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Afgørelse om godkendelse af centrale 
organisatoriske krav, roller og an-
svarsområder i forbindelse med data-
udveksling (KORRR) 

 

 

INDLEDNING 

Energinet har den 14. marts 2018 anmeldt et fælles forslag vedrørende centrale orga-

nisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling i medfør 

af forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 40, stk. 6. Den anmeldte metode vedrører da-

taudveksling af strukturelle-, planlagte- og realtidsdata, mellem transmissionssystem-

operatørerne (TSO’er), distributionsoperatører (DSO’er) og betydningsfulde netbru-

gere1 (BNB’er). 

 

RESUMÉ 

Alle TSO’er i den Europæiske Union skal i medfør af SO GL artikel 40, stk. 6 anmelde 

et forslag til en metode vedrørende centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsom-

råder i forbindelse med dataudveksling (KORRR). Metoden vedrører overordnet data-

udveksling af strukturelle-, planlagte-, og realtidsdata for anlæg og netelementer. Data-

udvekslingen sker mellem TSO’er, DSO’er og BNB’er.  

 

Metoden skal overordnet give TSO’en adgang til data til brug for driftssikkerhedsplan-

lægning og drift i (næsten) realtid. 

 

De leverede data i medfør af KORRR-metoden, benyttes til at opbygge en individuel 

netmodel for hver enkelt TSOs observationsområde2. De individuelle netmodeller sam-

menstilles til en fælles (regional) netmodel, der muliggør sikkerhedsanalyse på regio-

nalt niveau. 

 
1 Som er produktions- eller forbrugsanlæg tilsluttet både transmissions- og distributionsnettet. 

2 Observationsområdet er den enkelte TSOs systemområde, med tilføjelse af vigtige anlæg og netele-

menter beliggende i tilstødende TSO’ers systemområder. Observationsområdet fastsættes på bag-

grund af metoden angivet i SO GL artikel 75, stk. 1, litra a. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender det anmeldte forslag af 1. oktober 2018, med neden-

nævnte forbehold. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at godkendelsen alene vedrører fastsættelsen af fælles 

organisatoriske krav, roller og ansvarsområder vedrørende dataudveksling, jf. SO GL 

art. 40, stk. 6.  

 

Selve anvendelsen og omfanget af dataudvekslingen, fastlægges i samarbejde med 

DSO’er og BNB’er og godkendes individuelt af den nationale regulerende myndighed, 

jf. art. 40, stk. 5.  

 

KORRR-forslagets omtale af ”all SGU’s” (alle BNB’er), skal således læses som alle de 

BNB’er, der defineres som omfattet af forslaget om anvendelse og omfang af dataud-

vekslingen i henhold til SO GL art. 40, stk. 5. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Baggrund 

I denne sag tages der stilling til Energinets anmeldelse af metoden vedrørende cen-

trale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling 

(KORRR) i medfør af (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslin-

jer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), artikel 40, stk. 6. 

 

KORRR-metoden har til formål, at TSO’en skal have de nødvendige strukturelle-, plan-

lagte og realtidsdata, til at kunne gennemføre driftssikkerhedsanalyser og foretage drift 

i (næsten) realtid. 

 

Energinet anmeldte den 14. marts 2018 et fælles forslag vedrørende centrale organi-

satoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling i medfør af 

forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 40, stk. 6. 

 

Forslaget er dateret 27. februar 2018, og anmeldelsen er vedlagt dokumentet ”re-

sponse to public consultation”. Dette dokument indeholder de berørte TSO’ers stilling-

tagen til de høringssvar, som er modtaget til det fremsatte forslag samt begrundelser 

for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparternes synspunkter i det fremsatte 

forslag. 

 

Energinet har foretaget anmeldelse som led i Energinets rolle som systemansvarlig 

virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem. 

 

Det anmeldte forslag skal udarbejdes i fællesskab af alle transmissionssystemoperatø-

rer i den Europæiske Union, jf. SO GL artikel 40, stk. 6. 

 

Af det fremsatte forslag fremgår, at forslaget er udarbejdet af alle TSO’er. 
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Det anmeldte forslag skal i fællesskab godkendes af alle regulerende myndigheder 

i den Europæiske Union, jf. SO GL artikel 6, stk. 2, litra a). 

 

Eftersom godkendelsen af KORRR-metoden kræver, at mere end én regulerende 

myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., 

pålagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden, og koor-

dinere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 

 

Forsyningstilsynet deltager i Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

(ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER), hvor det fremsatte forslag 

har været behandlet mellem alle de regulerende myndigheder i EU. Forsyningstilsynet 

deltager i CEER-regi i Energy Regulators Forum (ERF), der består af ledende repræ-

sentanter fra de forskellige regulerende myndigheder. Formålet med ERF er bl.a., at 

koordinere afgørelser, der skal træffes af mere end en regulerende myndighed i fælle-

skab. 

 

Det anmeldte krav er blevet behandlet i samarbejde af alle regulatorer, der i enighed 

har fremsat en ændringsanmodning i medfør af SO GL artikel 7, stk. 1. Ændringsan-

modningen er dateret 23. juli 2018, og Forsyningstilsynet fremsendte ændringsanmod-

ningen til Energinet den 7. august 2018.  

 

Ændringsanmodningen vedrører i hovedtræk, at de regulerende myndigheder har vur-

deret behov for at ændre følgende forhold: 

 

a) Referencer til henholdsvis artikel 40, stk. 5 og artikel 40, stk. 7, da disse be-

stemmelser vedrører nationale afgørelser og aftaler.  

 

b) De regulerende myndigheder har bedt om en ændring af forpligtigelserne ved-

rørende installation, konfiguration, sikkerhed og vedligeholdelse af de nødven-

dige kommunikationssystemer og linjer.  

 

c) Adgangen og retten for DSO’erne til at modtage data fra TSO’erne i medfør af 

artikel 40, stk. 10. 

