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Godkendelse af anmodning om ændring af ord-

ning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO 

i et budområde 

 
RESUMÉ 

Forsyningstilsynet godkender på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

Energinets anmeldte forslag til ændring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end én 

”Nominated Electricity Market Operator” (NEMO) i et budområde (bilag 1) i henhold til 

artikel 9, stk. 8, litra d, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM 

GL), jf. artikel 9(13).  

 

Begrebet ”NEMO” dækker over den institutionelle ramme, som CACM GL fastsætter 

for elektricitetsbørserne. Elektricitetsbørserne tager imod købs- og salgsbud fra mar-

kedsaktørerne og udpeges til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-

kobling. Artikel 7 i CACM GL fastsætter i denne forbindelse en række ansvarsområder 

for NEMO’erne, dvs. de udpegede elektricitetsbørser, der er ansvarlige for gennemfø-

relsen af den fælles markedskobling.  

 

For de to danske budområder – DK1 og DK2 – er elektricitetsbørsen Nord Pool A/S 

(Nord Pool) udpeget som NEMO ved det daværende Sekretariat for Energitilsynets 

afgørelse af 27. oktober 2015. EPEX Spot SE (EPEX), der er udpeget som NEMO i 

bl.a. Frankrig, har tidligere underrettet tilsynet om, at EPEX påtænker at udbyde sine 

day-ahead- og intraday-handelsydelser i de danske budområder. EPEX har endnu ikke 

påbegyndt sine aktiviteter her. Sekretariatet underrettede den 12. februar 2016 EPEX 

om, at der ikke er noget til hinder for, at selskabet tilbyder sine handelsydelser i de 

danske budområder.  

 

Det følger af artikel 45 og 57 i CACM GL, at Energinet skal udarbejde et forslag til 

tildeling af overførselskapacitet samt andre nødvendige ordninger for tilfælde, hvor der 

er mere end én NEMO, der tilbyder sine day-ahead- og/eller intraday-handelsydelser i 

de danske budområder, et forslag til såkaldte ”more NEMO arrangements” (MNA). 

Forslaget skal fremsendes til de relevante nationale regulerende myndigheder til god-

kendelse senest fire måneder efter, at mere end én NEMO er blevet udpeget eller har 

fået tilladelse til at udbyde sine handelsydelser i et budområde.  

 

I henhold til artikel 45 og 57 i CACM GL udarbejdede Energinet – i samarbejde med de 

øvrigt berørte transmissionssystemoperatorer (TSO’er) i Norden og Tyskland samt de 

berørte NEMO’er, Nord Pool og EPEX – et forslag hertil og fremsendte dette til det 

daværende Sekretariat for Energitilsynet den 10. juni 2016. Sekretariatet kom i samar-

bejde med de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder frem til, at forslaget skulle ændres 
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og anmodede på denne baggrund Energinet om at ændre forslaget den 12. december 

2016. Energinet fremsendte det ændrede forslag til Sekretariatet den 10. februar 2017 

(bilag 2), hvilket Sekretariatet godkendte den 10. april 2017.  

 

Den 21. juni 2018 fremsendte Energinet en anmodning om ændring af ordningen for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde. Energinet har udarbejdet 

forslaget i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er.  

 

Energinet har i forbindelse med det fælles TSO-NEMO-implementeringsarbejde identi-

ficeret nogle uhensigtsmæssigheder i MNA’en, der bør opdateres, ligesom der er be-

hov for enkelte præciseringer, hvilket er baggrunden for Energinets anmodning om 

ændring. Der er tale om en række præciseringer af allerede eksisterende artikler og 

tilføjelse af en artikel om dataformat og kommunikationsformer.  

 
AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet 

afgørelse om følgende: 

 

 Godkendelse af Energinets anmeldte forslag om ændring af ordning for tilfæl-

de, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i henhold til artikel 9, stk. 

8, litra d, jf. stk. 13, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsæt-

telse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger, jf. artikel 45 og 57. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse følger nedenfor. 

 
SAGSFREMSTILLING  

I nærværende sag tages stilling til Energinets anmodning om ændring af ordning for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”more NEMO arrangements”, 

herefter MNA), jf. artikel 45 og 57 i CACM GL.  

 

CACM GL fastsætter harmoniserede minimumsregler for kapacitetstildeling og håndte-

ring af kapacitetsbegrænsninger i EU for at gennemføre en fælles day-ahead- og in-

traday-kobling med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel med 

elektricitet i Unionen samt en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger konkurren-

ceevnen til gavn for forbrugerne, jf. præambelbetragtning 3 i CACM GL. CACM GL 

trådte i kraft den 14. august 2015.  

 

Ifølge CACM GL dækker begrebet ”NEMO” over den institutionelle ramme, som CACM 

GL fastsætter for elektricitetsbørserne, der tager imod købsbud og salgsbud fra mar-

kedsaktørerne, og som udpeges til at være ansvarlige for at gennemføre den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling. Forordningens artikel 7 fastsætter en række ansvars-

områder for NEMO’erne. Deres opgaver omfatter:  
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 modtagelse af bud fra markedsdeltagerne,  

 det overordnede ansvar for matchning og fordeling af bud i overensstemmelse 

med resultaterne af den fælles day-ahead- og intraday-kobling,  

 offentliggørelse af priser samt  

 afvikling og clearing af de kontrakter, der resulterer af handlerne, i henhold til 

de relevante deltageraftaler og regler.  

 

Oprettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling kræver, at potentielt konkurre-

rende elektricitetsbørser samarbejder om at oprette fælles markedskoblingsfunktioner, 

jf. præambelbetragtning 20 i CACM GL.  

 

I henhold til artikel 45 og 57 i CACM GL skal TSO’er i et budområde, hvor mere end én 

NEMO udbyder handelsydelser, således udarbejde et forslag, som skaber vilkårene for 

tildeling af overførselskapacitet og andre ordninger, inden for hvilke NEMO’er kan 

konkurrere samtidig med, at de samarbejder om den fælles day-ahead- og/eller intra-

day-kobling. Disse ordninger skal være udformet således, at andre TSO’er og NE-

MO’er har mulighed for at tilslutte sig dem.  

