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AFGØRELSE 

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af nedenstående sagsfremstil-
ling og begrundelse truffet afgørelse om følgende: 

 

− Godkendelse af Energinets anmeldte forslag af 7. april 2017 vedrørende ord-

ning for den fælles tildelingsplatform og metoden vedrørende fordeling af ud-
gifter til oprettelse, udvikling og drift af den fælles tildelingsplatform i hen-
hold til Artikel 49 og 59 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 samt 

elforsyningslovens § 73a. 
 
 

SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
2. I denne sag skal Sekretariatet for Energitilsynet (”Sekretariatet”) tage stilling til 
Energinets anmeldelse af plan for den fælles tildelingsplatform og metoden vedrø-

rende fordeling af udgifter til oprettelse, udvikling og drift af den fælles tildeling-
splatform (herefter samlet benævnt ”SAP-ordningen”), jf. Artikel 49 og 59 i 
Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 (herefter be-

nævnt ”FCA GL”). 

3. FCA GL fastsætter detaljerede regler for tildeling af langsigtet overførselskapa-
citet gennem auktioner og gælder for alle el-transmissionssystemer og sammen-

koblinger i Unionen med undtagelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er 
forbundet med andre transmissionssystemer ved hjælp af sammenkoblinger. 

4. FCA GL har bl.a. til formål at fremme effektiv, langsigtet handel med overfør-

selskapacitet med langsigtede afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten 
for markedsdeltagerne og sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet 
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overførselskapacitet, samt bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen, jf. Artikel 3 i 
FCA GL. 

5. FCA GL trådte i kraft den 17. oktober 2016. 

6. Energinet har anmeldt SAP-ordningen til Sekretariatet i medfør af sin rolle som 
transmissionssystemoperatør (”TSO”) for det danske elsystem. Energinet har ud-
arbejdet SAP-ordningen i fællesskab med TSO’erne i de andre EU medlemslande, 

som ligeledes har anmeldt SAP-ordningen til deres kompetente regulerende myn-
dighed(er). Se Energinets anmeldelse i Bilag 2. 

7. Det følger af FCA GL Artikel 49 og 59, at SAP-ordningen skal udarbejdes som 

et fælles forslag af alle TSO’erne i EU. 

8. SAP-ordningen skal godkendes af alle de regulerende myndigheder i EU i hen-
hold til Artikel 4, stk. 6 c) og f) i FCA GL. 

9. I overensstemmelse med FCA GL Artikel 4, stk. 9, har alle de regulerende 
myndigheder rådført, samarbejdet og koordineret tæt med hinanden om vurderin-
gen af forslaget til SAP-ordning, og om hvorvidt forslaget lever op til de kriterier, 

der fastsættes i FCA GL, herunder forordningens formålsbestemmelse i Artikel 3, 
jf. bilag 3. 

10. I henhold til Artikel 4, stk. 9 i FCA GL har de regulerende myndigheder seks 

måneder fra modtagelse af forslag til SAP-ordningen til at træffe afgørelse om det 
anmeldte forslag. Sidste regulerende myndighed modtog forslaget fra dennes re-
spektive TSO den 28. april 2017. Fristen for Sekretariatets afgørelse er således den 

28. oktober 2017. 

11. Alle de regulerende myndigheder i EU har vurderet, at forslaget til SAP-
ordningen lever op til de kriterier, der er fastlagt i FCA GL. 

12. Parallelt med forslag til SAP-ordning har Energinet den 11. april 2017  an-
meldt forslag til indførsel af harmoniserede tildelingsregler (”HAR-ordning”) til 
Sekretariatet. HAR-ordningen har til formål at indføre harmoniserede tildelings-

regler for langsigtede transmissionsrettigheder i el-systemet.  HAR-ordningen er 
bestemmende for de kontraktlige ordninger for langsigtede transmissionsrettighe-
der på EU-niveau. HAR-ordningen dækker både fysiske og finansielle transmissi-

onsrettigheder.  