 

d) Varslingsfrist for DSO’erne ved planlagte nye tilslutninger, ved planlagte ned-

læggelse af tilslutninger, og planlagte relevante ændringer af netelementer el-

ler produktions- og forbrugsanlæg. 

 

Den samlede ændringsanmodning fremgår som bilag nr. 3 til afgørelsen. 

 

Energinet har efter modtagelsen af ændringsanmodningen to måneder til at fremlægge 

et ændret forslag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den sidste TSO modtog æn-

dringsanmodningen fra den respektive nationale regulator. 

 

Den sidste ændringsanmodning blev fremsendt den 4. september 2018. Energinet skal 

herefter fremsende et ændret forslag senest 4. november 2018. Energinet fremsendte 

den 12. oktober 2018 et ændret forslag af KORRR-metoden til Forsyningstilsynet.  
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I medfør af SO GL artikel 7, stk. 1, 2. pkt. skal regulatorerne træffe afgørelse om det 

ændrede forslag senest to måneder efter modtagelsen. Fristen regnes fra det tids-

punkt, hvor den sidste regulator modtog det ændrede forslag fra den respektive natio-

nale TSO. Den sidste regulator modtog det ændrede forslag den 21. november 2018.  

 

Den 19. december 2018, konstaterede ERF ved elektronisk afstemningsprocedure, at 

der var enighed om at godkende KORRR-forslaget. I alt 28 medlemsstater deltog i af-

stemningen, alle stemte for. Denne aftale og enighed om godkendelse er dokumente-

ret i et såkaldt position paper, dateret 19. december 2018, der er vedlagt som bilag nr. 

4. 

 

Forsyningstilsynet skal herefter træffe (national) afgørelse senest den 21. januar 2019. 

DET ANMELDTE FORSLAG 

SO GL fastsætter regler for systemdriften af elektricitetstransmissionssystemer ved 

at fastlægge fælles minimumskrav for systemdrift i Unionen, for det grænseoverskri-

dende samarbejde mellem TSO’er og for udnyttelse af de relevante karakteristika hos 

de tilsluttede DSO’er og BNB’er. 

 

I medfør af SO GL artikel 40, stk. 6, skal alle TSO’er i den Europæiske Union udar-

bejde et forslag til fælles organisatoriske krav, roller og ansvarsområder vedrørende 

dataudveksling. Disse organisatoriske krav, roller og ansvarsområder tager hensyn til 

og supplerer om nødvendigt driftsbetingelserne i den metode vedrørende data om pro-

duktion og forbrug, der er udviklet i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222 

(CACM). KORRR-metoden skal tage følgende forhold i betragtning: 

 

a) TSO'ers forpligtelser til uden ophold at underrette alle tilgrænsende TSO'er 

om ændringer i beskyttelsesindstillinger, termiske grænser og teknisk kapaci-

tet ved samkøringslinjerne mellem deres systemområder 

 

b) Forpligtelser for DSO'er, der er direkte tilsluttet transmissionssystemet, til at 

underrette de TSO'er, som de er forbundet med, inden for de aftalte tidsram-

mer om ændringer i data og oplysninger omhandlet i dette afsnit 

 

c) Forpligtelser for de tilgrænsende DSO'er og/eller mellem downstream-DSO'er 

og upstream-DSO'er til at underrette hinanden inden for de aftalte tidsrammer 

om ændringer i data og oplysninger, der er fastlagt i henhold til dette afsnit 

 

d) Forpligtelser for BNB'er til at underrette deres TSO eller DSO inden for de af-

talte tidsrammer om relevante ændringer i data og oplysninger, der er fastlagt 

i henhold til dette afsnit 

 

e) Detaljeret indhold af data og oplysninger, der er fastlagt i henhold til dette af-

snit, herunder hovedprincipper, datatype, kommunikationsmidler, format og 

standarder, som skal anvendes, tidsrammer og ansvar 

 

f) Tidsstempling og hyppighed for levering af data og oplysninger, som skal 

fremlægges af DSO'er og BNB'er, som skal anvendes af TSO'er inden for de 
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forskellige tidsrammer. Hyppigheden af informationsudvekslinger for realtids-

data, planlagte data og ajourføring af strukturelle data fastlægges, og 

 

g) Format for indberetning af de data og oplysninger, der er fastlagt i henhold til 

dette afsnit. 

 

Det anmeldte forslag har til formål, at bringe TSO’en i stand til at opretholde systemsik-

kerheden, herunder at de leverede data skal kunne indgå i en individuel netmodel for 

den enkelte TSO’s systemområde i medfør af SO GL artikel 66. Den individuelle net-

model sammenstilles til en fælles netmodel i medfør af SO GL artikel 67, 69 og 70. 

 

Det anmeldte forslag indeholder en beskrivelse af de roller og ansvarsområder, der 

gælder for TSO’er, DSO’er og BNB’er i forbindelse med dataudveksling om produktion 

forbrug, og netelementer.  

 

Det anmeldte forslag vedrører udveksling af strukturelle-, planlagte- og realtidsdata i 

medfør af SO GL artikel 41-53. Der er i SO GL artikel 41-53 fastsat minimumskrav til 

de typer af data, der skal leveres. 

 

Forslagets kapitel 1 (artikel 6 – 10) vedrører TSO-TSO forholdet ved udveksling af 

strukturelle-, planlagte- og realtidsdata. Forslagets kapitel 2 (artikel 11 – 13) vedrører 

DSO’ernes rettigheder og pligter i forbindelse med udveksling af strukturelle-, plan-

lagte- og realtidsdata. Endelig omhandler forslagets kapitel 3 (artikel 14-17) rettigheder 

og pligter for anlægsejer i forbindelse med udveksling af strukturelle-, planlagte- og re-

altidsdata. 

