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VELKOMMEN
Elmarkedets Advisory Board



AGENDA

Tid Emne

12:00 Ankomst og velkomst

12:10 Elmarkedsorienteringen ved Signe Horn Rosted

12:20 Gode Rammer for en markedsdrevet grøn omstilling og integration af store 

mængder VE ved Margrethe Langhoff Thuesen

12:40 Samplacering af VE-produktion og nyt forbrug ved Henrik Thomsen

13:10 Tariffer ved David Hartz

13:40 Pause

14:00 15. September 2020 ved Asger Grønlund Arnklit og Kia Marie Jerichau

14:55 Afslutning
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ELMARKEDS-
ORIENTERINGEN



ELMARKEDSORIENTERINGEN

Markedsorienteringen giver et overblik over 
elmarkedsprojekter i Energinet Elsystemansvar 
samt afsluttede og kommende projekter.

Der er udleveret et bilag, som angiver de 
væsentligste ændringer siden sidst.
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GODE RAMMER FOR EN 
MARKEDSDREVET GRØN 
OMSTILLING OG INTEGRATION      
AF STORE MÆNGDER VE



1. Godt for den grønne omstilling at 
VE kan klare sig på markedsvilkår, 
og der er ambitiøse planer for 
udbygning med storskala havvind –
men reguleringen skal følge med

2. Behov for stærkere incitamenter til 
placering og fleksibilitet for at sikre 
samfundsøkonomisk effektivitet

3. Mange initiativer i værktøjskassen 
kan afhjælpe udfordringerne

4. Behov for koordinering, prioritering 
og dialog om af mulige løsningerne 
– bolden er hermed givet op!

KEY TAKEAWAYS



ENERGIØERNER
KOMMER…

… men vi skal finde ud af hvor 
og hvordan energien skal føres 
i land, anvendes til nye formål 
og integreres i systemet

3 GW
på sigt op til 10 GW

2 GW



POSITIVT MED MANGE 
VE-PROJEKTER, MEN…
… markedsdrevet VE kræver ny tilgang til 
netplanlægning:

• VE-projekter (særligt sol) kan etableres 
væsentligt hurtigere end det 
bagvedliggende elnet kan udbygges

• Mange potentielle projekter – men stor 
usikkerhed om hvornår og hvor meget

• Stor interesse i områder, hvor nettet i 
forvejen er svagt

Kilde: Energinet og elnetselskaberne modtager løbende informationer om potentielle VE-anlæg. 
Kortet beskriver fordelingen af den potentielle kapacitet for VE-projekter (sol, landvind, kystnær vind) 
der er offentligt kendte, dvs. de har en bankgaranti/vundet udbud/nettilslutningsaftale, vedtaget 
lokalplan, lokalplansforslag, er nævnt i en fordebat eller udsendt som ideoplæg.



PLANARBEJDET 2020: BEHOV FOR NYE TILTAG I 
ELNETTET I ALLE SCENARIER FREM MOD 2040

10

Der er overbelastninger i alle scenarier, som indfrier klimamålet, men store geografiske 
forskelle og usikkert hvor meget og hvornår de opstår 

Overbelastning af elnettet i 2040

Overbelastningsenergi [MWh] <500 500-5000 5000-20.000 20.000-100.000 >100.000

Blå 
(Central havvind)

Gul 
(decentral solceller)

AF19

Kilde: Energinet – Langsigtede Udviklingsbehov i
elnettet, oktober 2020

Note: Elnettet belastes på omtrent samme niveau 
i 2040, uanset om udviklingen følger AF19 eller 
det blå scenarie, som dog har mere havvind, 
højere grad af elektrificering og medtænker vækst 
i Power-to-X. Det er det gule scenarie med massiv 
udbygning med solcelleanlæg, der skiller sig ud. I 
det gule scenarie er der en meget markant 
udbygning med solceller, og det øgede elforbrug 
er i høj grad placeret i andre områder af nettet 
end produktionen. Derfor er der stort behov for 
transport af energi. 