13. Alle de regulerende myndigheder har sendt forslag til HAR-ordning til be-
handling hos Agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder 

(”ACER”). ACER  tog en afgørelse om HAR-ordningen den 2. oktober 2017, jf. 
ACER beslutning nr. 03/2017. ACERs beslutning nr. 03/2017 suppleres af en 
række regionale bilag, der fastsætter specifikke regionale krav eller krav til be-

stemte budzonegrænser. ACERs beslutning nr. 03/2017 samt de regionale bilag 
træder i kraft i overensstemmelse med gældende nationale reguleringsordninger og 
på en dato, der bliver udmeldt af den fælles tildelingsplatform.   
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ORDNINGEN FOR DEN FÆLLES TILDELINGSPLATFORM 
14. Formålet med en fælles tildelingsplatform er, at deltagerne i elmarkedet skal 
have ét samlet sted at kunne handle med transmissionsrettigheder for hele Unio-
nen. Forslaget til SAP-ordning indeholder overordnet set de funktionelle krav til 

platformen, beskrivelse af ledelsesstruktur og erstatningsansvar samt ordninger til 
omkostningsfordeling blandt TSO’erne. 

15. Den fælles tildelingsplatform skal - i det mindste - kunne udføre auktioner af 

langsigtede transmissionsrettigheder i overensstemmelse med HAR-ordningen og 
eventuelle tilknyttede yderligere opgaver, der kræves ved levering af langsigtede 
auktioner (såsom clearing, afregning og support) som beskrevet i Artikel 50 i FCA 

GL. 

16. Jf. Artikel 7 i SAP-ordningen skal alle TSO’erne samarbejde gennem en SAP 
operatør og alle TSO’erne skal underskrive en SAP samarbejdsaftale med SAP 

operatøren (og hinanden). Underskrivelse af en sådan aftale giver ret til at deltage i 
SAP Rådet, som fungerer som en bestyrelse for SAP. 

17. SAP Rådet er beslutningsorgan jf. Artikel 7 i SAP-ordning for følgende områ-

der: 

a. Alle spørgsmål vedrørende de operationelle procedurer relateret til de 
funktionelle krav i overensstemmelse med Artikel 7, stk. 4, i SAP-ordning 

og Artikel 49 i FCA GL. 

b. Alle spørgsmål nævnt i SAP omkostningsfordelingsmetoden relateret til 
etablering, udvikling og drift af SAP som defineret i Artikel 57-65 i SAP-

ordningen og i overensstemmelse med Artikel 59 i FCA GL. 

c. Enhver udnævnelse af en tredjepart indenfor opgaverne finansiel clearing 
og afvikling af auktioner med hensyn til SAP opgaver i overensstemmelse 

med Artikel 12, stk. 1, i SAP-ordningen. 

d. At sikre regelmæssig rapportering fra SAP Operatøren til alle TSO'er (re-
gelmæssig skriftlige rapporter, periodiske møder, opkald og også ekstra-

ordinære rapporter), herunder indhold og regelmæssighed af rapporterne. 

e. At sikre en tilfredsstillende udførelse af den fællestildelingsplatform og 
definere passende handlinger, når det er nødvendigt; 

f. Alle områder relateret til beregning og validering af gebyrer, der skal beta-
les af alle TSO'er for SAP Opgaver. 

18. Beslutninger i SAP Rådet kan tages pr. budzonegrænse, pr. kapacitetsbereg-

ningsregion eller for alle TSO’er i Rådet. I første omgang skal beslutninger tages 
med enstemmighed. Hvis enstemmighed ikke kan opnås, skal SAP Operatøren 
stille et kompromisforslag. Hvis der heller ikke ved 2. afstemning er enstemmig-

hed, vedtages forslag baseret på kvalificeret flertal jf. Artikel 4 stk.2 i FCA GL. 