 

MNA-forslaget skal sendes til godkendelse hos den nationale tilsynsmyndighed senest 

fire måneder efter, at mere end én NEMO er blevet udpeget til eller har fået tilladelse til 

at udbyde sine handelsydelser i et budområde.  

 

Den 27. oktober 2015 blev Nord Pool udpeget som NEMO i de to danske budområder 

af det daværende Energitilsyn. NEMO-udpegningen gælder for både day-ahead- og 

intraday-koblingen. 

 

Den 18. januar 2016 underrettede EPEX Spot Energitilsynet om, at EPEX Spot vil 

tilbyde sine handelsydelser i de to danske budområder for day-ahead- såvel som in-

traday-koblingen. EPEX Spot er udpeget som NEMO i bl.a. Frankrig. Det følger af 

artikel 4, stk. 5, i CACM GL, at en NEMO, der er udpeget i én medlemsstat, har ret til 

at tilbyde day-ahead- og/eller intraday-handelsydelser til levering i en anden medlems-

stat. Hvis en udpeget NEMO påtænker at deltage i den fælles day-ahead- og/eller 

intraday-kobling i en anden medlemsstat, skal denne underrette den udpegende myn-

dighed i den pågældende medlemsstat senest to måneder inden aktiviteten påbegyn-

des. En medlemsstat kan afvise handelsydelser, der leveres af en NEMO, som er 

udpeget i en anden medlemsstat under de i artikel 4, stk. 6, fastsatte kriterier.  

 

Energitilsynet har imidlertid ikke fundet, at der er hindringer for, at EPEX Spot påbe-

gynder sine aktiviteter i de to danske budområder, hvilket Energitilsynet pr. brev under-

rettede EPEX Spot om den 12. februar 2016. EPEX Spot har endnu ikke påbegyndt 

sine aktiviteter i de to danske budområder. Energinet sendte sin oprindelige anmeldel-

se af et fælles nordisk MNA-forslag (udarbejdet af alle de nordiske TSO’er) til Energitil-

synet den 10. juni 2016. På baggrund af en analyse af dette forslag, anmodede Ener-

gitilsynet den 12. december 2016 Energinet om at ændre forslaget, jf. artikel 9, stk. 12 i 

CACM GL. Vurderingen blev foretaget i samarbejde med de øvrige nordiske tilsyns-

myndigheder; Energimarknadsinspektionen, Norges vassdrags- og energidirektorat og 

Energiavirasto. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ANMODNING OM ÆNDRING AF ORDNING FOR TILFÆLDE, 

HVOR DER ER MERE END ÉN NEMO I ET BUDOMRÅDE 

 

Side 4/18 

Energitilsynet og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheders primære forbehold vedrø-

rende det oprindelige MNA-forslag vedrørte, at forslaget ikke var skrevet som et juri-

disk bindende dokument, at forslaget alene vedrørte de nordiske grænser samt at 

forslaget ikke omfattede en passende tidsramme for gennemførelsen af MNA-

forslaget, jf. artikel 9, stk. 9 i CACM GL. Derudover indeholdt det oprindelige forslag 

bestemmelse om, at omkostninger afholdt af TSO’erne til etablering af den nødvendige 

day-ahead pre-koblingsplatform skulle fordeles ligeligt mellem de relevante NEMO’er.  

 

Energinet fremsendte den 10. februar 2017 et ændret MNA-forslag til Energitilsynet. I 

det ændrede forslag tog Energinet hensyn til Energitilsynets bemærkninger i anmod-

ningen om ændring af det oprindelige MNA-forslag. Energitilsynet godkendte det æn-

drede forslag den 10. april 2017.  

 

Energinet sendte den 16. april 2018 ændringsforslaget til ordning for tilfælde, hvor der 

er mere end én NEMO i et budområde i høring med frist for høringssvar den 17. maj 

2018. Energinet modtog høringssvar fra Nord Pool. 

 

Energitilsynet modtog Energinets ændringsforslag den 21. juni 2018. Forslaget er ud-

arbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder, der således har 

modtaget samme forslag fra deres respektive TSO’er. Formålet med, at TSO’erne 

udarbejder MNA’en, herunder ændringsforslag hertil, med andre relevante TSO’er (og 

NEMO’er) er at sikre, at de ordninger, som forslaget fastsætter, kan fungere med ord-

ninger i andre budområder (som andre MNA’er fastsætter ordninger for).  

 

Energinet har således udarbejdet ændringsforslaget i samarbejde med de øvrige nor-

diske regulatorer for at sikre fælles nordiske ordninger for tilfælde, hvor der er mere 

end én NEMO i et budområde i Norden. Engelsk er referencesproget for forslaget. 

ANMODNING OM ÆNDRINGER 

Energinet har i forbindelse med det fælles TSO-NEMO-implementeringsarbejde identi-

ficeret nogle uhensigtsmæssigheder i MNA’en, der bør opdateres, ligesom det er 

Energinets vurdering, at der er behov for enkelte præciseringer, hvilket er baggrunden 

for Energinets anmodning om ændring af MNA’en.  

 

Energinet har i sin anmodning om ændring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde, angivet følgende forslag til ændringer: 

 

 Præcisering af MNA artikel 5(1): Publicering af overførselskapaciteter og allo-

keringsbegrænsninger skal varetages af NEMO’erne og skal ske til markedet. 

 Præcisering af MNA artikel 5(3): De data, som NEMO’erne skal behandle, er 

de data, de har modtaget i henhold til MNA artikel 5(2) (overførselskapaciteter 

og allokeringsbegrænsninger). 

 Slettelse af MNA artikel 5(4): Krav til ”Coordinated Capacity Calculator” om 

validering af, at det er de korrekte overførselskapaciteter og allokeringsbe-

grænsninger, der bruges af MCO funktionen. 

 Præcisering af MNA artikel 6: Energinet kan uddelegere verificering af mar-

kedskoblingsresultaterne til den/de relevante ”Coordinated Capacity Calcula-

tors” (CCC’er), alternativt andre relevante enheder. 
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 Tilføjelse af en ny MNA artikel 14 om dataudveksling: TSO’erne definerer fil-

formater og kommunikationsformer til dataudveksling mellem TSO’er og NE-

MO’er. 

 

Baggrunden for ovenstående ændringsforslag følger nedenfor.  