 

Den anmeldte KORRR-metode skal tage højde for, og om nødvendigt supplerer drifts-

betingelserne i den metode vedrørende data om produktion og forbrug, der er udviklet i 

henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222 (CACM). 

 

Metoden i medfør af CACM artikel 16 vedrører hvilke produktions- og forbrugsenheder, 

samt DSO’er, der skal levere data til TSO’en, i forbindelse med TSO’ens kapacitetsbe-

regning. Metoden skal indeholde regler for levering af strukturelle- og planlagte data. 

Metoden skal endvidere indeholde regler for TSO-TSO deling af de modtagne data-

sæt. 

 

I medfør af metoden udarbejdet på baggrund af CACM artikel 16, skal DSO’en levere 

data vedrørende netelementer over 220 kV samt for netelementer under 220 kV, som 

er nødvendige for gennemførelsen af TSO’ens regionale sikkerhedsanalyse. Der skal i 

hovedtræk leveres data omkring koblingsstationer, linjeføring, transformatorer og vik-

lingskobler. 

 

Endvidere skal DSO’en levere planlagte data vedrørende nettopologi og planlagt util-

gængelighed af DSO’en netelementer. 

 

Metoden omfatter produktions- og forbrugsenheder, hvorefter disse enheder skal le-

vere data, hvis en enhed er tilsluttet ved 220 kV eller mere, eller en enhed er tilsluttet 

under 220 kV, og data er nødvendig for gennemførelsen af TSO’ens regionale sikker-

hedsanalyse. 
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De strukturelle data, der skal leveres for produktion og forbrug, omhandler i hovedtræk 

energikilde, maksimum- og minimum for aktiv effekt og reaktiv effekt, samt leveringstil-

standen af reaktiv effekt.  

 

For så vidt angår planlagte data, skal produktions- og forbrugsanlæg i hovedtræk le-

vere data omkring muligheden for op og nedregulering af aktiv effekt og planlagt util-

gængelighed af anlægget. 

SAGENS PARTER 

Sagens part er Energinet i dennes egenskab af transmissionssystemoperatør og pligt-

subjekt i medfør af SO GL artikel 40, stk. 6. 

HØRING 

Ved udarbejdelsen af forslaget har ENTSO-E på vegne af samtlige TSO’er i den 

Europæiske Union foretaget høring af forslaget i perioden 31. oktober 2017 til 1. de-

cember 2017. 

 

Høringen har fundet sted på ENTSO-E’s hjemmeside. 

 

Forsyningstilsynet har foretaget høring over det oprindeligt modtagne forslag, anmeldt 

til tilsynet den 14. marts 2018. Høring blev foretaget via tilsynets hjemmeside i perio-

den fra den 23. marts 2018 til den 20. april 2018. Tilsynet modtog høringssvar fra 

Dansk Energi. 

 

Forsyningstilsynet har endvidere modtaget høringssvar af 8. november 2018 fra Dansk 

Energi vedrørende det ændrede forslag af 1. oktober 2018. Høringssvaret indeholder 

bemærkninger og gennemgang af KORRR-metoden, foretaget af EURELECTRIC3. 

 

Af dette høringssvar fremgår: 

 

Ad artikel 13: 

Efter artikel 40(7) skal TSO’en aftale med DSO’erne, hvordan data skal udveksles un-

der hensyntagen til artikel 4(2)(c). Dette er ikke afspejlet i artikel 13. 

 

Af høringssvaret fremgår endvidere bemærkninger til artikel 12 og artikel 17.  

 

Der er nærmere bestemt anført, at TSO’erne ikke i artikel 12 har retfærdiggjort, at der 

efterspørges planlagte data fra DSO’erne.   

 

I medfør af artikel 17 påhviler det eksisterende BNB’erne, uden videre at levere real-

tidsdata til TSO’en. EURELECTRIC har anført, at levering bør ske efter krav fra 

TSO’en. 

 

Vedrørende artikel 17 er der endvidere anført: 

 
3 EURELECTRIC er den europæiske interesseorganisation for distributionssystemoperatører. 
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The Danish NRA has as prerequisite for the approval of the thresholds between A and 

B threshold provided that SOGL should not overrule the fact that RfG requirement only 

applies to new generators. 

 

With the current wording of article 17 of KORRR, this is not the case. This should be 

addressed again. 

 

Dansk Energi har endvidere den 23. november 2018 anført: 

 

In Article 13(2) on “Real time data provided by DSOs”  

 

 As already stated, due to a misreading and misinterpretation of the related articles 

40.7 and 40.5 by ENTSO-E as explained in the DSOs’ former remarks sent to 

ACER, any agreement on the KORRR should not be made by the TSOs alone, 

i.e. without agreement of the DSOs, on how the future data of distribution system 

users is managed and exchanged. In that sense, it is of the most importance that 

the TSOs and the DSOs must have an agreement on the data exchange.  

 

 Therefore article 13(2) should be changed accordingly to the following: “ (2) Each 

DSO shall fulfil the requirements defined by the TSO, in agreement with the DSO, 

in terms of: […]”   

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 

af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 

 

Artikel 1 

 

Med henblik på at sikre driftssikkerhed, frekvens, kvalitet og lønsom udnyttelse af det 

sammenkoblede system og ressourcerne fastsættes der i denne forordning detaljerede 

retningslinjer for:  

 

a) krav og principper vedrørende driftssikkerhed  

 

b) regler og ansvarsområder for koordinering og dataudveksling mellem TSO'er, 

mellem TSO'er og DSO'er og mellem TSO'er eller DSO'er og BNB'er med 

hensyn til driftsplanlægning og drift i næsten realtid  

 

c) regler for uddannelse og certificering af systemoperatørernes medarbejdere 

  

d) krav vedrørende koordinering af afbrydelser  

 

e) krav til planlægning mellem TSO'ernes systemområder og  

 

f) regler, der har til formål at etablere en EU-ramme for last-frekvensregulering 

og reserver. 