19. SAP Operatørens opgaver er, jf. Artikel 9 i SAP-ordningen:  
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a. Registrering af markedsdeltagere 

b. Være single-point-of-contact for markedsdeltagerne 

c. Drift af auktionsprocedurer 

d. Varetage den finansielle afvikling af tildelte langsigtede transmissionsret-

tigheder med markedsdeltagere, herunder forvaltning af sikkerhedsstillelse 

e. Forvalte samarbejdet med et clearinghus, hvis det kræves i henhold til de 
fælles regler for gennemførelse af finansielle transmissionsrettigheder - 

forpligtelser i henhold til Artikel 34 i FCA GL 

f. Tilrettelæggelse af en tilbagekaldelsesprocedure i henhold til Artikel 42 og 
46 i FCA FL 

g. Muliggøre tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder i hen-
hold til Artikel 43 i FCA GL; 

h. Lette overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder mellem mar-

kedsdeltagerne i henhold til Artikel 44 i FCA GL; 

i. Offentliggørelse af markedsoplysninger i henhold til Artikel 47 i FCA GL 

j. Tilvejebringelse og drift af grænseflader til dataudveksling med markeds-

deltagere 

k. Rapportering af de relevante oplysninger efter forudgående afgørelse fra 
TSO'er og på TSO’er’s vegne. 

 
20. SAP Operatøren er, jf. Artikel 11 i SAP-ordningen, finansieret via bidrag fra 
de deltagende TSO’er i ordningen. Der er ikke solidarisk hæftelse vedrørende 

disse betalinger. 

21. SAP Operatøren opererer den finansielle clearing og afregning af alle auktio-
ner eller udpeger evt. en tredjepart til at varetage disse opgaver. SAP Operatøren 

fordeler indtægten fra auktionerne til de deltagende TSO’er i henhold til operatio-
nel aftale. SAP samarbejdsaftalen regulerer processen for at aktivere markedsdel-
tagernes sikkerhedsstillelse, såfremt de ikke betaler for vundne auktioner. 

22. I SAP-ordningen Artikel 16 er erstatningsansvaret overordnet beskrevet og 
fordelt mellem SAP Operatøren og de deltagende TSO’er. Det juridiske erstat-
ningsansvar er beskrevet nærmere i kommende operationel aftale. 

23. Jf. Artikel 31 er de funktionelle krav til den fælles tildelingsplatform, at SAP i 
overensstemmelse med den gældende HAR- ordning skal gøre det muligt at delta-
ge i langsigtet kapacitetstildeling for alle markedsdeltagere, der indgår en gyldig 

og effektiv deltagelsesaftale og accepterer informationssystemreglerne for aukti-
onsværktøjet. Markedsdeltagerne får adgang til auktionsværktøjet i overensstem-
melse med HAR-ordningen og accepterer yderligere økonomiske vilkår, hvor det 

er nødvendigt i overensstemmelse med HAR-ordningen. 

24. SAP Operatøren skal overholde krav og processer for deltagelse i auktionerne 
og overførsel, som angivet i HAR-ordningen. HAR-ordningen fastlægger proces-
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sen for indgåelse af deltagelsesaftaler og opdatering heraf, herunder deadlines for 

alle relevante foranstaltninger påtænkt for markedsdeltagere og SAP Operatør. 

25. SAP Operatøren skal rette sig efter reglerne for aktivering af sikkerhedsstillel-
se, som beskrevet i HAR-ordningen. 

26. SAP Operatøren skal også betale markedsdeltagere, som ønsker at returnere 
langsigtet kapacitet i følge reglerne i HAR-ordningen. 

27. SAP Operatøren skal betale ejere af langsigtet kapacitet, enten for finansielle 

transmissionsrettigheder eller for ikke-nominerede fysiske transmissionsrettighe-
der i følge reglerne i HAR-ordningen. 

28. SAP Operatøren skal via eksplicitte auktioner på auktionsværktøjet udbyde 

langsigtede transmissionsrettigheder og skal publicere auktionsreglerne på sin 
hjemmeside i følge reglerne i HAR-ordningen. Standard er, at der skal udbydes 
måneds- og årsprodukter, betinget af tilgængelighed. SAP Operatøren skal også 

kunne udbyde kvartals-, sæson- og weekendprodukter om nødvendigt. Det er de 
deltagende TSO’er, som sender udbuddet af auktioner til SAP Operatøren. SAP 
Operatøren offentliggør så udbuddet af kapacitet på sin hjemmeside. 