PUBLICERING AF OVERFØRSELSKAPACITET OG ALLOKERINGSBEGRÆNSNINGER (ARTIKEL 

5(1)) 

Ifølge artikel 46, stk. 1, i CACM GL skal hver ansvarlig for den koordinerede kapaci-

tetsberegning sikre, at overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne frem-

sendes rettidigt til de relevante NEMO'er med henblik på at sikre, at overførselskapaci-

teten og allokeringsbegrænsningerne offentliggøres på markedet senest kl. 11.00 day-

ahead-markedstid.  

 

I dag er markedsaktører i Norden vant til, at offentliggørelse af overførselskapacitet 

sker kl. 10:00 CET. Energinets forslag til ændring af artikel 5(1) i MNA’en præciserer, 

at publiceringen af overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsninger skal varetages 

af NEMO’erne og sendes til markedet. Det overordnede formål er at sikre, at nordiske 

markedsaktører modtager den samme information på samme tid.  

DATA: OVERFØRSELSKAPACITET OG ALLOKERINGSBEGRÆNSNINGER (ARTIKEL 5(3)) 

For at undgå tvivl har Energinet i den ændrede artikel 5(3) præciseret, hvilken informa-

tion artiklen omfatter. Samtidig er dele af den oprindelige tekst i artikel 5(3) flyttet til en 

ny artikel 14. 

 

Af den ændrede artikel 5(3) fremgår det, at de data, som NEMO’erne skal behandle, er 

de data, de har modtaget i henhold til artikel 5(2) i MNA’en (overførselskapaciteter og 

allokeringsbegrænsninger). 

KRAV OM VALIDERING SLETTES (ARTIKEL 5(4)) 

Den oprindelige artikel 5(4) omhandlede krav til ”Coordinated Capacity Calculator” 

(CCC) om validering af, at det er de korrekte overførselskapaciteter og allokeringsbe-

grænsninger, der bruges af MCO-funktionen. En CCC er den ansvarlige for den koor-

dinerede kapacitetsberegning, dvs. den eller de enheder, der har til opgave at beregne 

transmissionskapaciteten, på regionalt plan eller højere.  

 

Ifølge artikel 7, stk. 2, litra b, i CACM GL skal NEMO’erne udøve markedskoblingsfunk-

tioner, herunder ”behandling af inputdata om overførselskapacitet og allokeringsbe-

grænsninger, som leveres af de ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, 

jf. artikel 46 og 58.” 

 

Ifølge artikel 46, stk. 1, i CACM GL skal hver ansvarlig for den koordinerede kapaci-

tetsberegning sikre, at overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne frem-

sendes rettidigt til de relevante NEMO'er med henblik på at sikre, at overførselskapaci-

teten og allokeringsbegrænsningerne offentliggøres på markedet senest kl. 11.00 day-

ahead-markedstid.  

 

De nordiske TSO’er, herunder Energinet, finder den nuværende udformning af artikel 

5(4) problematisk i forhold til ansvarsfordelingen mellem NEMO’er og TSO’er. CACM 
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GL placerer ikke et ansvar hos CCC’erne for at validere, at de overførselskapaciteter 

og allokeringsbegrænsninger der bruges af MCO-funktionen, er korrekte. Ifølge artikel 

7, stk. 2, litra b, i CACM GL er det NEMO’ernes ansvar at behandle inputdata, herun-

der at udøve markedskoblingsfunktioner. 

 

Det er de nordiske TSO’ers opfattelse, at ansvarsfordelingen mellem NEMO’er og 

TSO’er bliver mere klar, hvis CCC’ernes ansvar afgrænses til at sende valideret infor-

mation til NEMO’erne og således ikke at foretage validering af data, der anvendes af 

MCO-funktionen.  

 

Energinet har sammen med de øvrige nordiske TSO’er analyseret MNA’er for den 

hollandske budzone, de tyske budzoner og den belgiske budzone. Ingen af disse in-

deholder et eksplicit krav til, at CCC’erne validerer de overførselskapaciteter og alloke-

ringsbegrænsninger, der behandles af NEMO’erne og sendes til MCO-funktionen.  

 

I overensstemmelse med kravene i artikel 48 i CACM GL og artikel 6 i MNA’en vil NE-

MO’er uagtet ændringen levere resultaterne af markedskoblingen til TSO’erne og 

CCC’en. 

 

Fjernelse af artikel 5(4) har ifølge Energinet og de øvrige nordiske regulatorer ikke 

betydning for de øvrige bestemmelser i MNA’en.  

UDDELEGERING AF VERIFICERING AF MARKEDSKOBLINGSRESULTATERNE (ARTIKEL 6) 

Energinets anmodning om ændring af artikel 6 i MNA’en præciserer, at Energinet kan 

uddelegere verificering af markedskoblingsresultaterne til den/de relevante CCC’er, 

alternativt andre relevante enheder. 

TILFØJELSE OM DATAUDVEKSLING (ARTIKEL 14) 

Det er de nordiske TSO’ers opfattelse, at det er nødvendigt at inkludere en artikel om 

filformater og kommunikationsformer i forbindelse med implementeringen af MNA’erne. 

Derfor anmoder Energinet om, at der tilføjes en ny artikel i MNA’en; artikel 14 omhand-

lende dataudveksling. Artikel 14 foreskriver, at TSO’erne definerer filformater og kom-

munikationsformer til dataudveksling mellem TSO’er og NEMO’er. NEMO’er definerer 

filformater og kommunikationsformer til dataudveksling mellem NEMO’er. 

 

TSO’er er forpligtede til generelt at inddrage internationale ENTSO-E standarder og 

tekniske specifikationer. Dette sker for at sikre en harmonisering af datastandarder og 

muliggør således konkurrence og gennemsigtighed i udveksling af data med 

TSO’erne.  

 

Energinet og de øvrige nordiske TSO’er ser ingen grund(e) til at anvende datastandar-

der, der ikke anerkendes af ENTSO-E og vil således følge de standarder, ENTSO-E 

fastsætter.  

 

Afhængigt af NEMO’ernes og TSO’ernes aktuelle systemer er det ifølge Energinet og 

de øvrige nordiske regulatorer muligt, at der vil være en omkostning ved at adaptere 

systemerne til håndtering af de nye dataformater. Det vil imidlertid sikre, at systemer i 

fremtiden er udviklet med baggrund i harmoniserede europæiske dataudvekslings-

standarder.  
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Forsyningstilsynet vurdering af Energinets anmodning om ændring af ordning for til-

fælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde, fremgår af Forsyningstilsynets 

begrundelse for afgørelsen.  

