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Justering af markedsforskrift C2 og C3 
 

I efteråret 2008 blev markedsforskrift C1, C2 og C3 opdaterede med henblik på 
at implementere Nordels beslutning om at harmonisere balanceafregningen, 

herunder indførelse af en ny gebyrstruktur mv. Forud for opdateringen havde 
selve indholdet af Nordels forslag været i separat høring, og Energitilsynet hav-
de godkendt den nye metode til fastsættelse af gebyrer mv.  De nye forskrifter 

blev sat i kraft med virkning fra 1. januar 2009. 
 
Som meddelt på aktørmødet den 24. juni 2008 blev to af elementerne i Nordels 

harmoniseringsforslag af praktiske årsager udsat til senere i 2009 – og de følger 
nu. 

 
Med virkning fra driftsdøgnet 1. december 2009 vil der være mulighed for at 
indlevere regulerkraftbud i både EUR og DKK. Samtidig ændres afregningsprin-

cippet ved samtidig op- og nedregulering indenfor samme time. Frem til 30. 
november 2009 afregnes regulerkraftbud i modsat retning af hovedretningen til 
pay-as-bid. Med virkning fra 1. december 2009 afregnes regulerkraftbud i mod-

sat retning af hovedretningen til marginalpris (RK-pris) i den relevante retning. 
Ovenstående ændringer vedr. regulerkraft får ingen indflydelse på afregningen 

af ubalancer, herunder effektubalanceafregningen. 
 
Ændringerne er mere detaljeret beskrevet i vedlagte bilag og er i denne form 

anmeldt til Energitilsynet. Ændringerne vil på et senere tidspunkt blive indføjet i 
de relevante markedsforskrifter.  
 

Eventuelle spørgsmål til, hvordan man rent praktisk indmelder regulerkraft i 
Euro bedes rettet til Mikael Kristensen (mkr@energinet.dk, tlf.: 76 22 42 57). 

Eventuelle spørgsmål om det nye afregningsprincip for regulerkraft bedes rettet 
til Henning Parbo (hep@energinet.dk, tlf.: 76 22 44 32). 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Henning Parbo 
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Bilag1 
 
 

Indmelding af regulerkraftbud i både EUR og DKK 

 

I forskrift C2, afsnit 2.2 "Krav til regulerkraftbud"; forskrift C3, afsnit 1.9 "En-
heder og afrunding"; forskrift C3, afsnit 6.2 "Indsendelse af regulerkraftbud" 
samt BS-dokument, afsnit 5.9 "Dataindhold for regulerkraftbud" indføres EUR 
som gyldig valuta ved siden af DKK. 

Rent praktisk anføres valutaen på hvert enkelt regulerkraftbud (BidMessage) i 

budbeskeden (BidDocument) i elementet currency, jf. BT-dokument ”Forret-
ningstransaktioner for planindmelding". 
 

 
 

Nyt afregningsprincip ved samtidig op- og nedregulering indenfor 

samme time 

 

Forskrift C2, afsnit 2.5.3 ændres til følgende: 
 
Såfremt der i en driftstime er aktiveret både op- og nedreguleringsbud, afreg-

nes begge typer regulerkraftbud til marginalpris. 
 

Hvis der samlet har været opregulering i timen, mens der i Energinet.dk’s om-
råde har været aktiveret nedreguleringsbud, afregnes nedreguleringsbuddene til 
marginalpris (RK-pris) for nedregulering, mens opreguleringsbuddene afregnes 

til marginalpris (RK-pris) for opregulering. 
 
Hvis der samlet har været nedregulering i timen, mens der i Energinet.dk’s om-

råde har været aktiveret opreguleringsbud, afregnes opreguleringsbuddene til 
marginalpris (RK-pris) for opregulering, mens nedreguleringsbuddene afregnes 

til marginalpris (RK-pris) for nedregulering. 
 
 


