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AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF 
ENERGINETS ÆNDRINGSFORSLAG VED-
RØRENDE SKIFT FRA FYSISKE TRANSMIS-
SIONSRETTIGHEDER TIL FINANSIELLE 
TRANSMISSIONSRETTIGHEDER PÅ STO-
REBÆLTSFORBINDELSEN 

 

 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender hermed Energinets anmodning af 24. august 2018 om 
en ændring af metoden for regional udformning af langsigtede transmissionsrettighe-
der for kapacitetsberegningsregion Nordic, jf. artikel 31 og artikel 4, stk. 12, i Kommis-
sionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retnings-
linjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA). 
 
SAGSFREMSTILLING  
Energinet har den 24. august 2018 under henvisning til FCA artikel 4 anmodet om en 
ændring af metoden for regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder 
for kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic). 

Ændringen vil indebære, at der ved forbindelsen mellem budområderne DK1 og DK2 
beliggende i CCR Nordic, skiftes fra fysiske transmissionsrettigheder til finansielle 
transmissionsrettigheder.  

Fysiske rettigheder giver indehaveren kapacitet til at nominere transport af el fra et 
budområde til et andet. Finansielle rettigheder har ikke denne mulighed. I begge tilfæl-
de udbetales prisdifferencen mellem budområderne til indehaveren. 

CCR Nordic består af transmissionsforbindelserne for el mellem: 

 Jylland/Fyn (DK1) og Sjælland (DK2) 
 Jylland/Fyn (DK1) og Sverige (SE3) 
 Sjælland (DK2) og Sverige (SE4) 
 Interne svenske budområder 
 Finland og Sverige 

Fastlæggelsen af CCR Nordic er sket ved ACER beslutning nr. 06/2016 af 17. novem-
ber 2016. 
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På el-forbindelsen under Storebælt (mellem DK1 og DK2) har der været transmissi-
onsrettigheder siden 2014, dvs. før ikrafttrædelsen af FCA GL. Energinet udbyder 
transmissionsrettighederne via den fælles tildelingsplatform, Joint Allocation Office 
(”JAO”). Disse udbydes for nuværende i form af fysiske transmissionsrettigheder. 

Forslaget indebærer, at de nuværende fysiske transmissionsrettigheder i form af må-
nedlige og årlige base-load produkter (produkter med samme effektleverance over alle 
døgnets timer) ændres til tilsvarende finansielle rettigheder på budområdegrænsen 
DK1-DK2. 

Med en godkendelse af den anmeldte ændring bringes transmissionsrettighederne i 
CCR Nordic – som kun angår el-forbindelsen under Storebælt (DK1-DK2) – i overens-
stemmelse med transmissionsrettighederne i kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR 
Hansa), der består af transmissionsforbindelserne for el mellem: 

 Danmark (DK1) og Tyskland (DE) 
 Danmark (DK2) og Tyskland (DE) 
 Sverige (SE4) og Polen (PO) 
 
I CCR Hansa er TSO’erne på vej til at overgå til finansielle transmissionsrettigheder, jf. 
Sekretariatet for Energitilsynets beslutning af 21. marts 2018, som er baseret på fælles 
positionspapir udarbejdet 8. marts 2018 af de regulerende myndigheder i CCR Hansa. 
Der forventes således udbud af finansielle transmissionsrettigheder på de dansk-tyske 
grænser for leverancer i 2019.  

Energinet har oplyst, at de har gennemført en offentlig høring over forslaget1 fra 28. 
juni – 15. august 2018 uden at modtage høringssvar. 

SAGENS PARTER 

Retsgrundlag for afgrænsning af sagens parter 
Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer) 
tillægger en række beføjelser i forbindelse med behandling af en sag og en sags afgø-
relse til ”den, der er part” i den pågældende sag. 

Forvaltningsloven indeholder imidlertid ikke en definition af partsbegrebet. Med støtte i 
forarbejderne til forvaltningsretten antages det dog i den juridiske litteratur og i praksis, 
at partsbegrebet i afgørelsessager omfatter ansøgere, klagere, og andre med væsent-
lig og individuel interesse i sagens udfald. 