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sagens behandling vurderet, hvem der kan 

anses som parter i sagen. Forsyningstilsynet anser Energinet Elsystemansvar A/S 

(CVR-nr. 39314959) som part i sagen. 

 

Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar fra elektricitetsbørserne Nord Pool og 

EPEX i perioden for tilsynets offentlige høring (den 5. juli 2018 til den 31. august 

2018). Forsyningstilsynet anser Nord Pool og EPEX Spot som parter i nærværende 

sag. Nord Pool er udpeget som NEMO i de to danske budområder. EPEX er udpeget 

som NEMO i bl.a. Frankrig og har tilkendegivet, at de forventer at udbyde sine han-

delsydelser i de to danske budområder. EPEX udbyder endnu ikke deres handelsydel-

ser i de danske budområder.  

 

Forsyningstilsynet har sikret, at andre interesserede har haft mulighed for at frem-

komme med bemærkninger til sagen gennem tilsynets offentlige høring. Denne har 

foregået i regi sammenslutningen af nordiske energiregulatorer Nordic Energy Regula-

tors (NordREG) og gennem Forsyningstilsynets egen hjemmeside og nyhedsbrev.  

 

Begrundelsen for ovenstående afgrænsning af sagens parter fremgår i afsnittet om 

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen nedenfor.  

HØRING 

De nordiske tilsynsmyndigheder sendte den 5. juli 2018 forslaget til ændring af ordning 

for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i høring på NordREG’s 

hjemmeside, dvs. samarbejdet for de nordiske regulatorer. Forsyningstilsynet sendte 

endvidere forslaget i offentlig høring på tilsynets hjemmeside og ud som nyhed til tilsy-

nets abonnenter. Frist for bemærkninger var den 31. august 2018.  

 

De nordiske tilsynsmyndigheder modtog bemærkninger til anmodningen om ændring 

af MNA’en fra elektricitetsbørserne Nord Pool og EPEX.    

 

Nord Pool hilser i sit høringssvar de nordiske TSO’ers anmodning om ændring af 

MNA’en, velkomment. Med reference til artikel 5(1) og 46(2) af MNA’en (som er ensly-

dende i Norden) støtter Nord Pool de nordiske TSO’ers ændringsforslag med henblik 

på at sikre, at nordiske markedsaktører modtager den samme information på samme 

tid som i dag.  

 

EPEX anerkender de nordiske TSO’ers åbne, transparente og koordinerede frem-

gangsmåde i forbindelse med de nordiske tilsynsmyndigheders høringsproces af de 

nordiske TSO’ers anmodning om ændring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde.  

 

EPEX støtter overordnet ændringerne foreslået i artikel 5(1), 5(3) og 5(4) i MNA’en. I 

forhold til artikel 5(1) i MNA’en stiller EPEX spørgsmålstegn ved, hvad der forstås ved 

offentliggørelse af overførselskapaciteter og allokeringsbegrænsninger (”publication of 
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CZCs [cross-zonal capacities] and ACs [allocation constraints]”) til markedet (”to the 

market by the relevant NEMOs”).  

 

EPEX støtter fjernelsen af den sidste sætning i artikel 5(3), ligesom EPEX er enig i, at 

artikel 5(4) slettes, dvs. kravet om, at CCC’erne skal validere, at de overførselskapaci-

teter og allokeringsbegrænsninger der bruges af MCO-funktionen, er korrekte.  

 

EPEX er endvidere enig i TSO’ernes ændringsforslag, hvad angår artikel 6 om verifice-

ring af markedskoblingsresultaterne og bemærker i forlængelse heraf, at de nordiske 

TSO’er og NEMO’er er enige om en to-trinsplan, hvormed EPEX fortsat kan opfylde 

sine forpligtelser som NEMO. EPEX fremhæver udfordringen i at sikre konsistens og 

rettidighed i levering og validering af day-ahead-koblingsresultaterne. EPEX er af den 

opfattelse, at det bør være tilstrækkeligt at fremsende disse til CCC’en.  

 

RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for Forsy-

ningstilsynets betragtninger og vurderinger.  

PARTSBEGREBET 

I forbindelse med sagens behandling hos Forsyningstilsynet har tilsynet vurderet, 

hvem der kan anses som parter i sagen.   

 

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer (forvaltningsloven) 

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. 

 

Det følger af forarbejderne til forvaltningsloven, at der med udtrykket ”ansøgere” for-

stås personer, der til en forvaltningsmyndighed har indgivet ansøgning om en ydelse, 

tilladelse eller lignende. Forarbejderne til forvaltningsloven omtaler desuden, at perso-

ner, til hvem et forbud eller påbud rettes eller vil blive rettet, vil have stilling som part i 

den pågældende sag. 

 

Ved afgørelsen af hvorvidt andre end ansøgere og klagere (sidstnævnte ikke relevant i 

denne sag) kan have partsstatus i en given sag, skal der foretages en vurdering af, om 

den pågældende har en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. 

Det følger således af forarbejderne til forvaltningsloven, at der i vurderingen navnlig 

må lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor 

nært denne interesse er knyttet til sagens udfald. 
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SAGENS MATERIELLE BESTEMMELSER 

 

I det følgende angives de bestemmelser, som Forsyningstilsynet har inddraget i for-

bindelse med tilsynets materielle behandling af sagen. 

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

2009 (FORORDNING 714/2009)  

 

Forordning 714/2009 (forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009) regulerer den 

grænseoverskridende handel med elektricitet i det indre marked.  

 

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 regio-

nale 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 samkørings-

linjerne mellem de nationale transmissionssystemer  

 

b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt forsy-

ningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse 

regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.”  

 

Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for transmissionssy-

stemoperatører for elektricitet (››ENTSO for elektricitet‹‹) til sikring af, at elektricitets-

transmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes mulighed for elektricitetshandel og 

elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i Fællesskabet, jf. artikel 5 og præambel-

betragtning nr. 7.  

 

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.  