 

Artikel 4, stk. 2. 
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Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndigheder 

og systemoperatørerne: 

 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination 

 

b) sikre gennemsigtighed 

 

c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og 

de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter 

 

d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at 

sikre netsikkerheden og –stabiliteten 

 

e) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at 

sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning 

 

f) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres sy-

stemer og 

 

g) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

 

Artikel 6, stk. 1, stk. 2, stk. 6 og stk. 7. 

 

1. De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de vil-

kår, betingelser og metoder, som TSO'er udarbejder i henhold til stk. 2 og 3. 

Den enhed, der udpeges af medlemsstaten, godkender de vilkår og betingel-

ser eller metoder, som TSO'er har udarbejdet, jf. stk. 4. Den udpegede enhed 

er den regulerende myndighed, medmindre medlemsstaten fastsætter andet. 

 

2. Forslagene til følgende vilkår og betingelser eller metoder godkendes af alle 

regulerende myndigheder i Unionen, og en medlemsstat kan indgive en udta-

lelse til den berørte regulerende myndighed: 

 

a) centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med da-

taudveksling, som vedrører driftssikkerhed i overensstemmelse med artikel 

40, stk. 6 

 

(…) 

 

6. Forslaget til vilkår og betingelser eller metoder skal omfatte et forslag til tids-

rammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede 

betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår og betingelser eller 

metoder, der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, 

fremlægges for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende 

myndigheder. På anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder af-

giver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vilkår og 

betingelser eller metoder. 
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7. Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end 

én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regu-

lerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med 

henblik på at nå til enighed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal den kom-

petente regulerende myndighed tage denne udtalelse i betragtning. De regule-

rende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og 

metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måneder efter, at de, eller i givet fald den 

sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder. 

 

Artikel 11, stk. 3. 

 

TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og metoder, 

tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbin-

delse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regulerende 

myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke 

at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges forslaget og 

offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forsla-

get til vilkår, betingelser og metoder. 

 

Artikel 40, stk. 5-10 

 

5. I samarbejde med DSO'erne og BNB'erne fastlægger TSO'en anvendelsen og 

omfanget af dataudvekslingen på grundlag af følgende kategorier:  

 

a) strukturelle data i henhold til artikel 48  

 

b) planlægnings- og prognosedata i henhold til artikel 49  

 

c) realtidsdata i henhold til artikel 44, 47 og 50 og  

 

d) bestemmelser i henhold til artikel 51, 52 og 53. 

 

6. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden aftaler alle TSO'er 

i fællesskab fælles organisatoriske krav, roller og ansvarsområder vedrørende 

dataudveksling. Disse organisatoriske krav, roller og ansvarsområder tager 

hensyn til og supplerer om nødvendigt driftsbetingelserne i den metode vedrø-

rende data om produktion og forbrug, der er udviklet i henhold til artikel 16 i 

forordning (EU) 2015/1222. De gælder for alle bestemmelser om dataudveks-

ling i dette afsnit og omfatter organisatoriske krav, roller og ansvarsområder 

for følgende elementer: 

 

a) TSO'ers forpligtelser til uden ophold at underrette alle tilgrænsende 

TSO'er om ændringer i beskyttelsesindstillinger, termiske grænser og 

teknisk kapacitet ved samkøringslinjerne mellem deres systemområ-

der. 

 

b) forpligtelser for DSO'er, der er direkte tilsluttet transmissionssyste-

met, til at underrette de TSO'er, som de er forbundet med, inden for 
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de aftalte tidsrammer om ændringer i data og oplysninger omhandlet i 

dette afsnit 

 

c) forpligtelser for de tilgrænsende DSO'er og/eller mellem downstream-

DSO'er og upstream-DSO'er til at underrette hinanden inden for de 

aftalte tidsrammer om ændringer i data og oplysninger, der er fastlagt 

i henhold til dette afsnit 

 

d) forpligtelser for BNB'er til at underrette deres TSO eller DSO inden for 

de aftalte tidsrammer om relevante ændringer i data og oplysninger, 

der er fastlagt i henhold til dette afsnit 

 

e) detaljeret indhold af data og oplysninger, der er fastlagt i henhold til 

dette afsnit, herunder hovedprincipper, datatype, kommunikations-

midler, format og standarder, som skal anvendes, tidsrammer og an-

svar 

 

f) tidsstempling og hyppighed for levering af data og oplysninger, som 

skal fremlægges af DSO'er og BNB'er, som skal anvendes af TSO'er 

inden for de forskellige tidsrammer. Hyppigheden af informationsud-

vekslinger for realtidsdata, planlagte data og ajourføring af struktu-

relle data fastlægges, og 

 

g) format for indberetning af de data og oplysninger, der er fastlagt i 

henhold til dette afsnit. 

 

De organisatoriske krav, roller og ansvarsområder offentliggøres af ENTSO 

for elektricitet. 

 

7. Senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden indgår hver TSO aftale 

med de relevante DSO'er om effektive, omkostningseffektive og forholdsmæssige 

processer for gennemførelse og forvaltning af dataudvekslingen mellem dem, her-

under for fremlæggelse af data vedrørende distributionssystemer og BNB'er, for 

så vidt som dette er nødvendigt for effektiv netdrift. Uden at det berører stk. 6, litra 

g), indgår hver TSO aftale med de relevante DSO'er om dataudvekslingsformatet.  

 

8. Transmissionstilsluttede BNB'er har adgang til data vedrørende de netinstallatio-

ner, de har i drift ved tilslutningspunktet.   

 

9. TSO'en indgår aftale med de transmissionstilsluttede DSO'er om omfanget af de 

yderligere oplysninger, der skal udveksles mellem dem vedrørende netinstallatio-

ner i drift. 