29. Reglerne for bud på auktionerne er fastlagt i HAR-ordningen og informations-
systemreglerne for auktionsværktøjet. 

30. Efter at de indkomne bud er modtaget, skal SAP Operatøren være i stand til at 

opgøre resultatet af auktionerne i form af allokeret kapacitet, auktionspris, og nav-
net på den vindende byder. Disse oplysninger skal offentliggøres. Dette følger 
også reglerne i HAR-ordningen.  

31. SAP Operatøren skal også facilitere, at en markedsdeltager kan overdrage 
langsigtet transmissionskapacitet til en anden markedsdeltager. 

32. I SAP-ordningen Artikel 1 udpeges JAO som SAP Operatør. JAO står for Joint 

Allocation Office, og er den operatør, som hidtil har drevet en fællestildelingsplat-
form på frivillig basis. Den fælles tildelingsplatform har ikke tidligere været regu-
leret af myndighederne.  

FORDELING AF SAP OPERATØRENS OMKOSTNINGER BLANDT TSO’ER 

 

33. Vedrørende omkostninger til drift af SAP operatøren fastlægges det i SAP-
ordningen, at det er de deltagende TSO’er, som betaler det samlede gebyr til SAP 
Operatøren. SAP Operatøren fastlægger det samlede årlige budget ud fra de bund-

ne opgaver. 

34. SAP Operatørens omkostninger skal inddeles i direkte omkostninger, dvs. 
omkostninger, som direkte kan henføres til SAP opgaver, og indirekte omkostnin-

ger, som kan henføres til SAP opgaver baseret på en fordeling af forbrugt tid og 
anvendelse. Indirekte omkostninger dækker IT, kontorleje, bogføring/IT, forsik-
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ringer, økonomimedarbejdere og HR-medarbejdere, andre HR udgifter, kontorud-

gifter, træning og konsulentarbejde. 

35. SAP Operatøren fremlægger årligt et forslag til fordeling af omkostninger 
blandt de deltagende TSO’er. 

36. SAP operatørens opgaver er listet under punkt 19 i denne afgørelse. 

37. Omkostningsfordelingsproceduren er således, at først fordeles alle omkost-
ningselementer ud på SAP opgaver med en procentdel, således at summen af alle 

procentdele for det givne omkostningselement bliver 100 %.  Dernæst kan der 
summes over alle omkostningselementer, hvorved der opnås omkostninger fordelt 
på SAP opgaver. Der anvendes evt. en mark-up på 5 % af omkostningerne, hvis 

det er påkrævet af skattemæssige årsager. 

38. Dernæst opstilles en tabel, hvor der for hver TSO og for hver SAP opgave 
opgøres antallet af budzonegrænser, som den givne TSO anvender for denne SAP 

opgave. Fordelingsnøglen ”per budzonegrænse” fås ved at dividere det beregnede 
tal i tabellen med summen af antal budzonegrænser. Fordelingsnøglen ”per TSO” 
fås som 1 divideret med antal TSO’er, der benytter den pågældende SAP opgave. 

39. Dernæst opstilles en tabel, hvor der for hver SAP opgave angives med hvilken 
vægt, der benyttes enten fordelingsnøglen ”per budzonegrænse” eller fordelings-
nøglen ”per TSO”. Vægtene skal summe til 100 % for hver SAP opgave.  

40. Ved kombination af de ovenfor beskrevne tabeller kan der opstilles en tabel, 
som for hver SAP opgave angiver omkostningen for hver TSO. Dermed kan de 
samlede omkostninger per TSO udledes ved at summe over alle SAP opgaver. 

41. Omkostningsfordeling ved både antal budzonegrænser og pr. TSO sikrer en 
rimelig fordeling af omkostningerne, så TSO'er med flere grænser er forpligtet til 
at betale en forholdsmæssigt højere andel af de fælles omkostninger. 

