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AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF 

ENERGINETS ANMELDELSE VEDRØRENDE 
KOORDINERET BELASTNINGSOMFORDE-

LING OG MODKØB FOR CCR HANSA 

 

 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet træffer hermed afgørelse om at godkende Energinets anmeldelse af 

4. december 2018 vedrørende metoden for regional udformning af koordineret belast-

ningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa, jf. artikel 35, jf. 

artikel 9, stk. 7, litra c, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om 

fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger (CACM GL). 

 

SAGSFREMSTILLING  

I denne sag tages der stilling til Energinets metodeanmeldelse af fælles regler i kapaci-

tetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa, dvs. Capacity Calculation Region Hansa) 

for koordineret belastningsomfordeling og modkøb, jf. artikel 35 i CACM GL. Anmel-

delsen er vedlagt som bilag 1. 

 

CACM GL trådte i kraft den 14. august 2015. CACM GL har til formål at skabe et vel-

fungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi. Med det for øje er 

hensigten med forordningen at fastsætte harmoniserede minimumsregler for kapaci-

tetstildeling, håndtering af kapacitetsbegrænsninger og handel med elektricitet i EU for 

at fremme udviklingen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling, jf. betragtning nr. 3 

i præamblen til CACM GL. 

Energinet sendte den 16. marts 2018 under henvisning til CACM GL artikel 35 anmel-

delse af metoden for regional udformning af koordineret belastningsomfordeling og 

modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa til Sekretariatet for det tidligere Energi-

tilsyn (nu Forsyningstilsynet). Denne første version af anmeldelsen er vedlagt som 

bilag 2. 

Alle regulatorer i CCR Hansa samt den norske regulator NVE og den nederlandske 

regulator ACM vurderede i fællesskab denne anmeldelse og anmodede den 2. oktober 

2018 om en revideret anmeldelse. Regulatorernes anmodning er vedlagt som bilag 3. 
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Forsyningstilsynet modtog den reviderede anmeldelse den 4. december 2018, mens 

den 20. december 2018 var det tidspunkt, hvor den sidste af de andre regulerende 

myndigheder i CCR Hansa modtog den reviderede anmeldelse fra sin TSO.  

De regulerende myndigheder i CCR Hansa og NVE har vurderet, at det ændrede for-

slag af 4. december 2018 er i overensstemmelse med kriterierne fastsat i artikel 9, 

artikel 12, artikel 35, samt den generelle formålsbestemmelse i artikel 3, i CACM GL. 

De regulerende myndigheder i CCR Hansa er derfor nået til enighed om, at det fælles 

forslag til metode for koordineret belastningsomfordeling og modkøb kan godkendes, 

se bilag 4. 

Det skal bemærkes, at transmissionsforbindelserne mellem det nederlandske budom-

råde NE og henholdsvis Jylland/Fyn (DK1) og Tyskland (DE) først forventes at indtræ-

de i CCR Hansa 20. marts 2019, og at den nederlandske regulator, ACM, derfor ikke 

har kunnet afgive en formel tilslutning til at godkende metoden.  

Der er dog også tale om, at ACM generelt ikke har kunnet tislutte sig de vedtagne eller 

foreslåede metoder for CCR Hansa, da metoderne alene angår kapacitetsbegræns-

ninger på de grænseoverskridende el-transmissionsforbindelser, og ikke tillige de in-

terne kritiske elementer i de enkelte lande inden for CCR Hansa. Det må derfor forven-

tes, at ACM vil ønske at drøfte revision af metoden på et senere tidspunkt. 

CCR Hansa består af transmissionsforbindelserne for el mellem: 

 

- Jylland/Fyn (DK1) og Tyskland (DE) 

- Sjælland (DK2) og Tyskland (DE) 

- Sydsverige (SE4) og Polen (PL) 

Fastlæggelsen af CCR Hansa er sket ved Agenturet for Samarbejde mellem Energire-

guleringsmyndigheder (ACER) beslutning nr. 06/2016 af 17. november 2016.  

Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal være RSC for Hansa og hvem, der skal vare-

tage opgaven som CCC. 

Metoden har til formål: 

- At sikre stabil drift på HVDC-forbindelser. 

- At imødekomme fejl eller uplanlagte hændelser på CCR Hansa interkonnek-

torer eller konverterstationer knyttet hertil. 

- At sikre kapacitet på en interkonnektor, hvor der er knyttet vindparker til og 

den reducerede kapacitet skyldes fejl i vindprognose. (dette punkt er af hen-

syn til Kriegers Flak, der kombinerer havvindmølleparker og en interkonnek-

tor). 

- At imødekomme andre tilfælde, hvor RSC’en på basis af en sikkerhedsanaly-

se anbefaler tiltag på CCR Hansa budområdegrænser. 
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- At afhjælpe TSO’er i andre regioner end Hansa, der fremsender en anmod-

ning. 

Den anmeldte metode indebærer, at den enkelte TSO i hvert land i CCR Hansa skal 

foreslå en række mulige tiltag for belastningsomfordeling og modkøb fra eget system-

område til den enhed, der hos CCR Hansa er ansvarlig for den regionale sikkerheds-

koordinering, RSC’en. 

RSC’en vil ud fra en samlet betragtning indstille ét eller flere tiltag i form af belast-

ningsomfordeling og/eller modkøb til den enkelte TSO. TSO’erne har i svar til RSC’en 

mulighed for enten at acceptere, stille ændringsforslag eller fremkomme med en be-

grundet afvisning af et foreslået tiltag. TSO’erne afstår ligeledes fra ensidigt at iværk-

sætte belastningsomfordeling og modkøb med grænseoverskridende effekt i CCR 

Hansa. 