 

10. DSO'er med et tilslutningspunkt til et transmissionssystem har ret til at modtage 

relevante strukturelle planlagte oplysninger samt realtidsoplysninger fra relevante 

TSO'er og til at indsamle relevante strukturelle planlagte oplysninger samt real-

tidsoplysninger fra tilgrænsende DSO'er. Tilgrænsende DSO'er fastlægger i sam-

arbejde omfanget af de oplysninger, der kan udveksles. 
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Artikel 72, stk. 1  

TSO'en udfører koordinerede driftssikkerhedsanalyser for som minimum følgende tids-

rammer:  

 

a) year-ahead  

 

b) week-ahead, hvis det er relevant i henhold til artikel 69  

 

c) day-ahead og  

 

d) intraday. 

 

Artikel 92  

 

1. Status for tilgængelighed af et relevant anlæg skal være en af følgende:  

 

a) »tilgængelig«:når det relevante anlæg kan og er parat til at levere tjene-

ster, uanset om det er i drift eller ej  

 

b) »utilgængelig«:når det relevante anlæg ikke kan eller ikke er parat til at 

levere tjenester  

 

c) »testing«:når det relevante anlægs kapacitet til at levere tjenester testes.  

 

 

 

2. Statussen »testing« gælder kun, hvis der er en potentiel indvirkning på trans-

missionssystemet, og for følgende tidsrum: a) mellem den første tilslutning og 

den endelige idriftsættelse af det relevante anlæg og b) umiddelbart efter ved-

ligeholdelse af det relevante anlæg.  

 

3. Planerne for tilgængelighed skal mindst indeholde følgende oplysninger:  

a) årsagen til statussen »utilgængelig« for et relevant anlæg  

 

b) de betingelser, der — såfremt sådanne betingelser udpeges — skal opfyl-

des, inden statussen »utilgængelig« kan anvendes for et relevant anlæg i 

realtid, og  

 

c) den tid, der kræves til at genoprette et relevant anlægs drift, når det er 

nødvendigt for at opretholde driftssikkerheden.  

 

4. Status for tilgængelighed for hvert relevant anlæg i year-ahead-tidsrammen 

angives med en tidsopløsning på én dag.  

 

5. Når produktionsplaner og forbrugsplaner indgives til TSO'en i henhold til arti-

kel 111, skal tidsopløsningen for status for tilgængelighed være i overens-

stemmelse med disse planer. 

 

Artikel 94 - Fremlæggelse af forslag til year-ahead-planer for tilgængelighed 
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1. Inden den 1. august hvert kalenderår indgiver en afbrydelsesplanlægger, som 

ikke er en TSO, der er med i en region for koordinering af afbrydelser, en DSO 

eller en LDSO, en plan for tilgængelighed, der dækker det efterfølgende ka-

lenderår, for hvert af dennes relevante anlæg til TSO'er, der er med i en re-

gion for koordinering af afbrydelser, og til DSO'er eller LDSO'er, hvis det er re-

levant.  

 

2. De i stk. 1 omhandlede TSO'er tilstræber at undersøge anmodningerne om 

ændring af en plan for tilgængelighed, når den modtages. Hvis det ikke er mu-

ligt, undersøger TSO'en anmodningerne om ændring af en plan for tilgænge-

lighed, når year-ahead-koordineringen af afbrydelser er afsluttet.  

 

3. De i stk. 1 omhandlede TSO'er undersøger anmodningerne om ændring af en 

plan for tilgængelighed, når year- ahead-koordineringen af afbrydelser er af-

sluttet, og:  

 

a) i den rækkefølge, i hvilken anmodningerne blev modtaget, og  

 

b) ved anvendelse af proceduren fastlagt i henhold til artikel 100. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Vurdering af formelle krav 

Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen vedrørende KORRR-metoden den 14. marts 

2018. I medfør af SO GL artikel 40, stk. 6 skal metoden udarbejdes inden for 6 måne-

der efter ikrafttræden af SO GL, og være udarbejdet af alle TSO’er i samarbejde. 

 

SO GL trådte i kraft den 14. september 2017. Forsyningstilsynet har hermed modtaget 

det oprindeligt fremsatte forslag rettidigt. 

 

Af det anmeldte forslag fremgår, at dette er udarbejdet af alle TSO’er i den Europæi-

ske Union.  

 

I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3 skal høring være foretaget, inden forslaget frem-

lægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere skal forslaget ved-

lægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interesseparters 

synspunkter, der er fremkommet i forbindelse med høringen. 

 

Før anmeldelse til Forsyningstilsynet har det fremsatte forslag været i høring fra 

den 31. oktober 2017 til den 1. december 2017 via ENTSO-E hjemmeside. Tilsynet 

bemærker, at DSO’erne herved har haft mulighed for at fremkomme med synspunkter. 

Sammenholdt med dokumentet ”response to consultation comments” vurderer Forsy-

ningstilsynet, at det fremsatte forslag opfylder betingelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra 

f. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, stk. 3 er 

opfyldt, ved den skete høring via ENTSO-E hjemmeside, samt vedlagte dokument 
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”response to consultation comments”. 
 

Forsyningstilsynet har ved sin deltagelse i ACER og CEER rådført, samarbejdet og 

koordineret med de øvrige kompetente regulerende myndigheder i den Europæiske 

Union, med henblik på at opnå enighed om den fremsendte anmeldelse. De berørte 

regulerende myndigheder er den 23. juli 2018 nået til enighed om at fremsætte æn-

dringsanmodning til det oprindeligt anmeldte forslag af 27. februar 2018. Den sidste 

ændringsanmodning er fremsendt til TSO’erne den 4. september 2018.  

 

TSO’erne skal senest 2 måneder efter modtagelsen af ændringsanmodningen frem-

sende et ændret forslag. Forsyningstilsynet modtog den 12. oktober 2018 ændret for-

slag til KORRR-metoden. Det sidste ændrede forslag er modtaget den 21. november 

2018.  