Dansk forvaltningsrets almindelige partsbegreb kan anvendes ved afgørelse af en sag, 
der i øvrigt materielt og processuelt behandles og afgøres efter direkte anvendelig EU-
ret. Dog under disse generelle og konkrete forudsætninger:  

 
1 https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-nordic-s-proposal-

for/consult_view/ 
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 Der opereres ikke med et generelt partsbegreb ved EU-landenes forvaltning af 
direkte anvendelig EU-ret og/eller af nationale regler, der gennemfører EU-regler.   

 EU-landene er som udgangspunkt tillagt processuel og organisatorisk autonomi. 
 En anvendelse af dansk forvaltningsrets almindelige partsbegreb må ikke be-

grænse anvendelsen af grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, 
EU-rettens effektive virkning og proportionalitet. 

Forsyningstilsynets vurdering af sagens parter 
Forsyningstilsynet har vurderet, hvem der kan anses som part i sagen.  

Energinet ”Jura og Myndighed”, der ifølge Energinets hjemmeside udgør en del af 
koncernstaben i Energinet som selvstændig offentlig myndighed (CVR nr. 28980671), 
har sendt anmodningen til Forsyningstilsynet som led i sin rolle som systemansvarlig 
virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem.  

Anmodningen omhandler en metode for transmissionsrettigheder. Forsyningstilsynet 
vurderer, at Energinet Eltransmission A/S (CVR) A/S (CVR nr. 39314878) er part i 
sagen i forvaltningsretlig forstand og anser Energinet som selvstændig offentlig myn-
dighed (CVR nr. 28980671) som partsrepræsentant.  

Ud fra de foreliggende oplysninger finder Forsyningstilsynet ikke grundlag for at anse 
andre som parter i sagen. 

FORSYNINGSTILSYNETS HØRING 
Forsyningstilsynet sendte forslaget i høring i perioden 24. august 2018 til 14. septem-
ber 2018. 

Forsyningstilsynet modtog ingen høringssvar. 

RETSGRUNDLAG 
 
Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fast-
sættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (populærtitel 
”FCA” under hensyn til forordningens officielle titel på engelsk) 

Artikel 4, stk. 1, 1.-2. pkt. TSO’erne udarbejder de vilkår og betingelser eller metoder, 
der er fastlagt ved denne forordning, og fremsender dem til de kompetente reguleren-
de myndigheder til godkendelse inden for de i denne forordning fastsatte frister. Hvis et 
forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der følger af denne forordning, skal udar-
bejdes og aftales mellem flere TSO’er, samarbejder de deltagende TSO'er tæt herom.  

Artikel 4, stk. 7, litra c. Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godken-
des af alle regulerende myndigheder i den berørte region: 
c) den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 31. 

Artikel 4, stk. 12, 1. pkt. TSO’er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår 
og betingelser eller metoder, eller regulerende myndigheder, der er ansvarlige for at 
vedtage disse, jf. stk. 6 og 7, kan anmode om en ændring af disse vilkår og betingelser 
eller metoder. 
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Artikel 30, stk. 7. Når de regulerende myndigheder beslutter, at de respektive TSO’er 
ikke skal udstede langsigtede transmissionsrettigheder, eller at de respektive TSO’er 
skal stille andre langsigtede afdækningsprodukter til rådighed, finder artikel 16, 28, 29, 
31-57, 59 og 61, ikke anvendelse på TSO’er ved grænserne for budområderne. 

Artikel 30, stk. 1, 1. pkt. TSO’er ved grænsen til et budområde udsteder langsigtede 
transmissionsrettigheder, medmindre de kompetente regulerende myndigheder i kapa-
citetsberegningsregionen har truffet koordinerede beslutninger om ikke at udstede 
langsigtede transmissionsrettigheder ved grænserne til budområdet. 

