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SEKRETARIATSAFGØRELSE 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR NOMI-
NERING AF FYSISKE TRANSMISSIONSRET-
TIGHEDER PÅ DK1-DE OG DK2-DE BUDOM-
RÅDEGRÆNSERNE I ELMARKEDET 

 
 
 
 

AFGØRELSE 
 
1. Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 
og vurdering afgørelse om: 

Godkendelse af Energinets forslag til almindelige bestemmelser for nominering af 
fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne i 
medfør af artikel 36 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. septem-
ber 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. 

 
SAGSFREMSTILLING 
 

BAGGRUND 
2. I denne sag tages der stilling til Energinets forslag til almindelige bestemmelser 
for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE bud-
områdegrænserne i medfør af artikel 36 i Kommissionens forordning (EU) 2016 / 
1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapa-
citetstildeling (”FCA GL”).  Se bilag 2, 3 og 4. 

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

4. FCA GL fastsætter detaljerede regler for tildeling af overførselskapacitet og 
gælder for alle transmissionssystemer og sammenkoblinger i Unionen med und-
tagelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er forbundet med andre trans-
missionssystemer ved hjælp af sammenkoblinger, jf artikel 1 i FCA GL. 

5. FCA GL har bl.a. til formål at fremme effektiv handel med - og sørge for ikke-
diskriminerende adgang til - langsigtet overførselskapacitet, hvilket giver prisaf-
dækningsmuligheder for markedsdeltagerne. FCA GL har også til formål at bidra-



ENERGITILSYNET   Side 2/7 

ge til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet 
og elektricitetssektoren i Unionen, jf. artikel 3 i FCA GL. 

6. Med hjemmel i FCA GL artikel 36, stk. 2 skal alle TSO’er, der udsteder fysiske 
transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde, udarbejde et forslag til 
nomineringsregler og indsende til godkendelse hos de relevante regulerende 
myndigheder. Nomineringsreglerne skal som minimum indeholde følgende 
oplysninger: 

a) indehaveren af en fysisk transmissionsrettigheds ret til at nominere elek-
tricitetsudveksling  

b) tekniske minimumskrav vedrørende nominering  

c) beskrivelse af nomineringsprocessen  

d) nomineringstidspunkter  

e) format for og meddelelse om nominering 

7. Energinet og de tyske TSO’er, TenneT og 50 Hertz, udsteder for resten af 2018 
fysiske transmissionsrettigheder på budområdegrænserne DK1-DE og DK2-DE, 
men i medfør af Sekretariatets afgørelse af 21. marts 2018 er det besluttet at over-
gå til finansielle transmissionsrettigheder på disse grænser fra 2019. Budområde-
grænsen DK1-DK2 fastholdes som fysiske rettigheder i medfør af Sekretariatets 
afgørelse af 18. april 2018. På de øvrige danske budområdegrænser mod Sverige 
og Norge findes der ikke transmissionsrettigheder. 

8. For at forslaget kan få bindende virkning kræver det, at de kompetente regule-
rende myndigheder bliver enige om at træffe afgørelse om godkendelsen. De 
kompetente regulerende myndigheder er i dette tilfælde den tyske regulerende 
myndighed, Bundesnetzagentur, og Sekretariatet.  

9. Sekretariatet og Bundesnetzagentur har derfor samarbejdet om at vurdere for-
slaget. De berørte regulerende myndigheder er nået til enighed om godkendelse af 
forslaget, jf. bilag 5. 

ENERGINETS FORSLAG 

10. Forslaget er relativt kortfattet og indebærer, jf. forslagets artikel 4 og 5, at eje-
ren af en transmissionsrettighed – eller en person udpeget af ejeren – som har teg-
net en balanceaftale og som har etableret det nødvendige datainterface med både 
danske og tyske TSO’er, er berettiget til at nominere på rettigheden. 

11. I medfør af forslagets artikel 6 og 7 er ejeren af en transmissionsrettighed be-
rettiget til at nominere op til den indkøbte kapacitet. Dette skal gøres inden 08:30 
om morgenen dagen før leverancedagen. 
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12. I medfør af forslagets artikel 8 skal formatet for nomineringen følge retnings-
linjerne i ejerens balanceaftale(r) med relevante TSO’er. 

