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Formålet med markedsmodel 2.0 projektet er at skabe
et fælles perspektiv på udfordringer og løsninger
sammen med sektoren
Masser af vedvarende energi
bliver de store kraftværkers død
Ny energianalyse sætter spot på et
regimeskifte, hvor store kulkraftværker
presses ud. Men hvem skal så garantere
forsyningssikkerheden, når vindmøllerne
står stille, spørger Dansk Energi.
AfSanne Wittrup7. okt 2012 kl. 09:00

Er et kapacitetsmarked
svaret på at kraftværkernes
forretningsmodel er brudt
sammen?
I henhold til elforsyningsloven § 27 a Energinet.dk er forpligtet til at:
1. opretholde den tekniske balance i elsystemet
2. sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig effekt
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Udvikling i dansk effekt og spidslastforbrug, MW
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Souce: Energinet.dk
*Interconnection: Net transfer import capacity to Denmark
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Fase 1 rapport: Udfordringer

Potentielle
årsager

Implikationer

•

Stigende mængder subsidieret
vedvarende energi

•

Hård konkurrence i internationalt
marked og eksportbegrænsninger mod
højprisområder

•

Tidssvarende regulering?

•

Risici socialiseret i markedsmodel?

•

Aktørerne ser begrænsede
forretningsøkonomiske incitamenter til
at foretage større investeringer

•

Kraftværkslukninger*

•

Varmen driver investeringer i produktion
– el er biprodukt

•

•

Elhandlere og kunder sikrer ikke
leverancer

Manglende
prisafhængighed i
forbruget

* Hovedsageligt kraftværker med lille varmegrundlag eller hvor der ikke kan findes økonomi i en biomasse
konvertering samt decentrale værker der står overfor ændrede rammevilkår
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Fase 1 rapport: Løsningsmuligheder

Klare prissignaler
• Bedre prissætning af den
funktionalitet som
Energinet.dk skal bruge
for at opretholde den
tekniske balance i elnettet
• (Endnu) bedre indpasning
af VE
• Prissætning af ubalancer
• Accept af prisudsving
• Integration af fleksibelt
forbrug i alle markeder
(rationering via pris)

Strategisk reserve

+

Kapacitetsmarked

Central model

+
Decentral model
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Tysk grønbog: Tyskland forsøger at tage lederskab for
fremtidens markedsdesign, som understøtter grøn omstilling

No regret-forslag
• Stærkere incitamenter til at være i balance
• Sikring af fleksibilitet hos forbrugerne via optimering
af nettarifferne
• Udbygning af net og fokus på det europæiske
samarbejde
Sikring af effekttilstrækkelighed via
• Optimering af Energy-Only-marked kombineret
med strategisk reserve foretrukken løsning

Baake-erklæring med 12 medlemslande, herunder
DK, der bla. vil arbejde for:
• Åbne grænser også når der er høje elpriser
• Fælles regionale vurderinger af
forsyningssikkerhed som gruppe

Det Pentalaterale Energiforum
hvor Tyskland indgår undersøger
konsekvenserne af højere
prislofter
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DG COMP's sektorundersøgelse er et klart signal om, at
statstøttereglerne skal respekteres
”In some cases it might be more
efficient to build power lines than
new power stations”
Magrethe Vestager
Implementeret
fra 2014

Kapacitetsmarked
Strategisk reserve
Eksisterende
kapacitetsbetalinger

Som led i bestræbelserne på
at danne en Energiunion
undersøge kapacitetsmekanismerne med fokus på:
• Finder der favoriseringer af
særlige teknologier sted

Første
leveringsår
2016/2017

• Overkompenseres nationale
energiselskaber
• Fjerner støtten incitamenter
til energieffektivitet
Første
leveringsår
2017

Kilde: ENTSO-E survey

• Fjernes der incitamenter til
grænseoverskridende
handel
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Bindinger på tværs af fire dimensioner danner ramme om
handlerummet for fremtidigt dansk markedsdesign
Dimension

1

2

3

National

Regional

Europæisk

Bindinger
• Hensyn til den gældende
energipolitik

• Nationalt handlerum inden for
fx balancering, funktionalitet
samt forbrugsafkobling

• Fælles regionale vurderinger
af forsyningssikkerhed

• Samspilsproblemer i
balanceregler fx DK-Tyskland og
brug af strategisk reserver

• Fælles regler for
kapacitetsallokering over
grænser samt CCR
• Europæisk Energiunion
herunder forslag til nyt
markedsdesign
• Netværkskoder

• Statsstøtteregler samt sectorinquiry

• Europæisk target model

• Fælles nordisk RK-marked

4

TSO-til-TSO

Kilde: ENTSO-E survey

• Fælles nordisk
balanceringsregler
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Anbefalingerne fra markedsmodel 2.0 kan overordnet inddeles
i fire kategorier
Mulige tiltag målrettet
Effekttilstrækkelighed
•

Kapacitetsmarked

•

Strategisk
reserve

•

Højere
prislofter

•

Forbrugsafkobling

Fleksibilitet

Optimeringer af
det nuværende
marked såsom:
• Nye regler på

Balancemarkedet

Funktionalitet

• Markedsgørelse

eller økonomisk
kompensation for
nye systemydelser

Indpasning
af vedvarende
energi
• Støttesystemer

der mindsker
incitamenter til
at producere ved
nulpriser

• Mere fri

prisdannelse
inden for
prisloftet
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Anbefalingerne fra Markedsmodel 2.0 fremtidssikrer
fleksibilitet, funktionalitet og effekt i systemet
Behov

Funktionalitet

Fleksibilitet

Kort sigt (2015-20)

Mellem sigt (2020-25) Langt sigt (2025-30)

Nye systemydelser

Tilpasning af balancemarkedet

Effekt fra fleksibel forbrugsafkobling
Effekt
Strategisk reserve
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