
Bilag 1 – definitioner  

 

Budzoner  Som defineret i EU-retten, dog således at begrebet anvendes 
inklusive GB medmindre andet fremgår af sammenhængen. 

Cross-border handel Budzonegrænse overskridende handel 

DK1 Budzone som dækker Jylland og Fyn 

GB Budzone som dækker England, Scotland og Wales. 

Energinet Udtryk for Energinet Systemansvar A/S eller Energinet 
Systemansvar A/S sammen med et eller flere andre selskaber, 
der er ejet af Energinet SOV, hvor det efter omstændighederne 
ikke er relevant hvilket specifikt selskab eller selskaber, der er 
tale om.   

Eksplicitte auktioner  Udtryk for at transmissionskapacitet og el handles på forskellige 
auktioner 

Elmarkedsdirektivet  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv a(EU) 2019/944 af 5. 
juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
og om ændring af direktiv 2012/27/EU 

Elmarkedsforordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. 
juni 2019 om det indre marked for elektricitet 

Elsamkøringslinjer Eltransmissionslinje mellem Storbritannien og en EU-
medlemsstat eller Norge, Jævnfør TCA mellem EU og UK 

HAR-reglerne Nyeste verison på JAO’s hjemmeside 

Implicitte auktioner Auktion hvori transmissionskapacitet og el handles sammen 

Interconnector En transmissionslinje, som krydser grænsen mellem 
medlemsstater og forbinder de nationale 
transmissionssystemer i medlemsstater i EU.  

Intraconnector En transmissionslinje, som krydser en budzonegrænse internt i 
en medlemsstat og forbinder to transmissionsnet. 
Intraconnectors er en del af det kollektive elforsyningssystem. 

LTTR Long Term Transmission Rights, lange transmissionsrettigheder 

MTU Market Time Unit, 4.5.5. 

MPTCP Maximum Permanent Transfer Capacity med den betydning, 
der fremgår af afsnit 4.5.4.  

MVLRC Multi-regional loose volume coupling; koncept for 
kapacitetstildeling hvis rammer defineres af 
samhandelsaftalens bilag 29 

NGVLL National Grid Viking Link Limited – selskab registreret det 
britiske selskabsregister Companies House med nr. 09075537 

OFGEM Office of Gas and Electricity Markets 

Overgangsperioden Udtryk for perioden mellem Storbritanniens udtræden af EU 
den 31. januar 2020 (hvor Storbritanniens EU-medlemskab 
formelt ophørte) og den 1. januar 2021 (hvor EU-reglerne 
ophørte med at have virkning i og for Storbritannien)  

Samhandelsaftalen Handels- og samarbejdsaftale mellem den Europæiske Union og 
det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden 



side, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 30. 
april 2021 

SOA System Operation Agreement – aftale der supplerer IOP 
vedrørende visse juridiske forhold 

TEUF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 

TSO Transmissionssystemoperatør 

Udlandsforbindelser Samlebetegnelse for interconnectorer og elsamkøringslinjer 
med forbindelse til Danmark 

Vestkystlinjen 400 kV luftledning fra Endrup til Brunsbüttel i Tyskland 

VL AR De specifikke Access Rules for Viking Link 

 


