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Høringssvar – Ændring af bekendtgørelse for
systemansvarlig virksomhed og anvendelse af
eltransmissionsnettet mv.
Danmarks Vindmølleforening, Foreningen af slutbrugere af energi og
Vindmølleindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar til
udkastet til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed
og anvendelse af transmissionsnettet.
Vi henviser til vores organisationers fælles høringssvar fra december
2017, hvor vi gjorde opmærksom på, at Energinet i en analyse fra
september 2017 har oplyst, at elnettet i sig selv i
normaldriftssituationer kan levere de nødvendige egenskaber til sikring
af forsyningssikkerheden i form af systembærende egenskaber. Derfor
er det i langt de fleste situationer ikke nødvendigt at gennemføre et
udbud, da egenskaberne vil være tilgængelige uanset afholdelsen af et
udbud.
Vores organisationer er bekymrede for om forslaget vil fordyre den
grønne omstilling, da det er vores opfattelse, at der er en risiko for, at
elforbrugerne først vil skulle betale for etableringen og driften af de
netkomponenter, der leverer de nødvendige ydelser, og derefter igen
vil skulle betale for ydelserne gennem de udbud, som bekendtgørelsen
vil pålægge Energinet. Udbud bør kun gennemføres når de nødvendige
ydelser ikke er tilgængelige i elsystemet.
Alle tre organisationer støtter etablering af markeder for de
egenskaber, der ikke automatisk leveres af netkomponenter eller ikke
leveres automatisk på grund af tilslutningskrav til elproducenterne. Det
er imidlertid vores bekymring, at et marked med få leverandører vil få
betydelige problemer med konkurrencen. Det må forventes at der i
mange situationer kun vil være 1, 2 eller måske 3 leverandører af
ydelsen i et område, hvorfor det er yderst tvivlsomt om der reelt vil
kunne være tale om et velfungerende marked. Vi er forundrede over at
man tilsyneladende insisterer på at ’markedsgøre’ prissætningen uden
at ulejlige sig med at vurdere, hvorvidt der er forudsætninger for at
skabe et marked med sund og meningsfuld konkurrence.
Vores organisationer bemærker, at Energistyrelsen oplyser i
høringsbrevet, at Energistyrelsen ikke har klarlagt, hvorvidt
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betalingerne, som skal udmøntes på baggrund af bekendtgørelsen,
udgør statsstøtte. Dette gjorde vores høringssvar fra december 2017
opmærksom på, og det er bekymrende, at Energistyrelsen kan
fremsætte lovgivning uden, at dette afgørende forhold er afklaret.
Det er vores organisationers opfattelse, at Energistyrelsen ikke bør
fremsætte lovgivning for folketinget, hvor det er uafklaret om forslaget
indeholder statsstøtte, da dette vil kunne få afgørende indvirkning på
udformningen af forslaget.
Det er derudover vores opfattelse, at de betalingsbestemmelser, som
bliver skitseret i bekendtgørelsen skal følge de europæiske
statsstøtteregler og sigte mod at undgå forvridende effekter for
prisdannelsen i elmarkedet. Dette vil i øvrigt være i tråd med den
eksisterende danske lovgivning på området.
Det er desuden vores organisationers vurdering, at driften af
elsystemet er reguleret af den europæiske lovgivning for det indre
marked1. Dette gælder også for indkøb af systemydelser og indkøb af
systembærende egenskaber og derudover er håndtering af situationer
med havari- eller netproblemer også inkluderet i den europæiske
lovgivning.2 Gennemførelse af dansk lovgivning på dette område vil
derfor være dobbeltregulering.
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Forordning 2017/1485
Håndtering af havari- og mangelsituationer i elnettet er reguleret i forordning 2017/1485
artikel 20-24. Indkøbet af systemydelser og systembærende egenskaber er reguleret i
artiklerne 108 og 109.
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