 

Forsyningstilsynet har herefter modtaget det ændrede forslag rettidigt. 

 

De berørte regulerende myndigheder er i ERF d. 19. december 2018 nået til enighed 

om at godkende det fremsendte forslag, jf. bilag 4 (position paper). Dette position pa-

per indeholder en formel konstatering af enigheden mellem regulatorerne og beskriver 

aftalen mellem regulatorerne om at godkende KORRR-forslaget, med henblik på at 

sikre at afgørelsen ikke skal henvises til ACER. 

 

Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte 

forslag vedrørende KORRR opfylder alle formelle krav. 

 

Vurdering af materielle krav 

Det fremsatte forslag er udarbejdet af alle TSO’er i unionen. Det er tilsynets vurdering, 

at forslaget på denne baggrund respekterer det ansvar, der er pålagt den relevante TSO 

med henblik på at sikre systemsikkerheden. 

 

Det anmeldte forslag skal opfylde betingelserne i SO GL artikel 40, stk. 6, litra a - g. 

Forsyningstilsynet vurderer i det følgende det anmeldte forslags overensstemmelse med 

SO GL artikel 40, stk. 6, litra a – g.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag af 1. oktober 2018 i kapital 

1 indeholder bestemmelser for udveksling af data mellem TSO’erne. Tilsynet lægger 

vægt på, at den enkelte TSO i medfør af KORRR-metodens artikel 6 skal informere om 

netværkselementer og distributionssystemer i denne TSOs systemområde, som er en 

del af en tilstødende TSOs observationsområde. Tilsynet lægger endvidere vægt på ar-

tiklerne 7-10, hvorefter TSO’erne skal udveksle strukturelle-, planlagte- og realtidsdata.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at artikel 3, stk. 6, i metoden udarbejdet i medfør af 

CACM artikel 16, fastsætter princippet for deling af data mellem TSO’erne. I medfør af 

metodens artikel 3, stk. 6, må data deles med og mellem TSO’er,  der deltager i proces-

sen omkring de fælles netmodeller. TSO’erne har samme adgang efter KORRR-meto-

den. 
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Det er herefter tilsynets vurdering, at det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO 

GL artikel 40, stk. 6, litra a, og tager fornødent hensyn til metoden i medfør af CACM 

artikel 16.  

 

Det anmeldte forslags kapitel 2 indeholder bestemmelser om transmissionstilsluttede 

DSO’ers forpligtigelser til at levere strukturelle- planlagte og realtidsdata til TSO’en. Ka-

pitel 2 indeholder også i artikel 11 bestemmelser om notifikation af ændringer i DSO’ens 

net. 

 

I medfør af metoden udarbejdet efter CACM artikel 16, skal DSO’en blandt andet le-

vere data vedrørende koblingsstationer, linjeføring, transformatorer og viklingskobler. 

 

Endvidere skal DSO’en levere planlagte data vedrørende nettopologi og planlagt util-

gængelighed af DSO’en netelementer. 

 

I medfør af SO GL artikel 43, skal DSO’en levere strukturelle data om koblingsstationer 

og linjer.   

 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra EURELECTRIC, hvorefter det er an-

ført, at TSO’erne ikke har hjemmel til at få udleveret planlagte data, bl.a. vedrørende 

planer for tilgængelighed af anlæg fra DSO’erne. Denne udveksling er beskrevet i 

KORRR-forslagets artikel 12. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at udlevering af sådanne planlagte data ikke direkte er 

omfattet af SO GL afsnit 2 ”Dataudveksling” artikel 41-53. Derimod vedrører SO GL ar-

tikel 72 implicit udveksling af planlagte data. Hjemlen til at indhente sådanne oplysninger 

efter artikel 72, findes i artikel 40, stk. 3. 

 

For så vidt angår KORRR-forslagets artikel 12 om levering af planlagte data og planer 

for tilgængelighed, lægger tilsynet vægt på SO GL artikel 72, der pålægger TSO’en at 

foretage sikkerhedsanalyser med forskellige tidsrammer.  

 

SO GL artikel 72, stk. 1 pålægger TSO’erne at foretage driftssikkerhedsanalyser for tids-

rammerne  

 

a) year-ahead  

b) week-ahead, hvis det er relevant i henhold til artikel 69  

c) day-ahead og  

d) intraday. 

 

Disse sikkerhedsanalyser forudsætter, at der kan opstilles individuelle netmodeller for 

de angive tidsrammer. Det er tilsynets vurdering, at opstillingen af netmodeller forud-

sætter strukturelle- og planlagte data for de angive tidsrammer. Det er på denne bag-

grund tilsynets vurdering, at det er forudsat i SO GL, at såvel BNB’er som DSO’er leverer 

strukturelle- og planlagte data til TSO’en med henblik på at kunne gennemføre en så 

præcis driftssikkerhedsanalyse som mulig.  
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Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at SO GL artikel 92 og 94 fastsætter be-

stemmelser for DSO’ers levering af oplysninger om planlagt tilgængelighed for tidsram-

men year-ahead. Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at SO GL afsnit 2 ”da-

taudveksling” suppleres af bredere bestemmelser i SO GL med relation til dataudveks-

ling. Ikke mindst på grund af henvisningen til driftsikkerhedsanalysen og planlagte af-

brydelser i artikel 40, stk. 3. 

 

Af SO GL artikel 1, litra b fremgår, at med henblik på at sikre driftssikkerhed, frekvens, 

kvalitet og lønsom udnyttelse af det sammenkoblede system og 

ressourcerne fastsættes der detaljerede retningslinjer for: 

 

a) regler og ansvarsområder for koordinering og dataudveksling mellem TSO'er, 

mellem TSO'er og DSO'er og mellem TSO'er eller DSO'er og BNB'er med hen-

syn til driftsplanlægning og drift i næsten realtid. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at DSO’erne i medfør af metoden fastsat efter CACM 

artikel 16, skal levere strukturelle- og planlagte data til TSO’en. 

