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1. Baggrund og formål 

Energinet Elsystemansvar A/S har, med udgangspunkt i analyser vedrørende scenarier ved 

genetablering af transmissionsnettet, udfærdiget følgende: 

 

Udbudsbetingelser for reserveforsyning til Bornholm 2022-2026 

 

Formålet med dette materiale er at skabe mulighed for, at interesserede aktører kan danne sig 

et overblik over kravene til anlæg, der vil levere reserveforsyning til Bornholm. Udbudsbetin-

gelserne udarbejdes i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) 

2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og system-

genoprettelse (herefter NC ER).  

 

Udbudsbetingelserne er alene et udtryk for Energinet Elsystemansvars behov og er ikke en 

lempelse i forhold til krav fastsat i f.eks. Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 

2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (herefter 

RfG), eller i NC ER eller i anden national gældende lovgivning. 

 

Dette høringsbrev retter sig primært mod aktører med produktionsanlæg, der kan levere død-

startsreserve. 

 

2. Retsgrundlag 

Det følger af § 27a, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 om elforsyning (her-

efter elforsyningsloven), at Energinet ved anskaffelse af energi og andre ydelser skal anvende 

markedsbaserede metoder. Udbudsbetingelserne danner grundlag for denne markedsgørelse 

af ydelsen ”genoprettelsesydelsesleverandør”. 
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Rollen som genoprettelsesydelsesleverandør er defineret i NC ER, og Energinet skal sende 

vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør i offentlig høring, jf. 

artikel 4, stk. 4, i NC ER. Vilkår og betingelser er beskrevet i udbudsbetingelserne inklusive bi-

lag. 

 

3. Opfyldelse af krav til Energinets regler  

Energinet har, jf. NC ER artikel 4, stk. 1, litra a)-h), ved fastsættelse af udbudsbetingelserne i 

denne høring: 

 

1. anvendt proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination 

2. sikret gennemsigtighed 

3. anvendt princippet om optimering mellem den største samlede effektivitet og de la-

veste samlede omkostninger for involverede parter 

4. sikret, at TSO’en så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at sikre 

forsyningssikkerheden og -stabiliteten 

5. respekteret tekniske, lovgivningsmæssige, personsikkerheds- og sikkerhedsmæssige 

begrænsninger  

6. respekteret det ansvar, der er pålagt den relevante TSO, med henblik på at sikre sy-

stemsikkerheden 

7. konsulteret relevante TSO’er og taget hensyn til potentielle påvirkninger af deres sy-

stem 

8. taget højde for vedtagne europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

 

Vilkår og betingelser for at virke som genoprettelsesydelsesleverandør er et resultat af Energi-

nets undersøgelser vedrørende transmissionsnettets behov i en blackout-situation og tager 

alene udgangspunkt i de scenarier, hvor risikoen for problemer i forbindelse med spændings-

sætningen af transmissionsnettet er mindst. 

 

4. Høringsperioden 

Vilkår og betingelser for at fungere som genoprettelsesydelsesleverandør sendes i offentlig 

høring og distribueres via e-mail i henhold til vedlagte liste over høringsparter.  

 

Høringsudgaven findes også på www.energinet.dk under El/Nettilslutning–og–drift/Høringer.  

 

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk med kopi til myn-

dighed@energinet.dk senest  

 

Mandag den 9. december 2019, kl.12.00. 

 

Eventuelle uddybende spørgsmål til ’Udbudsbetingelser til udbud af reserveforsyning til Born-

holm’ bedes fremsendt til Peter Bruhn, pbu@energinet.dk med kopi til myndig-

hed@energinet.dk og Michal Rudbeck-Rønne, mrr@energinet.dk.   
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De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i det endelige udbuds-

materiale. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet 

og indarbejdet i et høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres også på www.energinet.dk under Høringer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Peter Bruhn 

pbu@energinet.dk 

Energinet Elsystemansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Høringsparter 
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Høringsparter 

Forsyningstilsynet  

Axpo Nordic AG 

Bornholms Energi & Forsyning 

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 

Centrica 

Dansk Energi 

Dansk Fjernvarme 

Danske Commodities 

E.ON Sverige AB 

Effektmarked ApS 

Elnet Øst   

Energi Danmark 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker 

HOFOR 

Markedskraft 

Makeen Energy 

Modity Energy Trading AB  

Nordjyllandsværket 

Uniper Global Commodities SE 

Vattenfall A/S 

Ørsted  

 

 

 

 

 