 

ENTSO for elektricitet 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 mel-

lem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt ”ACER”), jf. præambelbetragt-

ning 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:  

 

”Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede ret-

ningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de vedta-

ges inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den årsa-

gerne hertil.” 
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I forbindelse med vedtagelse af Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 

2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapaci-

tetsbegrænsninger (CACM GL) har Kommissionen ikke fulgt ACER’s indstilling om 

vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet til netreglen ikke var formuleret til-

strækkeligt konkret til at kunne vedtages i form af en netregel.  
 
CACM GL er derfor vedtaget som en retningslinje (”guideline”) med hjemmel i forord-
ningens 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 Ar-
tikel.”  

 
I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og retningslinjer som 
gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor retsakten inden vedta-
gelse behandles i en komité bestående af medlemslandene.  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222 AF 24. JULI 2015 OM FASTSÆT-

TELSE AF RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF 

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER (CACM GL) 

 
Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget Kommissionens forordning (EU) 
2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL). Forordningen er som nævnt ikke 
en netregel, men en retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om en for-
ordning, som gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene.  
 
Af præambelbetragtning 3 fremgår, at forordningen fastsætter harmoniserede mini-
mumsregler, i sidste ende med tanke på en fælles day-ahead- og intraday- kobling, 
med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne kapacitetstilde-
ling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel med elektricitet i 
Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger konkurrenceevnen, til gavn 
for forbrugerne.  
 
Det fremgår endvidere af præambelbetragtning 19, at elektricitetsbørserne tager imod 
købsbud og salgsbud inden for forskellige tidsrammer, og disse udgør de inputdata, 
der er nødvendige for at gennemføre kapacitetsberegningen i forbindelse med den 
fælles-day-ahead- og intraday-kobling. Med henblik på reglerne for handel med elektri-
citet i CACM GL er det derfor nødvendigt at fastsætte en institutionel ramme for elek-
tricitetsbørser.  
 
Oprettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling kræver, at potentielt konkurre-
rende elektricitetsbørser samarbejder om at oprette fælles markedskoblingsfunktioner 
ifølge præambelbetragtning 20.  
 
Ifølge betragtning 25 er det nødvendigt, at TSO’er, NEMO’er og regulerende myndig-
heder samarbejder, for at fremme gennemførelsen af et velfungerende indre marked 
for elektricitet og for at sikre optimal forvaltning, koordineret drift og sund teknisk udvik-
ling af elektricitetstransmissionssystemet i Unionen. TSO’er, NEMO’er og regulerende 
myndigheder bør udnytte de synergier, der opstår som følge af projekter vedrørende 
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kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, som bidrager til udviklin-
gen af det indre marked for elektricitet. De bør trække på de erfaringer, der gøres, 
respektere de afgørelser, der træffes, og anvende de løsninger, der udvikles i forbin-
delse med disse projekter.  
 
De juridiske bestemmelser relevant for fremsendelse og godkendelse af TSO’ens for-
slag til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde findes i 
CACM GL Artikel 3, 7, 8, 9, 45 og 57.  
 
Det følger af Artikel 3, at CACM GL har til formål at:  
 

a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsy-
ning af elektricitet  

b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen  
c) sikre driftssikkerheden  
d) optimere beregningen og tildelinge af overførselskapacitet  
e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og mar-

kedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling  
f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed  
g) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissi-

onssystemet og elektricitetssektoren i Unionen  
h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse 

respekteres  
i) skabe lige vilkår for NEMO’er  
j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.  

Artikel 7 i CACM GL omhandler NEMO’ernes opgaver i i forbindlese med den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling.  

 

Det fremgår af artikel 7, stk. 1, litra j, at NEMO’erne er ansvarlige for at koordinere med 

TSO’erne med henblik på at fastlægge ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én 

NEMO i et budområde, og gennemføre den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling 

i overensstemmelse med disse godkendte ordninger.  

 

Artikel 8 i CACM GL omhandler TSO’ernes opgaver i relation til den fælles day-ahead- 

og intraday-kobling og fastsætter at i medlemsstater, der har netforbindelse til en an-

den medlemsstat, deltager alle TSO’er i den fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

 

Ifølge artikel 8, stk. 2, skal TSO’erne bl.a. etablere tildelingen af overførselskapacitet 

samt andre ordninger, hvor det er nødvendigt i henhold til artikel 45 og 57.  

 

Artikel 9, stk. 1, foreskriver, at TSO’erne og NEMO’erne udarbejder de vilkår, betingel-

ser og metoder, der er fastlagt krav om ved CACM GL, og fremsender dem til de kom-

petente regulerende myndigheder til godkendelse inden for de i CACM GL fastsatte 

frister. Hvis et forslag til vilkår, betingelser og metoder, der følger af CACM GL, skal 

udarbejdes og aftales mellem flere TSO’er eller NEMO’er, samarbejder de deltagende 

TSO’er og NEMO’er tæt herom.  

 

Desuden følger det af artikel 9, stk. 5, at hver regulerende myndighed godkender de 

vilkår, betingelser og metoder, der anvendes til at beregne eller fastlægge den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling, og som udvikles af TSO’erne og NEMO’erne. De er 

ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, betingelser og metoder, der er omhandlet i 

bestemmelsens stk. 6-8.  
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Stk. 8 fastsætter de forslag til vilkår, betingelser og metoder, der skal godkendes indi-

viduelt af hver regulerende myndighed, herunder hvor det er relevant, forslaget om 

tildeling af overførselskapacitet samt andre ordninger, jf. artikel 45 og 57.  

 

Artikel 9, stk. 9, bestemmer, at forslag til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte et 

forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forven-

tede betydning for målene i CACM GL.  

 

De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og 

metoder, jf. stk. 6-8, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald sidste berørte 

regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, betingelser og metoder, 

jf. artikel 9, stk. 10.  

 

De TSO’er og NEMO’er, der er ansvarlige for at fastlægge de i CACM GL omhandlede 

vilkår, betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de kompetente re-

gulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan godkendelse ikke er 

påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger anses for værende for-

trolige i henhold til artikel 13 i CACM GL, jf. artikel 9, stk. 14.  