 

Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at opfyldelsen af TSO’ens forpligtigelser med 

henblik på at sikre driftssikkerhed og en lønsom udnyttelse af det sammenkoblede sy-

stem, forudsætter at DSO’erne leverer de nødvendige planlagte data for de tidsrammer, 

der fremgår af SO GL artikel 72, stk. 1. 

 

Det anmeldte forslag indeholder i kapitel 2 bestemmelser om DSO’ens levering af struk-

turelle-, planlagte-, og realtidsdata. Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, 

at det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO GL artikel 40, stk. 6, litra b, og tager 

fornødent højde for metoden udarbejdet i medfør af CACM artikel 16. 

 

Forsyningstilsynet har endvidere modtaget høringssvar fra EURELECTRIC vedrørende 

det anmeldte forslags artikel 13. Det er nærmere bestemt anført, at der efter DSO’ernes 

opfattelse, skal indgås aftale om udveksling af data og formatet for realtids dataudveks-

ling. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det af det anmeldte forslags artikel 10, stk. 1 fremgår, 

at der skal indgås aftale mellem TSO og DSO vedrørende realtids dataudveksling, her-

under formatet herfor. Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det anmeldte 

forslag fuldt ud tager højde for det af EURELECTRIC anførte. 

 

For så vidt angår SO GL artikel 40, stk. 6, litra c lægger tilsynet vægt på, at det an-

meldte forslags artikel 3, stk. 5, angiver forpligtelser for de tilgrænsende DSO'er og/el-

ler mellem downstream-DSO'er og upstream-DSO'er til at underrette hinanden inden 

for de aftalte tidsrammer om ændringer i data og oplysninger. Tilsynet vurderer på 

denne baggrund, at det anmeldte forslag er i overensstemmelse med SO GL artikel 

40, stk. 6, litra c. 

 

Det anmeldte forslags kapital 3 indeholder bestemmelser om BNB’ers levering af struk-

turelle-, planlagte og realtidsdata. Endvidere fremgår af det anmeldte forslags artikel 15, 

bestemmelser om notifikation af ændringer. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF CENTRALE ORGANISATORISKE KRAV, 

ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER I FORBINDELSE MED DATAUDVEKSLING (KORRR) 

Side 16/19 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metoden udarbejdet i medfør af CACM artikel 16 

omfatter produktions- og forbrugsenheder, hvorefter disse enheder skal levere data, 

hvis en enhed er tilsluttet ved 220 kV eller mere, eller en enhed er tilsluttet under 220 

kV, og data er nødvendige for gennemførelsen af TSO’ens regionale sikkerhedsana-

lyse. 

 

De strukturelle data, der skal leveres, omhandler i hovedtræk energikilde, maksimum- 

og minimum for aktiv effekt og reaktiv effekt, samt leveringstilstanden af reaktive effekt.  

 

For så vidt angår planlagte data, skal produktions- og forbrugsanlæg i hovedtræk le-

vere data omkring muligheden for op og nedregulering af aktiv effekt og planlagt util-

gængelighed af anlægget. 

 

I medfør af det anmeldte forslag, skal BNB’er levere de data, der står i SO GL artikel 48-

53. Dette indbefatter blandt andet levering af strukturelle data vedrørende installeret ka-

pacitet og energikilde, data om levering af reserver4, samt kapacitet til regulering af re-

aktiv effekt. 

 

Ved planlagte data skal blandt andet leveres data vedrørende planlagte begrænsninger 

i aktiv effekt, prognoser for output af aktiv effekt, samt planlagt utilgængelighed af an-

lægget. 

 

Det er herefter tilsynets vurdering, at det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO 

GL artikel 40, stk. 6, litra d, og tager fornødent hensyn til metoden udarbejdet i medfør 

af CACM artikel 16. 

 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra EURELECTRIC vedrørende det an-

meldte forslags artikel 17. Det er nærmere bestemt anført, at artiklen uden videre på-

lægger BNB’er at levere realtidsdata til TSO’en. EURELECTRIC har anført, at levering 

bør ske efter krav fra TSO’en. 

 

Forsyningstilsynet forstår høringssvaret sådan, at dette vedrører eksisterende anlæg. 

Ved eksisterende anlæg forstås anlæg, der ikke er omfattet af tilslutningsforordningerne 

2016/631 (RfG), 2016/1388 (DCC) eller 2016/1447 (HVDC).  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at artikel 17, stk. 1 omhandler meddelelse om et 

eksisterende anlægs kapacitet til at levere realtidsdata.  

 

Artiklen vedrører ikke efter tilsynets vurdering i hvilket omfang, der rent faktisk skal ske 

levering af realtidsdata. Tilsynet lægger herved vægt på ordlyden af det anmeldte for-

slags artikel 17, stk. 1, 3. pkt. og 4. pkt., samt det anmeldte forslags artikel 6, stk. 5. 

 

Tilsynet lægget vægt på, at artikel 17, stk. 1, 3. pkt. vedrører information om et eksiste-

rende anlægs tekniske kapacitet til at levere realtidsdata. 

 

 
4 Kun relevant for anlæg der levere reserver. 
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For så vidt angår artikel 17, stk. 1, 4. pkt. lægger tilsynet vægt på, at undtagelsespro-

cessen for levering af realtidsdata er en national proces. Tilsynet lægger endvidere vægt 

på det anmeldte forslags artikel 6, stk. 5, hvorefter TSO, DSO og BNB på nationalt ni-

veau skal samarbejde om at definere, hvilke BNB’er, der skal levere realtidsdata. 

 

Tilsynet finder på denne baggrund, at vurderingen af, hvorvidt et eksisterende anlæg 

skal levere eller ikke skal levere realtidsdata, er en national proces, og at det anmeldte 

forslag derfor ikke tager stilling hertil. 

