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SEKRETARIATSAFGØRELSE 

AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF 
ENERGINETS ANMELDELSE AF FORSLAG 
TIL SHADOW ALLOCATION RULES  

AFGØRELSE 

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

begrundelse truffet afgørelse om følgende: 

 

 Godkendelse af Energinets anmeldte forslag af 22. september 2017 vedrøren-

de såkaldte Shadow Allocation Rules, jf. §§ 76 og 73a, stk. 1 i Lovbekendtgø-

relse nr. 114 af 9. februar 2018 om Elforsyning 

 

SAGSFREMSTILLING 
2. I denne sag træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om forslag til så-

kaldte Shadow Allocation Rules, der fastsætter vilkår og betingelser for allokering 

af fysiske transmissionsrettigheder ved eksplicit allokering i tilfældet af aktivering 

af alternative procedurer for day-ahead-markedet. 

 

3. Energinet har anmeldt Shadow Allocation Rules til godkendelse på baggrund af, 

at Sekretariatet for Energitilsynet (”Sekretariatet”) den 13. december 2017 god-

kendte Energinets forslag til alternative procedurer (”Fallback procedures”) for 

kapacitetsberegningsregionen Hansa (capacity calculation region ”CCR” Hansa). 

Sekretariatets afgørelse af 13. december 2017 kan findes på Energitilsynets hjem-

meside. 

 

4. ACER’s afgørelse nr. 06/2016 af 17. november 2016 inkluderer følgende bud-

zonegrænser i CCR Hansa: 

 Denmark 1 – Germany/Luxembourg (DK1-DE/LU) 

 Denmark 2 – Germany/Luxembourg (DK2-DE/LU) 

 Sweden 4 – Poland (SE4-PL) 

 

5. Retsgrundlag er vedlagt som bilag 1. Energinets anmeldelse af og selve Shadow 

Allocation Rules er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og bilag 3. 

 

6. De alternative procedurer for CCR Hansa er udarbejdet med hjemmel i Kom-

missionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapa-

citetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsning (”CACM GL”). 

 

7. CACM GL har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet 

indre marked for energi. Med det for øje er hensigten med forordningen at fastsæt-
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te harmoniserede minimumsregler for kapacitetstildeling, håndtering af kapaci-

tetsbegrænsninger og handel med elektricitet i EU for at fremme udviklingen af en 

fælles day-ahead- og intraday-kobling, jf. CACM GL præamblen (nr. 3). CACM 

GL trådte i kraft den 14. august 2015. 

 

8. ”Fælles day-ahead-kobling” er defineret i artikel 2, nr. 26 i CACM GL som 

”den auktionsproces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles 

simultant for forskellige budområder på day-ahead-markedet”. 

 

9. Matchning foregår for day-ahead-koblingen via en priskoblingsalgoritme udvik-

let, vedligeholdt og drevet af de såkaldte udpegede elektricitetsmarkedsoperatører 

(Nominated Electricity Market Operator, ”NEMO”) i henhold til artikel 36, stk. 1, 

litra a) i CACM GL. 

 

10. Som anført i CACM GL præamblen (nr. 21) kan der, på trods af udviklingen 

af en pålidelig priskoblingsalgoritme samt passende backupprocedurer, opstå si-

tuationer, hvor priskoblingsprocessen ikke er i stand til at generere resultater. Der-

for er det nødvendigt at fastlægge alternative procedurer på nationalt og regionalt 

niveau for at sikre, at kapaciteten stadig kan fordeles. 

 

11. Transmissions System Operatørerne (”TSO’erne”) i hver CCR har på denne 

baggrund skulle udarbejde et forslag til robuste og rettidige alternative procedurer 

med henblik på at sikre effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitets-

tildeling, for det tilfælde at den fælles day-ahead-koblingsproces ikke kan generere 

resultater, jf. artikel 44 i CACM GL. 

 

12. Energinet anmeldte et forslag til alternative procedurer for CCR Hansa udar-

bejdet i samarbejde med de øvrige TSO’er i CCR Hansa til Sekretariatet den 14. 

juni 2017. 

 

13. De regulerende myndigheder i CCR Hansa, herunder Energitilsynet, godkend-

te forslag til alternative procedurer i december 2017. 

 

14. De alternative procedurer for CCR Hansa medfører, at der i tilfælde af at pris-

koblingsalgoritmen ikke er i stand til at generere et resultat skal anvendes såkaldte 

skyggeauktioner, hvor kapacitetstildeling i Day-Ahead markedet sker via en ek-

splicit auktion. Altså, hvor kapaciteten tildeles som en fysisk transmissionsret-

tighed. De såkaldte skyggeauktioner er nærmere reguleret i Shadow Allocation 

Rules.  

