (DK1, juni) i 2020. I DK1 handles 

der generelt større finansielle voluminer i forhold til forbruget end i DK2. 

 

Fordelingen af de finansielle produkter var stabil igennem 2020. 7 procentpoint af hand-

lerne blev udgjort af EPAD årskontrakter, 14 procentpoint af EPAD kvartalskontrakter, 

15 procentpoint af EPAD månedskontrakter, 21 procentpoint af FTR månedskontrakter 

og 11 procentpoint af FTR årskontrakter, jf. figur 17. 
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FIGUR 17 | HANDLET FINANSIEL VOLUMEN I FORHOLD TIL BRUTTOFORBRUGET 

FOR 2020 

 

Kilde: Nasdaq og Energinet 

Note: Figuren viser hvor stor en andel af bruttoforbruget der er handlet i EPAD kontrakter (både futures 

og forwards i DK1 og DK2) på henholdsvis års, kvartals eller månedsbasis samt i FTR for importretningen 

for de respektive forbindelser mellem DK1, DK2, Tyskland og Holland. 