FORANDRINGER I ENERGISYSTEMET SKABER 
BEHOV FOR AT TILPASSE RAMMERNE
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FØR NU OG I FREMTIDEN

VE krævede støtte

VE udgjorde en lille andel af samlet elproduktion

MARKEDSDREVET VE-UDBYGNING

VE udbygges på markedsvilkår

VE udgør den primære elproduktion

Elforbrug var dimensionerende for elnettet

Elforbrug bestemte placering af produktion (kraftværker)

FRA ELFORBRUG TIL VE-PRODUKTION

VE-produktion er i stigende grad dimensionerende for elnettet

VE-produktion placeres generelt langt fra forbrug

El udgjorde en mindre del af samlet energimiks

Begrænset fleksibilitet i elforbrug

ELEKTRIFICERING

El udgør en stadig større del af samlet energimiks

Stigende fleksibilitet i elforbrug (særligt ‘nyt’ elforbrug)



DEN GRØNNE OMSTILLING KAN BLIVE DYRERE END 
NØDVENDIGT
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Ingen incitamenter til 
PLACERING i nettet

Massiv VE-UDBYGNING
på markedsvilkår

Begrænset incitament 
til FLEKSIBILITET

Øget risiko for :
• Mere ELNET end 

nødvendigt
• Mere NEDREGULERING af 

vedvarende energi
• Mindre bidrag til den 

GRØNNE OMSTILLING fra 
dårligt placerede VE-anlæg



MANGE MULIGE INITIATIVER I VÆRKTØJSKASSEN
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Energinets
kompensations-

forpligtelse

Lokal fleksibilitetBegrænset netadgang 
(tarifrabat)

UMIDDELBART IMPLEMENTERBARE

Kapacitetskort for 
elnettet Langsigtede 

udviklingsplaner

DIALOGBASEREDE VÆRKTØJER

VE støttemodel 
(teknologineutrale udbud)

Fremme af PtX
(støttemodeller?)

ANDRE VÆRKTØJER

Rammevilkår for 
egenproducenter

Andre initiativer?

Udbud af havvindIndfødningstariffer og  
nettilslutningsbidrag
(forøgelse + geografisk 

differentiering)

Revision af 
budzoner

FORUDSÆTTER ANALYSE- OG UDVIKLINGSARBEJDE

Ny tarifmodel
(forbrugstariffer)

Samplacering af VE-
produktion og nyt forbrug 

(”indfødningszoner”)

Efterfølgende
deep dives



SAMPLACERING AF VE-PRODUKTION 
OG NYT FORBRUG



SAMPLACERINGEN SKAL UNDERSTØTTES AF EN 
RÆKKE VIRKEMIDLER

Ambition:

• At opnå en samfundsøkonomisk effektiv omstilling og sektorintegration

• Forudsætning: Undgå uhensigtsmæssige netforstærkninger i transmissionsnettet pga. 
store effektivtransporter, som ellers kunne være undgået

Barrierer: 

• Eksternalitet: Under de nuværende markedsrammer tages der ikke højde for elnettets 
kapacitet (investeringssignal), når nye anlæg placeres

Mulig løsning:

• ”Indfødningszoner” er en samling af virkemidler til understøttelse af samplacering et 
hensigtsmæssigt sted. 

15

Elinfrastruktur

Elinfrastruktur



HVILKE VIRKEMIDLER KAN POTENTIELT 
UNDERSTØTTE SAMPLACERING?

Generelt:

• Virkemidlerne skal designes således, at de gør det tilstrækkeligt attraktivt for produktion og forbrug at placere sig i 
geografisk nærhed af hinanden og bag samme eventuelle flaskehals i eltransmissionsnettet

Ikke-udtømmende bruttoliste over potentielle virkemidler:

• Tilslutningsbidrag for produktion og/eller forbrug

• Tarifniveau (net- og/eller systemtarif)

• Direkte støtte (fx gennem havmølleudbud)

• Udvidet egenproducent model

• …
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Hensigtsmæssig placering i 
elnettet ift. indfødning af VE

Industrielt område med 
plads og ambition til vækst

Adgang til muligt fremtidigt 
brintnet eller net udenlands

Nærhed til lager eller direkte 
fuldt aftag af produktionen

Afsætningsmuligheder for 
overskudsvarme

Afsætningsmuligheder for 
brintproduktion

HVAD ER 
HENSIGTSMÆSSIGE 
LOKATIONER FOR 
SAMPLACERING?