 

Det er herefter tilsynets vurdering, at EURELECTRIC’s høringssvar ikke giver tilsynet 

anledning til ikke at godkende det anmeldte KORRR-forslag. 

 

For så vidt angår artikel 17, stk. 1, 3. pkt. lægger tilsynet til grund, at i det omfang TSO’en 

allerede er bekendt med BNB’ens muligheder for levering af realtidsdata, vil det være 

uproportionalt, at pålægge BNB’en at genmeddele dennes muligheder for levering af 

realtidsdata.   

 

EURELECTRIC har endvidere i deres høringssvar til tilsynet anført, at the Danish NRA 

has as prerequisite for the approval of the thresholds between A and B threshold pro-

vided that SOGL should not overrule the fact that RfG requirement only applies to new 

generators. With the current wording of article 17 of KORRR, this is not the case. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at SO GL vedrører såvel eksisterende- som nye anlæg. 

 

Forsyningstilsynet forstår det angivne høringssvar som vedrørende nye anlæg. Med nye 

anlæg forstås anlæg, der er omfattet af tilslutningsforordningerne 2016/631 (RfG) eller 

2016/1388 (DCC) eller 2016/1447 (HVDC).  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ordlyden af artikel 17, stk. 1 i det anmeldte forslag, ikke 

er i uoverensstemmelse med det forhold, at tilslutningsforordningerne vedrører nye an-

læg, og SO GL vedrører både nye- og eksisterende anlæg.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der i medfør af RfG artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii, 

og DCC artikel 18, stk. 3, er hjemmel for TSO’en til at fastsætte krav om levering af 

realtidsdata fra nye anlæg.  

 

Tilsynet lægger endvidere vægt på, at det anmeldte forslags artikel 10, stk. 1 indeholder 

bestemmelser om, at TSO’en og DSO’en aftaler indholdet og formatet for levering af 

realtidsdata, samt at forholdet mellem eksisterende og nye anlæg fremgår af artikel 17, 

stk. 1, 3. pkt. og 4. pkt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at det angivne høringssvar ikke giver tilsynet 

grundlag for at bede om ændringer i det anmeldte forslag. 

 

Tilsynet lægger vægt på, at det anmeldte forslag overordnet fastsætter ansvar for leve-

ring af data, samt specificerer, hvilke data der skal leveres. Endvidere behandler det 

anmeldte forslag håndteringen af formater og leverancen af data.  
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For så vidt angår leverance af data og vedligeholdelse af den nødvendige infrastruktur 

hertil, lægger tilsynet vægt på, at alle regulerende myndigheder i enighed har fremsat 

ændringsanmodning af 23. juli 2018, hvorefter forpligtigelser vedrørende installation, 

konfiguration, sikkerhed og vedligeholdelse af de nødvendige kommunikationslinjer 

skal aftales på nationalt niveau. Det ændrede forslag af 1. oktober 2018 har fuldt ud 

indarbejdet de regulerende myndigheders ændringsanmodning.  

 

Tilsynet lægger endvidere vægt på, at det anmeldte forslag indeholder bestemmelser 

om tidsstempling, samt hyppighed for levering af strukturelle-, planlagte- og realtids-

data. 

 

Det anmeldte KORRR-forslag af 1. oktober 2018 har efter de regulerende myndighe-

ders vurdering indarbejdet og ændret den varslingsfrist, hvorefter DSO’er skal under-

rette TSO’en om ændringer i DSO’ens net. De regulerende myndigheder har i æn-

dringsanmodning af 23. juli 2018 krævet en ændring af den omtalte varslingsfrist.  

 

Det er herefter tilsynets vurdering, at det anmeldte forslag opfylder betingelserne i SO 

GL artikel 40, stk. 6, litra e, f og g. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at SO GL artikel 40, stk. 10 er indarbej-

det i det anmeldte forslags artikel 5, stk. 3. 

 

I medfør af SO GL artikel 40, stk. 6, skal det anmeldte forslag tage hensyn til og om 

nødvendigt supplere driftsbetingelserne i den metode vedrørende data om produktion 

og forbrug, der er udviklet i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222 (CACM). 

Det er tilsynets vurdering, at det anmeldte forslag i fornødent omfang tager hensyn til 

metoden udarbejdet i medfør af CACM artikel 16. 

 

Det anmeldte forslags artikel 18 indeholder i overensstemmelse med SO GL artikel 6, 

stk. 6, en tidsfrist for implementering af det anmeldte forslag. 

 

Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at det anmeldte forslag er i over-

ensstemmelse med SO GL artikel 40, stk. 6, og hvor det er relevant, endvidere er i 

overensstemmelse med SO GL artikel 40, stk. 5, stk. 7, stk. 8, stk. 9 og stk. 10. 

 

Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte forslag af 1. oktober 2018, med 

nedennævnte forbehold. 

FORBEHOLD 

Forsyningstilsynet bemærker, at godkendelsen af KORRR-forslaget alene vedrører 

fastsættelsen af fælles organisatoriske krav, roller og ansvarsområder vedrørende da-

taudveksling, jf. SO GL art. 40, stk. 6.  

 

Selve anvendelsen og omfanget af dataudvekslingen, skal fastlægges i samarbejde 

med DSO’er og BNB’er og godkendes individuelt af den nationale regulerende myndig-

hed, jf. art. 40, stk. 5.  
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KORRR-forslagets omtale af ”all SGU’s” (alle BNB’er), skal således læses som alle de 

BNB’er, der defineres som omfattet af forslaget til anvendelsen og omfanget af dataud-

vekslingen i henhold til SO GL art. 40, stk. 5. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning. Klage skal være skriftlig 

og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

På vegne af 

 

Thomas Heldbo Wienberg 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41715418 

thwi@forsyningstilsynet.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lukas Lindgreen 

Fuldmægtig, cand.jur.  

Tlf. +45 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 
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