 

Endelig følger det af artikel 45 om ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NE-

MO i et budområde, at TSO’er i et budområde udarbejder et forslag om tildeling af 

overførselskapacitet samt andre ordninger, der er nødvendige for sådanne budområ-

der, i samarbejde med de berørte TSO’er og NEMO’er med henblik på at sikre at de 

relevante NEMO’er leverer de nødvendige data og finansielle dækning for sådanne 

ordninger. Disse ordninger skal være udformet således, at andre TSO’er og NEMO’er 

har mulighed for at tilslutte sig dem.  

 

Det følger af stk. 2, at forslaget skal fremsendes de relevante nationale regulerende 

myndigheder til godkendelse senest fire måneder efter at den anden NEMO er blevet 

udpeget og/eller har fået tilladelse til at udbyde handelsydelser i et budområde.  

 

Artikel 57 i CACM GL har samme ordlyd som artikel 45, men omhandler intraday-

koblingen. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

I denne sag anmodes Forsyningstilsynet om at godkende Energinets forslag til æn-

dring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (MNA). 

AFGRÆNSNING AF SAGENS PARTER  

Forsyningstilsynet har på baggrund af ændringsforslagets indhold og indkomne hø-

ringssvar vurderet, hvem der kan anses som part i sagen.  

 

Forvaltningsloven tillægger en række beføjelser i forbindelse med behandling af en 

sag og en sags afgørelse til ”den, der er part” i den pågældende sag. 
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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. 

ENERGINET ELSYSTEMANSVAR A/S 

Energinet har til Forsyningstilsynet tilkendegivet, at Energinet anser Energinets kon-

cern-moderselskab – som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) – som part i sagen.  

 

Forsyningstilsynet anser Energinet Elsystemansvar A/S (CVR-nr. 39314959) som part 

i sagen. På baggrund af Forsyningstilsynets viden, er det Energinet Elsystemansvar 

A/S, der er ansvarlig for markederne. Det er således Energinet Elsystemansvar A/S, 

der varetager NEMO-relaterede opgaver, herunder tildeling af kapacitet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet Elsystemansvar A/S har 

individuel og væsentlig interesse i sagen, hvorfor selskabet anses som part i sagen i 

forvaltningsretlig forstand.  

NORD POOL 

Nord Pool har afgivet høringssvar i forbindelse med Forsyningstilsynet og de øvrige 

nordiske regulatorers offentlige høring af de nordiske TSO’ers forslag til ændring af 

MNA’en.  

 

Denne sag handler om et ændringsforslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde. Ordningen har således væsentlig interesse for NEMO’er i 

de to danske budområder.  

 

Nord Pool er udpeget som NEMO i de to danske budområder. Forsyningstilsynet vur-

derer således, at Nord Pool har tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i sagen.  

EPEX SPOT 

EPEX har afgivet høringssvar i forbindelse med Forsyningstilsynet og de øvrige nordi-

ske regulatorers offentlige høring af de nordiske TSO’ers forslag til ændring af 

MNA’en.  

 

EPEX er udpeget som NEMO i bl.a. Frankrig og forventer at udbyde sine handelsydel-

ser i de to danske budområder på et tidspunkt. På nuværende tidspunkt har EPEX 

således ikke handelsaktiviteter i de to danske budområder. EPEX har imidlertid tilken-

degivet, at de forventer at indtræde på markedet og vurderes således at have en aktu-

el interesse i forslaget.  

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund vurderet, at EPEX har den fornødne indivi-

duelle og væsentlige interesse i sagen til at blive betragtet som part i forvaltningsretlig 

forstand.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i denne forbindelse, at andre interesserede har fået mu-

lighed for at afgive bemærkninger til ændringsforslaget gennem offentlig høring af 

forslaget.  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ANMODNING OM ÆNDRING AF ORDNING FOR TILFÆLDE, 

HVOR DER ER MERE END ÉN NEMO I ET BUDOMRÅDE 

 

Side 14/18 

ANMODNING OM ÆNDRING 

Denne afgørelse træffes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 8, litra d, jf. litra 13, og 

godkendes i overensstemmelse med formålene i artikel 3 i CACM GL og kravene i 

artikel 45 og 57.  

 

Det fremgår i denne forbindelse af artikel 3 i CACM GL, at forordningen har til formål 

bl.a. at fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsyning 

af elektricitet, optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet, sikre og 

forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed samt sikre, at der skabes 

lige vilkår for NEMO’er.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at MNA’en skal skabe lige vilkår for NE-

MO’er, der tilbyder sine handelsydelser i de to danske budområder, DK1 og DK2, og 

samtidig give andre TSO’er og NEMO’er mulighed for at tilslutte sig disse ordninger i 

overensstemmelse med CACM GL Artikel 45 og 57. Energinets ændringsforslag skal 

fortsat imødekomme dette.   

 

PRÆCISERING AF MNA ARTIKEL 5(1): PUBLICERING AF OVERFØRSELSKAPACI-

TETER OG ALLOKERINGSBEGRÆNSNINGER 

Ifølge artikel 46, stk. 1, i CACM GL skal CCC’en (den ansvarlige for den koordinerede 

kapacitetsberegning) sikre, at overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne 

fremsendes rettidigt til de relevante NEMO'er med henblik på at sikre, at overførsels-

kapaciteten og allokeringsbegrænsningerne offentliggøres på markedet senest kl. 

11.00 day-ahead-markedstid. CCC’en skal således gøre overførselskapaciteten til-

gængelig for alle NEMO’erne til offentliggørelse på markedet for at sikre lige vilkår for 

NEMO’erne inden for et budområde.  

 

Energinets forslag til ændring af artikel 5(1) i MNA’en præciserer, at publiceringen af 

overførselskapaciteter og allokeringsbegrænsninger skal varetages af NEMO’erne og 

sendes til markedet. Det overordnede formål er at sikre, at de nordiske markedsaktø-

rer modtager den samme information på samme tid.  

 

Energinet har ikke præciseret tidspunktet nærmere, idet TSO’erne ikke ønsker at være 

tvunget til at ændre MNA’en, hvis der er i fremtiden ændres i relaterede metoder eller 

anden lovgivning. Baggrunden for ikke at indarbejde et specifikt klokkeslæt er således 

hensynet til MNA’ens levetid.  

 

Forsyningstilsynet finder, at præciseringen af artikel 5(1) medvirker til større klarhed 

således, at formålet om, at alle aktører modtager samme information på samme tid, 

kan nås.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Nord Pool har afgivet bemærkning om, at Nord Pool 

støtter forslaget om at forsøge at sikre, at nordiske markedsaktører fremover (som 

minimum) modtager samme information på samme tidspunkt som i dag (kl. 10:00 

CET).  