 

TIDSPLAN FOR SAP-ordning 

42. I overensstemmelse med Artikel 48, stk. 1, i FCA GL skal alle TSO'er sikre, at 
SAP-ordningen er operationel og opfylder de funktionelle krav inden for tolv må-
neder efter, at de nationale tilsynsmyndigheder har godkendt SAP-ordningen. 

43. For jævnstrømforbindelser skal de involverede TSO'er sikre, at SAP-ordningen 
er operationel og opfylder de funktionelle krav, der er specifikke for deres fremad-
rettede tildelinger senest 24 måneder efter, at de nationale tilsynsmyndigheder har 

godkendt SAP-ordningen. 

SPROG 

44. Engelsk er referencesproget for SAP-ordningen. 
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HØRING 
45. Sekretariatet sendte Energinets forslag til ordning for den fælles tildelingsplat-
form og metoden vedrørende fordeling af udgifter til oprettelse, udvikling og drift 
af den fælles tildelingsplatform i høring fredag den 21. april 2017 med høringsfrist 

11. maj 2017.  

46. Sekretariatet modtog ikke høringssvar. 

VURDERING 
47. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet om at godkende Energinets an-
meldte forslag til plan for den fælles tildelingsplatform og metoden vedrørende 

fordeling af udgifter til oprettelse, udvikling og drift af den fælles tildelingsplat-
form, jf. Artikel 49 og 59 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fast-
sættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). Energinet 

har udarbejdet forslaget i samarbejde med alle andre TSO’er i EU. 

48. Forslaget skal godkendes af Sekretariatet i overensstemmelse med FCA GL 
Artikel 4, stk. 6, litra c) og f) og Elforsyningslovens (”EFL”) § 73a. FCA GL op-

stiller ikke kriterier for godkendelsen, hvorfor den danske lovgivning skal inddra-
ges i vurderingen. Vurderingen af forslaget skal derfor foretages ud fra de kriteri-
er, der fremgår af EFL om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination. 

49. Desuden fremgår det af FCA GL Artikel 3, at forordningen har til formål bl.a. 
at fremme effektiv langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede 

afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne, at sørge 
for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet, sikre og for-
bedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om langsigtet kapa-

citetstildeling samt bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektrici-
tetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen. 

50. Joint Allocation Platform (JAO) har kørt som fælles tildelingsplatform siden 1. 
september 2015. Der er derfor dannet en række praktiske erfaringer med drift af 
tildelingsplatformen gennem en årrække. Det nye er, at den fælles tildelingsplat-

form bliver reguleret via godkendelse af vilkår og regler for SAP-ordningen af de 
nationale regulerende myndigheder. 

51. Den fælles tildelingsplatform dækker jf. Artikel 1 og Artikel 38(3) i SAP- 

ordningen alle budzonegrænser, som er omfattet af HAR-ordningen. Det vurderes, 
at en samlet platform giver en god gennemsigtighed og pålidelighed af oplysnin-
ger vedrørende udbud af langsigtet kapacitet i EU. Det vurderes også, at den fælles 

tildelingsplatform, som beskrevet i SAP-ordningen, fremmer effektiv langsigtet 
handel med overføringskapacitet. 

52. SAP-ordningen beskriver ikke, hvordan auktioner af langsigtet kapacitet nær-

mere skal gennemføres. Dette er i stedet reguleret af HAR-ordningen. SAP-
ordningen er dermed et rammeværk, som skaber grundlaget og organisationen, 
som kan tilvejebringe handel med langsigtet transmissionskapacitet. 
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53. Det vurderes, at den beskrevne omkostningsfordelingsmetode på rimelig, ob-

jektiv og ikke-diskriminerende vis fordeler omkostninger for den fællestildelings-
platform til de deltagende TSO’er. 

