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Kære Markedsaktører 
 
FCR Cooperation har den glæde at annoncere, at ELES og Energinet tilslutter sig det fælles FCR-indkøb 
i FCR Cooperation fra januar 2021. ELES har været medlem af FCR Cooperation siden juli 2020 og 
deltager i det fælles indkøb fra januar 2021. 
 
FCR Cooperation er et samarbejde mellem 50Hertz, Amprion, APG, Elia, RTE, Swissgrid, TenneT The 
Netherlands, TenneT Germany og TransnetBW om fælles indkøb af FCR. 
 
Energinet har i flere år været medlem af FCR Cooperation, men på grund af udfordringer med 
håndteringen af udveksling på grænsen mellem Vestdanmark og Tyskland, har Energinet hidtil ikke 
deltaget i det fælles indkøb. 
 
TenneT og Energinet har nu indgået en aftale om udvekslingen af FCR på den Vestdansk-tyske grænse 
og Energinet kan derfor deltage i FCR-indkøbet fra januar 2021. Vestdanmarks deltagelse afhænger 
stadig af Forsyningstilsynets godkendelse. 
 
Energinets FCR-behov i Vestdanmark i 2021 er 20 MW og ELES’ behov er 15 MW. ELES vil indkøbe 
hele sit behov i FCR Cooperation og vil få mulighed for at eksportere op til 100 MW til andre TSOer i 
FCR Cooperation. På grund af IT-begrænsninger vil Energinet til at starte med have en eksportgrænse 
på 6 MW. Samtidig får Energinet også en ”egenandel” på 6 MW, som skal leveres af danske BSPer, som 
er fysisk placeret i Vestdanmark. 
 
FCR Cooperation er i færd med at løse IT-begrænsningerne og vil informere markedsaktørerne i god tid 
inden der sker ændringer. Hensigten er, at når IT-begrænsningerne er løst, vil alle TSOerne i den tysk-
dansk-luxembourgske LFC-kontrolblok pulje deres behov, egenandel, og eksportgrænse i 
overensstemmelse med System Operation Guideline Annex VI. Der vil samtidig blive indført en intern 
begrænsning mellem Vestdanmark og Tyskland, der sætter en eksportgrænse på 20 for Vestdanmark. 
Eksportgrænsen vil efter Energinets første års deltagelse i FCR-indkøbet blive hævet efter aftale med 
TenneT. På sigt vil eksportgrænsen bortfalde. 
 
Det forventes, at udvidelsen med ELES og Energinet vil føre til yderligere samfundsøkonomiske 
gevinster for landene i FCR Cooperation og bidrage til at sænke omkostningerne til indkøb af FCR med 
deraf følgende betydelige samfundsøkonomiske gevinster for de deltagende lande. 
 
FCR-behovet for de enkelte lande i FCR Cooperation for 2021 er angivet i tabellen nedenfor: 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Land FCR-behov i FCR 

Cooperation (MW) 

Egenandel (MW) Eksportmaksimum 

(MW) 

Østrig 71 22 100 

Tyskland 562 169 168 

Frankrig 508 153 152 

Schweiz 67 21 100 

Belgien 87 27 100 

Nederlandene 114 35 100 

Vestdanmark 20 6 6 

Slovenien 15 0 100 

Tabel 1: egenandelen er defineret som 30 % af FCR-behovet for hver LFC-kontrolblok. Eksportmaksimum er den maksimale 

mængde FCR, som en LFC-kontrolblok må eksortere og defineres som 30 % af FCR-behovet for hver LFC-kontrolblok, dog 

minimum 100 MW. Dette følger af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer 

for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SOGL) 

 
Samtidig ønsker vi at informere om, at beskrivelsen af algoritmen er opdateret med yderligere 
informationer på FCR Cooperations hjemmeside. 
 
 
Med venlig hilsen 
TSOerne i FCR Cooperation 
 
 
Kontaktpersoner: 
FCR Cooperation: FCR@entsoe.eu 
ELES: David Gerbec <David.Gerbec@eles.si> 
Energinet: Peter Bruhn <pbu@energinet.dk> 
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