 

15. Godkendelsen af alternative procedurer i CCR Hansa omfatter imidlertid ikke 

selve Shadow Allocation Rules, der i stedet er genstand for selvstændig behand-

ling efter lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018 om elforsyning (”EFL”). 

 

16. Shadow Allocation Rules benyttes allerede i dag på de dansk/tyske grænser, 

DK1-DE og DK2-DE. Såfremt den fælles europæiske harmonisering medfører, at 

der gælder skyggeauktioner for nye budzonegrænser til/fra Danmark, vil nærvæ-

rende Shadow Allocation Rules som udgangspunkt ligeledes gælde for skyggeauk-

tionerne på disse budzonegrænser, uden at Energinet skal anmelde en ændring af 
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Shadow Allocation Rules. Shadow Allocation Rules er således ikke begrænset til 

specifikke budzonegrænser, men til alle budzonegrænser, hvor der udbydes skyg-

geauktioner.  

 

17. Energinets anmeldelse af reviderede Shadow Allocation Rules beror bl.a. på, 

at de nuværende Shadow Allocation Rules justeres som konsekvens af den fælles 

europæiske harmonisering af regulering på markedet for elektricitet.  

SHADOW ALLOCATION RULES 

18. Overordnet set fastsætter Shadow Allocation Rules kravene til deltagelse i 

skyggeauktionerne samt rettigheder og forpligtelser for de registrerede deltagere. I 

særdeleshed beskriver Shadow Allocation Rules skyggeauktionens proces, herun-

der fastsættelse af marginalpris og fakturering/betaling. 

 

19. Shadow Allocation Rules fastsætter, at den såkaldte Allokeringsplatform (”Al-

location Platform”) skal forestå skyggeauktionerne. Allokeringsplatformen skal 

indgå kontrakter med de registrerede deltagere i form af en ”Participation Agree-

ment”. Registrerede deltagere skal indgå en Participation Agreement med Alloke-

ringsplatformen forud for deltagelse i skyggeauktionerne. 

 

20. Shadow Allocation Rules fastsætter desuden minimumsbetingelserne for ind-

holdet af Participation Agreement, men begrænser ikke Allokeringsplatformen og 

ansøgeren i at fastsætte yderligere betingelser i Participation Agreement, såfremt 

disse betingelser ikke i forvejen er reguleret af Shadow Allocation Rules. 

 

21. Artikel 13 i Shadow Allocation Rules giver Allokeringsplatformen ret til at 

afvise en ansøgning om deltagelse i skyggeauktionerne og dermed indgåelse af en 

Participation Agreement, såfremt ansøgeren ”has not submitted a duly completed 

and signed Participation Agreement”. Desuden kan Allokeringsplatformen afvise 

en ansøger under visse omstændigheder, hvis Allokeringsplatformen tidligere har 

opsagt en Participation Agreement med ansøgeren grundet ansøgerens brud på den 

tidligere Participation Agreement samt hvis nogen af garantierne stillet af den 

registrerede deltager viser sig at være ugyldige eller falske. Endelig kan Alloke-

ringsplatformen nægte at indgå en Participation Agreement med en ansøger, så-

fremt det vil være i strid med gældende lovgivning. 

 

22. I kapitel 3 af Shadow Allocation Rules fastsættes betingelserne for selve skyg-

geauktionerne. Bl.a. fastsætter artikel 17(2), at skyggeauktionerne skal organiseres 

via ”the Auction Tool”. Artikel 2 i Shadow Allocation Rules definerer ”Auction 

Tool” som: ”the information technology system used by the Allocation Platform to 

perform Auctions and to facilitate other procedures described in these Shadow 

Allocation Rules”. 

 

23. Skyggeauktionerne betyder, at de registrerede deltagere indsender bud (et så-

kaldt default bud) for specifikke budzonegrænser. Såfremt den fælles europæiske 

priskoblingsalgoritme ikke umiddelbart kan generere resultater, informerer Allo-

keringsplatformen de registrerede deltagere om, at deres default bud vil blive taget 

i betragtning i en skyggeauktion. 
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24. Allokeringsplatformen gennemfører skyggeauktionen parallelt med, at pro-

blemerne i den fælles priskoblingsalgoritme søges løst. Såfremt der erklæres fuld 

”de-coupling”, dvs. når den fælles europæiske priskoblingsalgoritme ikke er i 

stand til at generere resultater, anvendes resultaterne af skyggeauktionen. 