HØRING 

13. Den 16. oktober 2017 sendte Sekretariatet forslaget i høring på Sekretariatets 
hjemmeside. 

14. Fristen for høringssvar var den 20. november 2017. 

15. Sekretariatet modtog ingen høringssvar. 

 
BEGRUNDELSE 

16. I den foreliggende sag skal Sekretariatet for Energitilsynet (”Sekretariatet”) 
træffe afgørelse om Energinets forslag til almindelige bestemmelser for nomine-
ring af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegræn-
serne i medfør af artikel 36 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. 
september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. 

17. Det indgår som et element i Sekretariatets vurdering, at de berørte regulerende 
myndigheder, Bundesnetzagentur og Sekretariatet, har samarbejdet og koordineret 
med hinanden og er blevet enige om, at forslaget kan godkendes. Se bilag 5. 

18. Sekretariatet bemærker, at forslaget ikke ændrer ved Energinets nuværende 
vilkår, og at der ikke er kommet høringssvar. 

19. Sekretariatet vurderer, at de formelle krav fra FCA GL nævnt under punkt 6 
alle er opfyldt i form af Energinets forslag. 

20. Det er endvidere Sekretariatets opfattelse, at forslaget sikrer en fair og ikke-
diskriminerende behandling af markedsdeltagerne og TSO’erne, samt at forslaget 
fastsætter effektive og proportionale metoder til at sikre afdækningsmulighederne i 
DK1 og DK2. Sekretariatet lægger i denne forbindelse særlig vægt på, at mar-
kedsdeltagerne i Sekretariatets høring af forslaget ikke har fremsat bemærkninger, 
herunder ikke bemærkninger der kunne rejse tvivl om, hvorvidt forslaget sikrer en 
fair og ikke-diskriminerende behandling af markedsdeltagerne. 

21. Samlet set vurderer Sekretariatet, at forslaget ikke er til hinder for at formålene 
i FCA GL kan nås. 
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BILAG 1 
 
RETSGRUNDLAG 
 

22. 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. 

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

(FORORDNING 714/2009) 
 

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

24. 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.” 

 
25. 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). 

26. 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. 

27. 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: 
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”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.” 

 
28. I forbindelse med vedtagelse af Forward Capacity Allocation (”FCA GL”) 
valgte  Kommissionen  ikke at følge ACER’s indstilling om vedtagelse, da 
udkastet til netreglen ikke var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne 
vedtages i form af en netregel. FCA GL blev derfor udarbejdet  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.” 

 
29. 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 
 
30. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget FCA GL (Kommissionens 
forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer 
for langsigtet kapacitetstildeling). Forordningen er som nævnt ikke en netregel, 
men retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om en forordning, som 
gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 

31. Af præamblen (nr. 3) fremgår det, at det er en forudsætning for et fuldt integre-
ret elektricitetsmarked, at der udvikles effektive risikoafdækningsmuligheder for 
producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisi-
ko inden for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværen-
de auktionsregler for langsigtet kapacitetstildeling. 

32. Det fremgår desuden af præamblen (nr. 4), at langsigtet beregning af kapacite-
ten for den kommende måned og det kommende år bør koordineres af transmissi-
onssystemoperatørerne (”TSO’erne”), som minimum på regionalt niveau, for at 
sikre at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til 
rådighed for markedet. 

33. De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse vedrørende muligheder for 
områdeoverskridende risikoafdækning findes i FCA GL Artikel 3 og Artikel 36. 
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34. Det følger af Artikel 3, at FCA GL har til formål at: 

a) Fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdækningsmu-
ligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne 

b) Optimere beregningen og tildelingen af langsigtet overførselskapacitet 
c) Sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet 
d) Sikre at TSO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og ikke-

diskriminerende behandling 
e) Sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannelse re-

spekteres 
f) Sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om langsigtet kapaci-

tetstildeling 
g) Bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og elek-

tricitetssektoren i Unionen. 

 

35. Artikel 36 har følgende ordlyd: 

Når TSO'erne udsteder og anvender fysiske transmissionsrettigheder ved budområdegrænser, giver de 
indehavere af fysiske transmissionsrettigheder og/eller deres modparter mulighed for at nominere 
deres elektricitetsudveksling. Indehavere af fysiske transmissionsrettigheder kan give godkendte tredje-
parter tilladelse til at nominere deres elektricitets- udvekslingsordninger på deres vegne i overensstem-
melse med nomineringsreglerne, jf. stk. 3. 
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BILAG 2 – ENERGINETS FØLGEBREV 
BILAG 3 – ENERGINETS FORSLAG 
BILAG 4 – ENERGINETS BAGGRUNDSDOKUMENT 
BILAG 5 – FÆLLES POSITIONSPAPIR MED BUNDESNETZAGENTUR 
 
 
 

 

 