Artikel 31, stk. 3, 1. pkt. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse 
udarbejder TSO’erne i hver kapacitetsberegningsregion, hvor langsigtede transmissi-
onsrettigheder forefindes, i fællesskab et forslag til den regionale udformning af lang-
sigtede transmissionsrettigheder, der skal udstedes ved alle grænser til budområdet 
inden for kapacitetsberegningsregionen.   

Artikel 31, stk. 6. Tildeling af fysiske transmissionsrettigheder og FTR - optioner samti-
dig ved samme budområdegrænse er ikke tilladt. Tildeling af fysiske transmissionsret-
tigheder og FTR - forpligtelser samtidig ved samme budområdegrænse er ikke tilladt. 

Artikel 33. 
1.   Indehavere af FTR - optioner er berettigede til godtgørelse i henhold til artikel 35. 
2.   Gennemførelsen af FTR - optioner sker i henhold til day-ahead-priskoblingen, jf. 
artikel 38-50 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikel 34. 
1. Indehavere af FTR - forpligtelser er berettigede til at modtage eller forpligtet til at 
betale den økonomiske godtgørelse, jf. artikel 35. 
2.   Gennemførelsen af FTR - forpligtelser sker i henhold til day-ahead-priskoblingen, 
jf. artikel 38-50 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikel 35, stk. 1. De relevante TSO'er, der foretager tildelingen af transmissionsret-
tigheder ved grænsen til et budområde via den fælles tildelingsplatform, yder godtgø-
relse til indehaverne af langsigtede transmissionsrettigheder, hvis prisforskellen er 
positiv i retning af de langsigtede transmissionsrettigheder. 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Det skal indledningsvis begrundes, hvorfor Forsyningstilsynet er eneste kompetente 
myndighed til at træffe afgørelse i denne sag, der formelt angår udformning af finan-
sielle transmissionsrettigheder i regi af CCR Nordic i denne regions helhed:  
 
Efter FCA artikel 31, stk. 3, skal forslag således udarbejdes af TSO’erne i hver kapaci-
tetsberegningsregion i fællesskab. I CCR Nordic indgår danske, svenske og finske 
TSO’er. Den svenske og finske TSO er undtaget kravet om at anmelde forslaget for 
CCR Nordic, jf. FCA artikel 30, stk. 7, da der ikke udbydes transmissionsrettigheder på 
disse TSO’ers budområdegrænser. Forsyningstilsynet er derfor den eneste berørte, 
regulerende myndighed.  
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Det følger dertil af FCA artikel 4, stk. 12, at TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde 
forslag til vilkår og betingelser eller metoder, kan anmode regulatorerne om at ændre 
tidligere godkendte metoder m.v. Tilsvarende kan regulatorer, der er ansvarlige for at 
godkende metoder m.v., anmode TSO’erne om at foreslå ændring af metoderne m.v. 
 
Endvidere fremgår det af FCA artikel 4, stk. 7, litra c, at et forslag skal godkendes af 
alle regulerende myndigheder i regionen. Men da forslaget kun angår interne, danske 
forbindelser, har Forsyningstilsynet eksklusiv kompetence til at træffe afgørelse i sa-
gen. Forsyningstilsynet har dog i mail af 2. oktober 2018 orienteret de øvrige regule-
rende myndigheder i CCR Nordic om anmeldelsen, og om at Forsyningstilsynet vil 
træffe afgørelse i sagen. 
 
I sammenhæng med Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen, skal der også 
redegøres for det nærmere materielle retsgrundlag for at indføre finansielle transmissi-
onsrettigheder: 
 
Efter FCA artikel 30, stk. 1, skal TSO’er på en budområdegrænse udstede langsigtede 
transmissionsrettigheder, medmindre de kompetente regulerende myndigheder har 
truffet beslutning om, at der ikke skal indføres langsigtede transmissionsrettigheder. 
 