  

25.  Allokeringsplatformen skal informere de registrerede deltagere om resultatet 

af skyggeauktionen. En fysisk transmissionsrettighed er endelig tildelt en registre-

ret deltager, når deltageren har modtaget information om dette fra Allokeringsplat-

formen eller senest 1 time og 30 minutter efter de foreløbige auktionsresultater er 

meddelt i overensstemmelse med artikel 26 i Shadow Allocation Rules. 

 

26. Allokeringsplatformen skal publicere resultaterne af skyggeauktionen på sin 

hjemmeside så snart der er erklæret fuld ”de-coupling”. 

 

27. Ejeren af en fysisk transmissionsrettighed tildelt i en skyggeauktion kan nomi-

nere strøm, dvs. anvende rettigheden. Ejeren vil imidlertid ikke modtage en øko-

nomisk kompensation for den ikke anvendte kapacitet, som det er tilfældet for en 

fysisk transmissionsrettighed solgt i forward markedet. 

 

28. Shadow Allocation Rules fastsætter i kapitel 6 mulighederne for indskrænk-

ning (”curtailment”) af en tildelt fysisk transmissionsrettighed samt betingelserne 

for kompensation heraf. Bl.a. fremgår det af artikel 37 i Shadow Allocation Rules, 

at beregning af kompensation skal tage den såkaldte ”Day-Ahead Firmness Dead-

line” i betragtning. Day-Ahead Firmness Deadline er defineret i artikel 2, litra 35) 

i CACM GL som ”det tidspunkt, hvor overførselskapaciteten ligger fast”. Det 

tidspunkt, hvor kapaciteten ligger fast, er fastsat til 60 minutter før Day-Ahead 

markedets lukketid, jf. Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 13. juni 2017 

som Sekretariatet for Energitilsynet koordinerede med de øvrige europæiske regu-

lerende myndigheder. Afgørelsen findes på Energitilsynets hjemmeside. 

 

29. I kapitel 7 i Shadow Allocation Rules fastsættes betingelserne for fakturering 

og betaling, og endelig fastsætter kapitel 8 betingelserne for diverse, herunder at 

det gældende sprog for Shadow Allocation Rules skal være engelsk.     

HØRING 

30. Sekretariatet for Energitilsynet sendte Energinets anmeldelse af 22. september 

2017 i høring den 27. februar 2018 med frist for bemærkninger den 13. marts 

2018. 

31. Sekretariatet modtog ikke høringssvar. 

BEGRUNDELSE 

32. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet for Energitilsynet (”Sekretaria-

tet”) om at godkende Energinets anmeldte forslag til Shadow Allocation Rules, jf. 

§§ 76 og 73a, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018 om Elforsy-

ning (”EFL”). 
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33. Forslaget skal godkendes af Sekretariatet under iagttagelse af de principper, 

der følger af EFL, herunder at Energinets forslag er rimeligt, objektivt og ikke-

diskriminerende. 

 

34. Sekretariatet skal indledningsvis bemærke, at forslag om Shadow Allocation 

Rules er et element i en større fælleseuropæisk proces om etablering af det indre 

marked for energi. Sekretariatet har derfor i perioden fra Energinets anmeldelse af 

22. september 2017 til februar 2018 forsøgt at afklare, om godkendelse af Shadow 

Allocation Rules i stedet bør behandles af alle regulerende myndigheder i EU frem 

for på nationalt plan. De europæiske regulerende myndigheder er dog af den opfat-

telse, at der ikke er en klar hjemmel for dette i den relevante europæiske regule-

ring, CACM GL. Sekretariatet behandler derfor Energinets anmeldelse nationalt i 

henhold til dansk lovgivning. 

35. Sekretariatet bemærker, at Shadow Allocation Rules allerede anvendes på de 

dansk/tyske grænser, DK1-DE og DK2-DE, og at anmeldelsen af 22. september 

2017 er en justering af de allerede gældende vilkår og betingelser. Sekretariatet 

bemærker desuden, at Shadow Allocation Rules anvendes i store dele af Europa på 

de grænser, hvor der forefindes skyggeauktioner, og at Shadow Allocation Rules 

er udarbejdet af flere europæiske TSO’er i fællesskab.  

 

36. Sekretariatet lægger vægt på, at markedsaktørerne ikke tidligere har haft indsi-

gelser mod Shadow Allocation Rules, som efterhånden er en velkendt praksis. 

Desuden lægger Sekretariatet vægt på, at Shadow Allocation Rules desuden er 

godkendt af flere andre europæiske regulerende myndigheder og harmoniserer på 

tværs af Europa reglerne for skyggeauktioner. 

