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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28980671

Dato:
19. oktober 2020

Forfatter:
GEE/GEE

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Att.: Carl Helman

PARTSHØRING AF UDKAST TIL
FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE OM
ENERGINETS ANMELDELSE AF EN METODE FOR
VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUD AF EN
HURTIG FREKVENSRESERVE (FFR) I
BUDOMRÅDET ØSTDANMARK DK2

1. Indledning

Ved mail af 7. oktober 2020 modtog Energinet ovennævnte udkast til afgørelse i partshøring.

Udkastet indeholder to emneområder:

1. Udkast til godkendelse af ny metode for vilkår og betingelser for udbud af FFR i DK 2

2. Indskærpelse til Energinet relateret til Energinets månedsindkøb af FFR.

Nedenfor følger Energinets bemærkninger til de to emneområder.

2. Energinets bemærkninger

Ad. 1

Energinet ser positivt på Forsyningstilsynets vurderinger, konklusioner og afgørelse. Energinet

har derfor ikke bemærkninger til grundlaget for Forsyningstilsynets afgørelse.

Konkret skal vi gøre opmærksom på to mindre redaktionelle ændringer, som bør foretages:

På side 11 skal der rettelig stå ”20 GWs” i stedet for ”20 GW”.

På side 13 skal der rettelig stå ”FFR” i stedet for ”FRR”.
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Ad. 2

Energinet kan konstatere, at Forsyningstilsynet i udkast til godkendelse af den nye metode

samtidig vælger at sanktionere Energinet i form af en indskærpelse relateret til Energinet må-

nedsvis indkøb af FRR og håndteringen heraf.

Energinet finder sanktionen processuel og tidsmæssig uheldig, da det faktiske forløb i sagen

om månedsindkøb af FFR set fra Energinets side har flere facetter end angivet i Forsyningstilsy-

nets oplistning af sagen og gengivelse af det faktiske hændelsesforløb.

Det er således Energinets opfattelse, at Forsyningstilsynet på mødet i marts 2020 mundtligt til-

kendegav, at de var enige i, at hjemlen i SOGL kunne anvendes, men at Energinet rent formelt

skulle sende en skriftlig og mere uddybende orientering om månedsindkøbet og hjemlen hertil.

Energinet var derfor af den opfattelse, at den skriftlige orientering mere var et formelt led i

Forsyningstilsynets sagsbehandling, og at Energinet derfor kunne fortsætte med den praktiske

implementering uden en egentlig formel godkendelse fra Forsyningstilsynet. Dette tillige set i

lyset af nødvendigheden af fremskaffelse af den nødvendige mængde FFR-reserve, som var

Forsyningstilsynet bekendt.

Denne opfattelse blev bestyrket i forløbet, da Forsyningstilsynet ikke foretog sig yderligere i

forlængelse af Energinets skriftlige orientering om planerne for månedsindkøb af FFR eller i

forlængelse af Energinets orientering om de faktiske månedsindkøb af FFR.

Det er derfor i Energinets optik ærgerligt, at indskærpelsen først fremsættes nu flere måneder

efter orienteringen om det planlagte månedsindkøb og flere måneder efter de faktiske indkøb

er foretaget. Forsyningstilsynet havde efter Energinets vurdering alle forudsætninger for at re-

agere meget tidligere i forløbet, hvis Tilsynet var af den opfattelse, at månedsindkøbet mang-

lede hjemmel.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 23338641 eller

gee@energinet.dk.

Med venlig hilsen

Gert Elze
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