Efter FCA artikel 31, stk. 6, er tildeling af fysiske transmissionsrettigheder og finansiel-
le transmissionsrettigheder (uanset om der er tale om optioner eller forpligtelser) sam-
tidigt, og ved samme budområdegrænse, ikke tilladt.  
 
Efter FCA artikel 33 og 34 kan finansielle transmissionsrettigheder udbydes enten som 
”optioner” eller ”forpligtelser”. Forskellen mellem ”finansielle transmissionsrettigheder - 
optioner” og ”finansielle transmissionsrettigheder - forpligtelser” er, at i sidstnævnte 
tilfælde er indehaveren forpligtet til at betale godtgørelse til TSO’en, hvis prisforskellen 
er negativ i retning af transmissionsrettigheden, jf. FCA artikel 34, stk. 1.  
 
Det gælder for både fysiske og finansielle transmissionsrettigheder efter FCA artikel 
35, at der skal udbetales en godtgørelse fra TSO’erne til indehaveren af transmissions-
rettighederne, hvis prisforskellen mellem budområderne er positiv i retning af transmis-
sionsrettighederne. 
 
Energinet har ved anmeldelse om en ændring af metoden ikke anført, om der etable-
res optioner eller forpligtelser, men Forsyningstilsynet har rettet henvendelse til Ener-
ginet, som bekræfter, at der er tale om optioner. 

En godkendelse af den foreslåede ændring af metoden indebærer, at der på budom-
rådegrænsen DK1-DK2 ændres fra de nuværende fysiske transmissionsrettigheder til 
tilsvarende finansielle rettigheder. Månedlige og årlige base-load produkter (det vil sige 
produkter med samme effektleverance over alle døgnets timer) fortsætter som hidtil. 

Dermed vil der alene være tale om et skift fra fysiske transmissionsrettigheder til finan-
sielle transmissionsrettigheder inden for rammerne af det regionale design af trans-
missionsrettigheder for CCR Nordic, og som vil være parallel til det daværende Sekre-
tariat for Energitilsynets tilsvarende godkendelse for så vidt angår CCR Hansa. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENERGINETS ÆNDRINGSFORSLAG 

VEDRØRENDE SKIFT FRA FYSISKE TRANSMISSIONSRETTIGHEDER TIL FINANSIELLE 

TRANSMISSIONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFORBINDELSEN 

Side 6/6 

Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke er kommet høringssvar til Forsyningstilsynets 
høring. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at forslaget gælder for alle markedsdeltagere. 
Forslaget giver i øvrigt ikke Forsyningstilsynet anledning til at rejse tvivl om, at der 
fastsættes ikke-diskriminerende vilkår og betingelser for markedsdeltagerne. 

Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at Energinet oplyser, at der ikke har været 
nomineret på de hidtidige fysiske transmissionsrettigheder i 2016 og 2017, og at finan-
sielle rettigheder ikke tager kapacitet fra day-ahead markedskoblingen. 

Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at CCR Nordic og CCR Hansa harmoniseres 
på dette punkt. 

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet, at den foreslåede ændring af 
metoden er rimelig og fastsætter effektive og proportionale krav til den regionale ud-
formning af transmissionsrettigheder i CCR Nordic.  

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet endvidere, at forslaget sikrer 
en fair og ikke-diskriminerende behandling af markedsdeltagerne og TSO’erne, samt 
at forslaget bidrager til at fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet 
med langsigtede afdækningsmuligheder for markedsdeltagerne, idet Energinet ikke 
behøver at tage højde for nomineringer i fremtiden. 

Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at forslaget er i overensstemmelse med 
formålene med FCA, der bl.a. er at fremme effektiv handel med og sørge for ikke-
diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet, hvilket giver prisafdæk-
ningsmuligheder for markedsdeltagerne og bidrager til effektiv og langsigtet drift og 
udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren inden for EU. 

På baggrund af ovenstående er det Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte 
metode godkendes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Peter Fausbøll 
Specialkonsulent 
Tlf. 41 71 54 32 
pefa@forsyningstilsynet.dk 

 