 

EPEX har i sit høringssvar angivet, at EPEX overordnet støtter de foreslåede ændrin-

ger. I forhold til artikel 5(1) i MNA’en stiller EPEX spørgsmålstegn ved, hvad der for-
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stås ved offentliggørelse af overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsninger (”pub-

lication of CZCs and ACs”) til markedet (”to the market by the relevant NEMOs”).  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det af artikel 46, stk. 1, i CACM GL fremgår, at 

CCC’en skal fremsende overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne til de 

relevante NEMO’er med henblik på at sikre, at overførselskapaciteten og allokerings-

begrænsningerne offentliggøres på markedet senest kl. 11.00 day-ahead-markedstid.  

 

Det er herefter NEMO’ernes ansvar at behandle inputdata om overførselskapacitet og 

allokeringsbegrænsninger, jf. artikel 7, stk. 2, litra b. Forsyningstilsynet finder derfor, at 

det er rimeligt, at Energinets anmodning om ændring af MNA’en ikke tager stilling til 

spørgsmålet om, hvordan NEMO’erne skal offentliggøre overførselskapacitet og allo-

keringsbegrænsninger på markedet.  

PRÆCISERING AF ARTIKEL 5(3): DATA MODTAGET AF NEMO’ER I HENHOLD TIL 

ARTIKEL 5(2) (OVERFØRSELSKAPACITETER OG ALLOKERINGSBEGRÆNSNINGER) 

I overensstemmelse med de nordiske tilsynsmyndigheders bemærkning, herunder for 

at undgå tvivl, har Energinet i artikel 5(3) præciseret, hvilken information artiklen omfat-

ter.  

 

Af den ændrede artikel 5(3) fremgår det, at de data, som NEMO’erne skal behandle, er 

de data, de har modtaget i henhold til artikel 5(2) i MNA’en (overførselskapaciteter og 

allokeringsbegrænsninger).  

 

EPEX har til ændringen bemærket, at EPEX støtter fjernelsen af sidste linje i artikel 

5(3) i MNA’en.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ændringen bidrager til klarhed og således ikke ændrer 

tilsynets oprindelige vurdering af den tidligere godkendte MNA som værende rimeligt 

og ikke-diskriminerende.  

ARTIKEL 5(4) SLETTES: KRAV TIL ”COORDINATED CAPACITY CALCULATOR” OM 

VALIDERING  

Den oprindelige artikel 5(4) omhandlede krav til ”Coordinated Capacity Calculator” 

(CCC) om validering af, at det er de korrekte overførselskapaciteter og allokeringsbe-

grænsninger, der bruges af MCO-funktionen. 

 

Ifølge artikel 7, stk. 2, litra b, i CACM GL skal NEMO’erne udøve markedskoblingsfunk-

tioner, herunder ”behandling af inputdata om overførselskapacitet og allokeringsbe-

grænsninger, som leveres af de ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, 

jf. artikel 46 og 58.” Ifølge artikel 46, stk. 1, skal hver ansvarlig for den koordinerede 

kapacitetsberegning sikre, at overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne 

fremsendes rettidigt til de relevante NEMO'er med henblik på at sikre, at overførsels-

kapaciteten og allokeringsbegrænsningerne offentliggøres på markedet senest kl. 

11.00 day-ahead-markedstid.  

 

Energinet og de øvrige nordiske regulatorer finder den nuværende udformning af arti-

kel 5(4) problematisk i forhold til ansvarsfordelingen mellem CCC’er og NEMO’er. 

CACM GL placerer ikke et ansvar hos CCC’erne for at validere, at de overførselskapa-
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citeter og allokeringsbegrænsninger der bruges af MCO-funktionen, er korrekte, som 

den oprindelige MNA foreskriver. Ifølge artikel 7, stk. 2, litra b, i CACM GL er det NE-

MO’ernes ansvar at behandle inputdata, herunder at udøve markedskoblingsfunktio-

ner.  

 

Det er de nordiske TSO’ers opfattelse, at ansvarsfordelingen tydeliggøres, hvis denne 

ændring gennemføres således, at CCC’ernes ansvar afgrænses til at sende valideret 

information til NEMO’erne og altså ikke at foretage validering af data, der anvendes af 

MCO-funktionen. Hvis CCC’erne skulle validere de overførselskapaciteter og alloke-

ringsbegrænsninger, der bruges af MCO-funktionen, vil det ifølge de nordiske TSO’er 

skabe tekniske og timingsmæssige problemer. 

 

Energinet har sammen med de øvrige nordiske TSO’er analyseret MNA’er for den 

hollandske budzone, de tyske budzoner og den belgiske budzone. Ingen af disse in-

deholder et eksplicit krav til, at CCC’erne validerer de overførselskapaciteter og alloke-

ringsbegrænsninger, der behandles af NEMO’erne og sendes til MCO-funktionen.  

 

I overensstemmelse med kravene i artikel 48 i CACM GL og artikel 6 i MNA’en vil NE-

MO’er stadig forsyne TSO’er og CCC’en med resultaterne for markedskoblingen. 

 

Energinet og de øvrige nordiske TSO’er anmoder på denne baggrund om at slette 

artikel 5(4) i MNA’en. Det har ikke betydning for de øvrige bestemmelser i MNA’en.  

 

EPEX har i sit høringssvar angivet, at artikel 5(4) og spørgsmålet om validering har 

været drøftet i forbindelse med implementeringsprocessen. EPEX er enig i fjernelsen 

af artikel 5(4) i MNA’en og bemærker endvidere, at denne ikke kan sammenlignes med 

MNA’er i Central-vesteuropa (CWE). Det skyldes, at NEMO’erne i CWE fremsender 

data direkte til MCO-funktionen.  

 

CACM GL pålægger ikke CCC’er at validere, at det er de korrekte overførselskapacite-

ter og allokeringsbegrænsninger, der bruges som inputdata til MCO-funktionen. Forsy-

ningstilsynet vurderer således, at Energinets forslag om at fjerne artikel 5(4) i MNA’en 

er i overensstemmelse med målene i CACM GL.  