54. Samlet set vurderer Sekretariatet, at EFL’s krav om rimelighed, objektivitet og 

ikke-diskrimination er opfyldt, og at forslaget til kravene til den fælles tildeling-
splatform og metoden vedrørende fordeling af udgifter til oprettelse, udvikling og 
drift af den fælles tildelingsplatform lever op til de specifikke krav i FCA GL, 

samt at forslaget ikke er til hinder for at formålene med FCA GL artikel 3 kan nås. 
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BILAG 1 
 
LOVGRUNDLAG 

− EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 2009 

(FORORDNING 714/2009) 
 

55. Forordning 714/2009 regulerer den grænseoverskridende handel med 
elektricitet i det indre marked. 

56. Formålet med forordningen defineres i artikel 1: 

”Denne forordning har til formål at: 

 
a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge 

konkurrencen på det indre marked for elektricitet under hensyntagen til de nationale og regionale 

markeders særlige kendetegn. Dette indebærer indførelsen af en kompensationsordning for 

grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede principper for 

transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af ledig kapacitet på 

samkøringslinjerne mellem de nationale transmissionssystemer  

 

b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt 

forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse 

regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.” 

 

57. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 
transmissionssystemoperatører for elektricitet (››ENTSO-E‹‹) til sikring af, at 
elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes mulighed for 

elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i Fællesskabet, 
jf. artikel 5 og præamblen (nr. 7). 

58. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 
(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fastsætter 
retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, bl.a. 

vedrørende handel med el. 

59. ENTSO-E skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne bør være i 

tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), som efter deres 
beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet for Samarbejde 
mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt ”ACER”), jf. 

præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå områder, som 
Kommissionen i henhold til artikel 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter 
sker udarbejdelsen af netregler efter proceduren i artikel 6. Endelig følger det af 

artikel 6(9) at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede 

retningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de 

vedtages inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den 

årsagerne hertil.” 

 
60. I forbindelse med vedtagelse af Forward Capacity Allocation (”FCA GL”) har  
Kommissionen valgt ikke at følge ACER’s indstilling om vedtagelse, da udkastet 
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til netreglen ikke er formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form 

af en netregel. FCA GL udarbejdes derfor som en retningslinje (”guideline”) med 
hjemmel i forordningens artikel 18(3)(b) og artikel 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er nødvendigt for at nå 

denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er relevant: 

[…] 

b) nærmere regler for handel med elektricitet 

[…] 

5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. […] 3 i denne 

artikel.” 

 
61. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og 

retningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor 
retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

 

− KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 AF 26 SEPTEMBER 2016 OM 

FASTSÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR LANGSIGTET KAPACITETSTILDELING 
 

62. Det følger af præamblen (nr. 5) at der skal etableres en fælles tildelingsplat-
form på europæisk niveau for tildelingen af langsigtet overførselskapacitet. Denne 

centrale platform bør udvikles af alle TSO’erne for at lette tildelingen af langsig-
tede transmissionsrettigheder for markedsdeltagerne og skal give mulighed for 
overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder fra en godkendt markedsdel-

tager til en anden. 

63. for at give mulighed for en gennemsigtig og ikke-diskriminerende tildeling af 

langsigtede transmissionsrettigheder skal den fælles tildelingsplatform offentliggø-
re alle relevante oplysninger om auktionen, inden den indledes, jf. præamblen (nr. 
6). 

63.1. Det fremgår af Artikel 48, stk. 1 og 2 at alle TSO'erne sikrer, at den fælles 
tildelingsplatform er operationel og i overensstemmelse med de funktionelle krav, 

der er specificeret i artikel 49, senest 12 måneder efter godkendelsen af forslaget 
om et fælles sæt af krav og etablering af den fælles tildelingsplatform. De kompe-
tente regulerende myndigheder kan på anmodning af de relevante TSO'er forlænge 

gennemførelsesfristen med op til seks måneder under henvisning til forsinkelser i 
udbudsprocedurerne. Langsigtet kapacitetstildeling på jævnstrømsforbindelser skal 
finde sted på den fælles tildelingsplatform senest 24 måneder efter godkendelsen 

som omhandlet i stk. 1. 