• En god lokation til samplacering (via ”indfødningszonens” 
virkemidler) afhænger af en række eksogene faktorer.

• Alle faktorer behøver nødvendigvis ikke være til stede.



FORSKELLIGE DESIGNS TIL SAMPLACERING…
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Developermodel (udbudsstyret) Indfødningszone

OBS: 
• Fælles for alle designs: èt tilslutningspunkt med kendt og uændret udvekslingskapacitet til det øvrige eltransmissionsnet.
• Maksimaleffekter inde i ”zonen” er større end udvekslingskapacitet med det øvrige elnet



KAN EN UDVIDET EGENPRODUCENT MODEL 
UNDERSTØTTE SAMPLACERING?

• Hvis elproduktion og elforbrug har samme juridiske ejer og ligger på samme 
matrikel, er der allerede i dag mulighed for at blive egenproducent.

• En udvidelse af egenproducent modellen (fx flere juridiske ejere) kan give 
mulighed for flere egenproducenter.

• Med det rette lokaliseringssignal og evt. passende kapacitetsbetaling i TSO-
nettet, kan egenproducenter bidrage til at sikre samplacering af ny produktion 
og forbrug; 

• og dermed bidrage til at undgå uhensigtsmæssige netforstærkninger.
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TARIFFER



FORBRUGERE PRODUCENTER

TARIFFER
MANGE PERSPEKTIVER OG ØNSKER TIL UDVIKLINGEN



ELFORSYNINGSLOVEN OG ELMARKEDSFORORDNINGEN
SÆTTER RAMMERNE FOR TARIFDESIGNET
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PROCES FOR ÆNDRINGER AF TARIFDESIGN
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Ændringer af tarifmodellen har en vis leveringstid og kan ikke garanteres da Energinet er 
afhængig af godkendelse fra Forsyningstilsynet

Energinet 
metodeudvikling

Energinet høring

Energinet 
behandling af 
høringssvar

Anmeldelse til 
Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynets 
høring

Forsyningstilsynets 
sagsbehandling

Forsyningstilsynets 
afgørelse

Implementering i 
Energinet systemer
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Indførelse af et fast 
betalingselement og dermed 

en lavere kWh-pris

KAPACITETSBETALING

Mulighed for anvendelse af 
tidsdifferentiering for at 

understøtte brug af nettet, 
når det er mindre belastet

TIDSDIFFERENTIERING

Tarifering af DSO'er i stedet 
for alle elforbrugere for at 
sikre et entydigt prissignal

DSO-MODEL

UDVIKLING AF TARIFMODEL: MODERNISERING AF ELFORBRUGSTARIF 
UNDERSTØTTER ET OMKOSTNINGSEFFEKTIVT ELSYSTEM

Energinet er i gang med at udvikle en række større ændringer af tarifmodellen, så den bedre afspejler omkostningsstrukturen 
og giver mere korrekte prissignaler til de tilsluttede forbrugere. 

Målet er at udvikle en tarifmodel, der belønner forbrugerne for den fleksibilitet, de udviser, og samtidig sikrer fortsat betaling 
til drift og udvikling af det kollektive elnet samt til de ydelser, der bidrager til at opretholde forsyningssikkerheden. Energinet 
forventer at kunne have et metodeudkast klar i løbet af 2021.

ELEMENTER AF TARIFREFORMEN



NETPRODUKTER FOR FORBRUGSKUNDER I TSO-NETTET

28. november 2019
Dok. 18/02486-39  Til arbejdsbrug/Restricted
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BEGRÆNSET NETADGANG:

▪ Frivillig tilvalgt langsigtet afbrydelighed til gengæld 
for en tarifrabat

MIDLERTIDIG BEGRÆNSET NETADGANG:

▪ Midlertidig afbrydelighed mod tarifrabat i 
forbindelse med nettilslutning af en forbruger, hvor 
TSO-nettet endnu ikke er tilstrækkeligt udbygget

Værdien for Energinet ligger i at etablere en langsigtet klarhed over behovet for netudbygning
og udnytte det eksisterende net i højere grad.

