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ANMELDELSE AF FORSLAG TIL METODE OM 
IMPLICIT NETTABSHÅNDTERING PÅ 
SKAGERRAKFORBINDELSEN 
 

Hermed fremsendes metodeanmeldelse af implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindel-

sen. Metodeanmeldelsen indeholder metode både får day-ahead- og intraday-markedet. Ved-

hæftet endvidere 4 bilag, som nærmere beskrevet i metodeanmeldelsen. 

 

Energinet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010 anmelde sine metoder for fast-

sættelse af priser og vilkår til Energitilsynet. 

 

Med henvisning til elforsyningslovens § 73 a anmoder Energinet hermed Energitilsynet om 

godkendelse af en ny metode til håndtering af nettab på Skagerrakforbindelsen. Det er Energi-

nets vurdering, at den anmeldte metode kan indstilles til godkendelse, idet den opfylder elfor-

syningslovens § 73, der fastslår, at prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnet-

tet og til forsyningssikkerhed er tilladt. 

 

Baggrund 

På nuværende tidspunkt håndteres nettab eksplicit. Dermed købes den tabte energi i forbin-

delse med transport imellem budområder direkte af TSO'erne, ved at TSO'en lægger elprisuaf-

hængige bud ind på børserne svarende til det forventede nettab. Det betyder, at der kan opstå 

situationer, hvor nettabsomkostningen ikke kan dækkes af flaskehalsindtægten, hvilket ikke er 

samfundsøkonomisk optimalt. 

 

Metodeanmeldelsen 

Metodeanmeldelsen er opdelt i tre dele. Første del indeholder metodeanmeldelsen, inklusive 

en beskrivelse af implementeringen, påvirkninger deraf og forklaring af metoden. Anden del 

(kapitel 5) er en gennemgang af resultaterne fra analyserne, som er grundlag for implemente-

ringen. Tredje del (kapitel 6) indeholder i markedsaktørernes kommentarer og bilagene, som 

ligger til baggrund for metodeanmeldelsen og analysen. 
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Spørgsmål 

Ved spørgsmål til forslaget kontaktes Markus Benjamin Janitzek, mbj@energinet.dk. 

 

Anmodning om godkendelse 

Energinet anmoder hermed Energitilsynet om at godkende den vedlagte metode til implicit 

nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Helle Birte Jensen 

hlj@energinet.dk 
Energinet  