64. Hjemlen til fastsættelse af kravene til den fælles tildelingsplatform findes i 
artikel 49 om funktionelle krav: 

1. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse tilsender alle 

TSO’erne alle de regulerende myndigheder et fælles forslag til et sæt krav for 

og til etablering af den fælles tildelingsplatform. I forslaget identificerer man for-

skellige muligheder for etablering og styring af den fælles tildelingsplatform, 

herunder hvorvidt TSO’erne selv står for etableringen eller overlader det til tred-

jeparter. TSO’ernes forslag skal omfatte den fælles tildelingsplatforms generelle 

opgaver, jf. artiklel 50, og kravet om dækning af udgifter, jf. artikel 59. 

2. De funktionelle krav til den fælles tildelingsplatform omfatter som minimum: 
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(a) de forventede budområdegrænser, der vil være dækket  

(b) de leverede tjenesters tekniske tilgængelighed og pålidelighed  

(c) de operationelle processer  

(d) de produkter, der skal tilbydes  

(e) tidsrammerne for den langsigtede kapacitetstildeling  

(f) tildelingsmetoder og -algoritmer  

(g) principperne for afvikling og risikoforvaltning af de tildelte produkter  

(h) en harmoniseret kontraktlig ramme for forbindelserne med markedsdeltagerne  

(i) datagrænsefladerne. 

65. I henhold til artikel 50 benytter de relevante TSO’er som minimum den fælles 
tildelingsplatform til følgende formål: 

(a) registrere markedsdeltagere  

(b) fungere som samlet kontaktpunkt for markedsdeltagerne  

(c) gennemføre auktionsprocedurerne  

(d) afregne de tildelte langsigtede transmissionsrettigheder med markedsdeltagerne, her-

under at forvalte sikkerhedsstillelse  

(e) samarbejde med en clearingcentral, hvis dette kræves i de fælles regler for gennemfø-

relsen af FTR — forpligtelser, jf. artikel 34  

(f) tilrettelægge den alternative procedure, jf. artikel 42 og 46  

(g) skabe mulighed for tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 43  

(h) lette overdragelsen af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 44  

(i) offentliggøre markedsoplysninger, jf. artikel 47  

(j) levere og drive grænseflader for dataudveksling med markedsdeltagerne. 

 
66. Det fremgår af Artikel 59 at alle TSO'er, der udbyder langsigtede transmissi-
onsrettigheder på den fælles tildelingsplatform, i fællesskab afholder udgifterne til 

oprettelse og drift af denne. Senest seks måneder efter denne forordnings ikraft-
trædelse foreslår TSO'erne en metode til fordeling af disse udgifter, der skal være 
rimelig, lønsom og forholdsmæssig, f.eks. på grundlag af de principper, der er 

fastsat i artikel 80 i forordning (EU) 2015/1222. 

67. Artikel 4, stk. 1 omhandler, at TSO’erne udarbejder de vilkår, betingelser og 
metoder, der er fastlagt krav om ved FCA GL, og fremsender dem til de 

kompetente regulerende myndigheder til godkendelse inden for de i FCA GL 
fastsatte frister. Hvis et forslag til vilkår, betingelser og metoder, der følger af 
FCA GL skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO’er, samarbejder de 

deltagende TSO’er tæt herom. 

68. Artikel 4, stk. 6, litra c) og f) fastsætter, at forslag til kravene til den fælles 
tildelingsplatform samt metoden vedrørende fordeling af udgifter til oprettelse, 

udvikling og drift af den fælles tildelingsplatform skal godkendes af alle 
regulerende myndigheder. 

69. Artikel 4, stk. 8 bestemmer, at forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal 
omfatte et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af 
deres forventede betydning for målene i FCA GL. Forslag til vilkår, betingelser og 

metoder, der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, 
fremlægges for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende 
myndigheder.  
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70. Det fremgår af FCA GL Artikel 4, stk. 9 at hvor godkendelsen af vilkår og 

betingelser eller metoder kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en 
afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myndigheder sig med hinanden og 
koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, 

tager de kompetente regulerende myndigheder agenturets udtalelse i betragtning. 
De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår og betingel-
ser eller metoder, jf. stk. 6 og 7, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald 

den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår og 
betingelser eller metoder. 