PRÆCISERING AF ARTIKEL 6: ENERGINET KAN UDDELEGERE VERIFICERING AF 

MARKEDSKOBLINGSRESULTATERNE  

Hver NEMO i de danske budområder skal ifølge artikel 6 fremsende resultaterne af 

den fælles day-ahead-kobling til Energinet og den relevante CCC. Energinet er ansvar-

lig for at verificere, at resultaterne, dvs. nettopositionerne af den fælles day-ahead-

kobling er i overensstemmelse med den validerede overførselskapacitet og alloke-

ringsbegrænsninger, jf. også artikel 8, stk. 2, litra f, og artikel 48, stk. 1, litra a, og stk. 

2. 

 

I artikel 6 tilføjes, at Energinet kan uddelegere verificeringen af markedskoblingsresul-

taterne til den/de relevante CCC’er, alternativt andre relevante enheder. I overens-

stemmelse med kravene i artikel 48 i CACM GL og artikel 6 i MNA’en vil NEMO’erne 

fortsat forsyne TSO’er og CCC’en med resultaterne for markedskoblingen. 
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TSO’er og NEMO’er er i fællesskab kommet frem til en to-trinsplan for implementering 

af MNA’en. I første skridt af implementeringen vil der alene være én NEMO, der sen-

der resultater til TSO’erne. Det tillader en hurtig implementering af MNA’en, at løsnin-

gen ikke for nuværende skal imødekomme dobbeltfremsendelse af resultaterne.  

 

I andet skridt tillades, at flere NEMO’er indsender resultater. Tidshorisonten for imple-

mentering af dette skridt afhænger af TSO’ernes IT-udvikling og implementeres alene, 

når det kan ske uden at risikere den operationelle sikkerhed.  

 

EPEX kan således opfylde sine forpligtelser som NEMO, selvom resultaterne af mar-

kedskoblingen ikke fremsendes til TSO’erne.  

 

Ifølge CACM GL artikel 81 kan en TSO uddelegere alle eller nogle af de opgaver, som 

operatøren tildeles i medfør af forordningen, til en eller flere tredjeparter, hvis den på-

gældende tredjepart kan udføre de respektive opgaver mindst ligeså effektivt som den 

enhed, der uddelegerer opgaven. Den enhed, der uddelegerer opgaven, er fortsat 

ansvarlig for at sikre, at forpligtelserne i denne forordning opfyldes, herunder sikre at 

de regulerende myndigheder har adgang til de oplysninger, de har brug for med hen-

blik på at kunne udføre deres overvågningsopgaver, jf. stk. 1.  

 

Energinet kan i overensstemmelse med artikel 81 i CACM GL uddelegere verificerin-

gen af markedskoblingsresultaterne til den/de relevante CCC’er.  

 

Forsyningstilsynet finder, at denne præcisering i MNA’en ikke går ud over, hvad der 

følger af CACM GL og i øvrigt er i overensstemmelse med formålene i CACM GL. Det 

er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at forslag til ændring af artikel 6 i MNA’en er i 

overensstemmelse med CACM GL, herunder for at nå forordningens mål.   

TILFØJELSE AF NY ARTIKEL 14 OM DATAUDVEKSLING 

Det er Energinet og de øvrige nordiske TSO’ers opfattelse, at det er nødvendigt at 

inkludere en artikel om filformater og kommunikationsformer i forbindelse med imple-

menteringen af MNA’erne. Artikel 14 foreskriver, at Energinet definerer filformater og 

kommunikationsformer til dataudveksling mellem Energinet og relevante NEMO’er. 

NEMO’er definerer filformater og kommunikationsformer til dataudveksling mellem 

NEMO’er. 

 

TSO’er er forpligtede til generelt at inddrage internationale ENTSO-E standarder og 

tekniske specifikationer. Dette sker for at sikre en harmonisering af datastandarder og 

muliggør således konkurrence og gennemsigtighed i udveksling af data med 

TSO’erne. Energinet og de øvrige nordiske TSO’er ser ingen grund(e) til at anvende 

datastandarder, der ikke anerkendes af ENTSO-E og vil således følge de standarder, 

ENTSO-E fastsætter.  

 

Afhængigt af NEMO’ernes og TSO’ernes aktuelle systemer er det muligt, at der vil 

være en omkostning ved at adaptere systemerne til håndtering af de nye dataformater. 

Det vil imidlertid sikre, at systemer i fremtiden er udviklet med baggrund i harmonise-

rede europæiske dataudvekslingsstandarder. De tekniske aspekter, herunder den 

fremtidige implementering, drøftes allerede i den nordiske MNA Working Group.  
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EPEX har i sit høringssvar udtrykt støtte til tilføjelsen af artikel 14 i MNA’en.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

På baggrund af ovenstående vurdering er det Forsyningstilsynets samlede vurdering, 

at Energinets anmodning om ændring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end én 

NEMO i et budområde, er rimeligt og fastsætter effektive og proportionale ordninger for 

disse tilfælde. Ændringerne går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre en fair 

og ikke-diskriminerende tildeling af overførselskapacitet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at ændringsforslaget er ikke-diskriminerende og 

fastsætter lige vilkår for NEMO’erne i de danske budområder. Forsyningstilsynet finder 

ikke anledning til at konkludere, at ændringerne hindrer andre TSO’ers og NEMO’ers 

mulighed for at tilslutte sig MNA’en, ligesom det er tilsynets vurdering, at forslaget ikke 

indeholder usaglige vilkår.  

 

Samlet vurderer Forsyningstilsynet således, at kravene om rimelighed, objektivitet og 

ikke-diskrimination er opfyldt. Metoden er således ikke til hinder for, at formålene med 

CACM GL, hvilke fremgår af forordningens artikel 3, kan nås.   

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ændringsforslaget er udarbejdet i samarbejde 

med de nordiske TSO’er – dvs. Energimarknadsinspektionen, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Energiavirasto – for at sikre fælles nordiske ordninger for tilfælde, 

hvor der er mere end én NEMO i et budområde i Norden.  Energinets forslag er såle-

des enslydende med de forslag, de øvrige nordiske TSO’er har indgivet til deres re-

spektive tilsynsmyndighed. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 9, stk. 8, litra d, jf. stk. 13, i CACM, jf. artikel 45 

og 57.  
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