Forsyningstilsynets høring 
overstået – vi forventer 
en afgørelse i løbet af 1. 

halvår 2021



NETTARIF
❑ DSO-model under udvikling

❑ Kapacitetselement oplagt overfor 
DSO’er og kunder på 
transmissionsnettet

❑ Anvendelse af tidsdifferentiering

❑ Netprodukter for begrænset 
netadgang 

❑ Afgørelse forventes tidligst i Q1-2 2021

❑ Opkræves indtil videre som i dag som en 
energibetaling – øre/kWh

❑ Opkræves i en slutkundemodel

SYSTEMTARIF

HVOR LIGGER ÆNDRINGERNE AF TARIFDESIGNET?



UDVIKLING AF TARIFMODEL:

FLERE TEMAER UNDERSØGES

• Aktører udtrykker ønske om yderligere 
tarifrabatter til nye og grønne teknologier, fx PtX
og varmepumper.

• Kan opkrævningsmodellen for systemtariffen 
udvikles?

• Kan adgangen til status som egenproducent
udvides?

• Hvordan understøttes samplacering af produktion 
og forbrug?



UDVIKLING AF TARIFMODEL: 
KLIMAAFTALEN GIVER NYE 
MULIGHEDER

De lovændringer der er en forudsætning for at anvende 
Klimaaftalens muligheder forventes at træde i kraft fra 

1/1 2022.

▪ Geografisk differentierede tilslutningsbidrag og 
indfødningstariffer gør det muligt at sende prissignaler ift. 
placeringen af ny produktionskapacitet.

▪ En mere hensigtsmæssig placering af ny produktion kan 
medføre et reduceret netudbygningsbehov.

▪ Uklart om geografisk differentiering også kommer til at 
være muligt ift. forbrug?

▪ Øget betaling fra indfødning nedbringer provenubehovet 
fra forbrug 1:1. 

29



PAUSE



15. SEPTEMBER 2020



HØJE DAY-AHEAD
PRISER 15/9
Lav vind i hele Europa

Lille solproduktion sent på dagen

Revisionssæson

Begrænsninger på kapacitet ud af Norge

Højt forbrug pga. varme i Sydeuropa

Det er naturligt, at det giver høje priser i 
day-ahead markedet. Det bekymrer ikke 
Energinet.
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RISIKO FOR KNAPHED
I GB
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Forecastet ubalancepris = LOLP x VOLL

= 0,71 x 6.000 GBP/MWh

= 4.260 GBP/MWh ~ 35.000 DKK/MWh

RISIKO FOR KNAPHED
I GB



STOR INTRADAY-
AKTIVITET
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Store volumener handles i ID

Høje priser i ID, ~1.000 EUR/MWh

Energinet bekymrer sig ikke over, 
at priserne i intraday-markedet er 
høje.

Data udelukkende for NordPool-handler

”Total scheduled flow” på 
tværs af alle børser NEMOer
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Alle bud blev aktiveret i både DK1 og DK2 (delaktivering reducerer ”regulating volumes” en smule).

Ca. 200 MW blev aktiveret af hensyn til balancering af Norden. Resten af hensyn til ubalancer i 
DK1.

Energinet bekymrer sig altid, når alle regulerkraft bud bliver brugt.



LILLE GRUNDLAG FOR FYSISKE UBALANCER I DK
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<50 MW
solproduktion
kl. 19 i DK1
(ligeså i DK2)
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ENERGINETS OBSERVATION

- Alle reserver brugt, selvom vind og sol ikke danner grundlag for at realisere væsentlige ubalancer

- En række aktører ser ud til at handle sig i ubalance i intradaymarkedet

- På baggrund af en hændelse i GB ser danske aktører ud til at have spekuleret i 
ubalanceafregningen og dermed have sendt udenlandske problemer til Danmark.

- Energinet ser med stor alvor på situationen.
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OVERVEJELSER OM 
UBALANCER

▪ Problem eller hjælp til systemet?

▪ Energinets værktøjskasse
Hvilke problemer løses, hvilke nye problemer skabes?



TAK FOR I DAG