De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i denne forordning omhandlede 

vilkår, betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de kompetente 
regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan godkendelse ikke 
er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger anses som værende 

fortrolige i henhold til artikel 7, jf. Artikel 4, stk. 13. 

 

− LOVBEKENDTGØRELSE NR. 418 AF 25. APRIL 2016 OM ELFORSYNING 

 

71. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 418 af 25 april 2016 om elforsy-
ning, herefter benævnt ”EFL”) regulerer adgangen til det kollektive elforsynings-

net og Energinets forpligtelser som systemansvarlig virksomhed. 

72. De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal stilles til rådighed på 

gennemsigtige, objektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår, jf. § 6d. 

73. Energinet hører ind under definitionen ”kollektive elforsyningsvirksomheder”, 

jf. § 5, nr.12, og skal derfor stille sine ydelser til rådighed på gennemsigtige, ob-
jektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår. 

74. Endvidere skal Energinet bidrage til at sikre de bedst mulige betingelser for 
konkurrence på markeder med produktion og handel med elektricitet, jf. § 31, stk. 
1 og 2: 

§ 31. Energinet skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der 
skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produk-
tion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 
 
Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksom-
hedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og of-
fentligt tilgængelige og kan vedrøre […] 
3)forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og 
handel med elektricitet. 
 

75. Det fremgår af § 73, at: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydel-
ser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kri-
terier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. 
Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og til forsynings-



ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF FORSLAG TIL ORDNING FOR FÆLLES TILDELINGSPLATFORM I FLG. 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 ARTIKEL 49 OG 59 

Side 13/15 

sikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgræns-
ning er kun tilladt i særlige tilfælde. 
 
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og be-
tingelser for brug af elnettet. 
 

76. Det er Energitilsynets kompetence at godkende metoder vedrørende de kollek-

tive elforsyningsvirksomheders fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse 
af transmissions- og distributionsnet, jf. § 73a, stk. 1: 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributi-
onsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjor-
te metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

 
77. Af bemærkningerne til lovforslaget1 til § 73 a 

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at [Energinet] skal udarbejde en redegø-
relse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingel-
ser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og distributi-
onsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med Elfor-
syningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke 
overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og net-
brugeres forskellige karakteristika.” 

 

− BEKENDTGØRELSE NR. 891 AF 17. AUGUST 2011 OM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED 

OG ANVENDELSE AF ELTRANSMISSIONSNETTET M.V. 
 

78. Bekendtgørelsen gælder for Energinet, jf. § 1. 

79. Det følger af bekendtgørelsens § 3, at: 

§ 3. Energinet skal offentliggøre informationer indenfor virksomhedens an-
svarsområde, der kan have betydning for prisdannelsen på elmarkedet. 
 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for alle brugere 
og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. 

 

− BEKENDTGØRELSE NR. 1085 AF 20. SEPTEMBER 2010 OM NETVIRKSOMHEDERS, RE-

GIONALE TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDERS OG ENERGINETS METODER FOR FAST-

SÆTTELSE AF TARIFFER M.V. 
 

80. De nærmere regler for godkendelse og indhold af Energinets metoder er fastsat 

i denne bekendtgørelse. 

81. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at Energinet skal anmelde de me-

toder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres 
ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

 
1 Lovforslag nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning m.v. 
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82. Endvidere er det en betingelse for Energinets anvendelse af betingelser og 

vilkår for deres ydelser, at metoderne er godkendt af Energitilsynet, jf. § 1, stk. 2. 

83. De godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet med angivelse af dato-

en for tilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 3.  

84. Endelig skal Energinet søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, jf. § 1, stk. 4. 

85. Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, at: 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet i medfør af Elforsy-
ningslovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 
3, skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører 
 
1)markedsadgang, 
 
2)tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 
 
3)adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 
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BILAG 2 - ENERGINETS ANMELDELSE 

 
 
BILAG 3 - FÆLLES POSITIONSPAPIR BLANDT REGULERENDE 
MYNDIGHEDER I EU. 

 