 

37. Sekretariatet bemærker i denne sammenhæng, at der ikke er kommet bemærk-

ninger fra markedsaktørerne i forbindelse med Sekretariatets høring af justeringer-

ne af Shadow Allocation Rules. 

 

38.  Sekretariatet finder, at der er tale om mindre justeringer og konsekvensrettel-

ser af Shadow Allocation Rules i forhold til de nuværende vilkår og betingelser for 

skyggeauktioner.  

 

39. Det er Sekretariatets opfattelse, at den største ændring af Shadow Allocation 

Rules sker i forslagets artikel 37 om den såkaldte Day-Ahead Firmness Deadline, 

som omtalt i punkt 28. 

 

40. I henhold til de nuværende Shadow Allocation Rules er dette tidspunkt 30 

minutter før day-ahead-markedets lukketid. Day-Ahead Firmness Deadline er 

imidlertid blevet ændret efter godkendelse fra alle de europæiske regulerende 

myndigheder til 60 minutter før day-ahead-markedets lukketid. Sekretariatet påpe-

ger, at ændringen af Day-Ahead Firmness Deadline betyder, at overførselskapaci-

teten er bindende allerede en time før day-ahead-markedets lukketid frem for kun 

30 minutter. 

41. Sekretariatet vurderer, at der er tale om en nødvendig konsekvensrettelse af 

artikel 37 i Shadow Allocation Rules. 
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42. På baggrund af ovenstående og ud fra en samlet vurdering af Energinets an-

meldelse af justeringer af Shadow Allocation Rules finder Sekretariatet, at forsla-

get ikke giver anledning til at tvivle om principperne i EFL om objektivitet, rime-

lighed og ikke-diskrimination er opfyldt. 
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BILAG 1 

 

LOVGRUNDLAG 
43. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

ovenstående betragtninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes 

i lyset af lovgrundlaget.  

 

 LOVBEKENDTGØRELSE NR. 114 AF 9. FEBRUAR 2018 OM ELFORSYNING 

 

44. Elforsyningsloven (”EFL”) regulerer adgangen til det kollektive elforsynings-

net og Energinets forpligtelser som systemansvarlig virksomhed. 

45. De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal stilles til rådighed på 

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

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

jf. § 5, nr.10, og skal derfor stille sine ydelser til rådighed på gennemsigtige, ob-

jektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår. 

47. 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 produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, 

stk. 2. 

 
Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Dis-

se vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre […] 

3)forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektri-

citet. 

 

48. Det fremgår af § 73, at: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 

skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-

kelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af el-

nettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

 

49. 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 distributionsnet fastsættes af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsy-

net. 

 

50. Af bemærkningerne til lovforslaget til § 73 a 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000728794/elem/LBKG20131329_P31?versid=197-1-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000728794/elem/LBKG20131329_P73?versid=197-1-2001
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”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at [Energinet] skal udarbejde en redegørelse for, hvilke me-

toder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingelser og vilkår, herunder tariffer, for an-

vendelse af transmissions- og distributionsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overens-

stemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke 

overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige 

karakteristika.” 

 

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

OG ANVENDELSE AF ELTRANSMISSIONSNETTET M.V. 

 

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

52. Det følger af bekendtgørelsens § 3, at: 

§ 3. Energinet.dk skal offentliggøre informationer indenfor virksomhedens ansvarsområde, der 

kan have betydning for prisdannelsen på elmarkedet. 

 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for alle brugere og potentielle bru-

gere af det kollektive elforsyningsnet. 

 

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

GIONALE TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDERS OG ENERGINET.DK’S METODER FOR 

FASTSÆTTELSE AF TARIFFER M.V. 

 

53. De nærmere regler for godkendelse og indhold af Energinet.dk’s metoder er 

fastsat i denne bekendtgørelse. 

54. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at Energinet.dk skal anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres 

ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

55. Endvidere er det en betingelse for Energinet.dk’s anvendelse af betingelser og 

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

56. De godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af 

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

57. Endelig skal Energinet.dk søge godkendelse af efterfølgende ændringer i me-

toderne, jf. § 1, stk. 4. 

58. Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, at: 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26, 

stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres ef-

ter § 1, såfremt de vedrører 

 
1)markedsadgang, 

 
2)tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

 
3)adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 

 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000496956/elem/BKG2011891_P3?versid=218-2-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000466798/elem/BKG20101085_P5?versid=218-2-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2010516_P26?src=document&versid=218-2-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2010516_P26?src=document&versid=218-2-2001

