Servicebrochure

Balanceansvar med
Danske Commodities A/S

Det får du, når du samarbejder
med Danske Commodities

Adgang til Spotmarked
og Intraday

Adgang til alle regulerkraftmarkeder:
Manuelle reserver (mFRR)
Sekundær reserve (aFRR)
Primær reserve (FCR)

Optimering ift. specialregulering
Optimering af el-kedler

Detaljeret handelsoversigt
Mulighed for integration med Mentor Planner
Mulighed for fuldautomatisk styring af anlæg
Brugervenligt indmeldingsværkstøj

Vi er dit bindeled til markedet

DIT VÆRK

DANSKE
COMMODITIES

MARKEDET

Optimering af dit værk
Varmepris

Kedel (kun
varmeproducerende)
Elforbrugende og
varmeprod. enhed
El- og varmeproducerende enhed
Skift varmeprod.
enhed

Elpris

Det er ikke blevet nemmere at være
kraftvarmeværk i Danmark. Faldende spotpriser,
øgede miljøkrav og ikke mindst politisk usikkerhed
er alle parametre, som stiller højere krav til
effektivitet og arbejdsgange på værkerne.
Hos Danske Commodities ser vi det som vores
fornemste opgave at være det innovative bindeled
mellem det enkelte værk, el-markedet og
Energinet.dk.
Vi taler af erfaring
I 2012 købte Danske Commodities DTU kraftvarmeværk. Det gjorde vi, fordi vi så en mulighed
for at gøre en god forretning ved tilpasning af den

eksisterende forretningsmodel, men i høj grad
også for at få et direkte indblik i kraftvarmeværkers
udfordringer. Vores erfaring er, at man kan øge
anlæggets værdi ved at fokusere på fleksibilitet.
Vi ønsker at være en aktiv sparringspartner,
som desuden tilbyder:
• Input til langsigtede beslutninger
• Sparring til optimering af den daglige
indmelding
• Én fast kontaktperson, som derfor har et
indgående kendskab til det enkelte anlægs
forhold, muligheder og udfordringer

Den bedste pris – hele tiden

Indmelding
dagen før kl. 11

DAYAHEAD / SPOT
(oprindelig plan)

Dagen før
kl. 14

INTRADAY
(første mulige ændring)

45 min. før
drifttimen

REGULERKRAFTMARKEDET
(anden mulige ændring)

15 min. før
drifttimen

DRIFTTIMEN
(den endelige plan følges)

Vi sørger for, at I optimeres på tværs af alle de
teknologier I har til rådighed, samt på tværs af
alle produkter og markeder:

Vi sørger for, at varmen produceres billigst
muligt, ved at optimere fleksibiliteten i de
markeder, hvor det giver den største værdi.

Der sker så store prisudsving i elmarkedet, at selv
biomasse- og affaldsværker bør laste ned/køre
bypass i nogle situationer.

Vi er til stede og agerer i alle markeder for at
optimere varmeproduktionen. Hver gang en
ændring laves opdateres produktionsplanen,
således at I på værket har det fulde overblik over
den aktuelle plan via web, mobil og e-mail.

Ved at vide, hvornår det er profitabelt at skifte
varmeproducerende enhed – f.eks. hvornår man
skal slukke kedlen for at starte sin gasmotor op,
hvis elpriserne bliver tilpas høje – sikrer man den
laveste varmepris til forbrugeren.

Værket kan til enhver tid instruere os i hvor meget
fleksibilitet, der er til rådighed, og hvordan vi har
lov til at optimere.
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