TSO’ernes offentlige høring af udkast til oprindelig anmeldelse af metoden 

CCR Hansa TSO’erne har i perioden 20. december 2017 – 28. januar 2018 gennem-

ført en offentlig høring af udkast til den oprindelige anmeldelse af metoden1, hvorved 

der fremkom høringssvar fra Nordenergi, EFET Eurolectric and Market Parties Plat-

form (MPP), Statkraft Energi AS og Baltic Cable.  

Nordenergi efterlyser, at metoden bidrager til øget kapacitet på grænserne, og kan 

ikke se, at det vil være tilfældet. Nordenergi og Statkraft finder dertil, at metoden kan 

risikere at flytte interne flaskehalse til grænserne. Nordenergi finder også, at metoden 

skal bruges til at imødekomme betragtningerne i ACER’s afgørelse 02/2016 af 11. 

november 2016.  

TSO’erne finder ikke, at disse kommentarer er relevante i forhold til den aktuelle meto-

de for koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa, idet kommenta-

rerne efter deres indhold angår den generelle kapacitetsberegningsmetode (CCM) for 

CCR Hansa.  

Nordenergi og Statkraft efterlyser øget transparens i TSO’ernes og RSC’ens beslut-

ninger og anbefalinger, særligt i forbindelse med afvisninger. TSO’erne har imøde-

kommet dette i det endelige metodeforslag, artikel 7, som foreskriver logning og do-

kumentation.  

Nordenergi efterlyser, at afværgende foranstaltninger skal bruges til at undgå urimelig 

forskelsbehandling. Hertil svarer TSO’erne, at de planlægger at bruge ”Advanced Hy-

brid Coupling”, der som metode sikrer, at kapaciteten på interkonnektorer tildeles sam-

fundsøkonomisk optimalt af den fælleseuropæiske day-ahead algoritme. TSO’erne 

finder dertil, at Nordenergis kommentarer kun relevante for CCM for CCR Hansa.  

Statkraft finder, at metoden åbner op for, at TSO’erne frit kan vælge mellem modkøb 

og belastningsomfordeling. Statkraft finder dertil, at der på den dansk-tyske grænse 

anvendes modkøb, hvor en tysk TSO ikke kan kontrollere den geografiske placering i 

 
1 https://consultations.entsoe.eu/markets/coordinated-redispatching-and-countertrading-

metho/consult_view/ 
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forbindelse med modkøb, ej heller om modkøbet i Tyskland foretages på den ”rigtige” 

side af den interne tyske flaskehals. TSO’erne finder ikke, at metoden skal være mere 

detaljeret på dette punkt. Endvidere finder TSO’erne, at kravet om, at RSC’en skal 

foreslå den mest effektive og økonomisk mest efficiente løsning er tilstrækkeligt i for-

hold til RSC’en.  

Statkraft finder endvidere, at metoden burde tage højde for el-lagring og forbrugere. 

TSO’erne svarer, at metoden er tilstrækkelig generel, og at det ikke er nødvendigt at 

nævne lagring og forbrugere specifikt.  

Statkraft efterlyser en uddybning af de tyske regler vedrørende belastningsomfordeling 

af fornybare ressourcer. TSO’erne henviser til CACM GL artikel 35, stk. 3: ”En TSO 

kan omfordele alle disponible produktionsenheder og systembelastende enheder i 

overensstemmelse med de behørige mekanismer og ordninger, der gælder i den på-

gældende TSO's systemområde, herunder samkøringslinjer” og henviser i øvrigt til 

tysk lovgivning. 

Statkraft efterlyser også en beskrivelse af, hvordan producenter kompenseres, i fald 

TSO’erne bruger belastningsomfordeling. TSO’erne svarer, at dette ikke reguleres af 

metoden, som ikke regulerer de markeder, som TSO’erne kan anvende.  

Baltic Cable AB er ikke tilfreds med, at de ikke er blevet inddraget i CCR Hansa 

TSO’ernes udarbejdelse af metoden. TSO’erne svarer, at de ikke kan uddelegere an-

svaret for at udarbejde metoder til organisationer, der ikke er certificerede TSO’er.  

EFET, Eurolectric and MPP finder, at TSO’erne efter at have brugt belastningsomfor-

delinger og modkøb uden omkostninger, hvorefter der stadig er flaskehalse, stadig bør 

evaluere mulighederne for at bruge yderligere (omkostningsfulde) modkøb og belast-

ningsomfordelinger. TSO’erne svarer, at dette er reguleret i den generelle kapacitets-

beregningsmetode for CCR Hansa.  

EFET, Eurolectric og MPP anfører, at det burde klargøres, hvordan Transparensfor-

ordningen (Forordning 543/2013) virker sammen med metoden. TSO’erne svarer, at 

de naturligvis overholder Transparensforordningen og ikke ser behov for at anføre 

dette i metoden.  

EFET, Eurolectric og MPP efterlyser også, at TSO’erne etablerer markeder for mod-

køb og belastningsomfordeling. Dette finder TSO’erne at være uden for, hvad der efter 

CACM GL kan fastsættes for en regional metode for belastningsomfordeling og mod-

køb.  

Regulatorernes anmodning til TSO’erne om at ændre forslag til metode 

Regulatorernes, herunder Forsyningstilsynets, ændringsanmodning vedrørte primært: 

 

 ønske om at gøre forudsætninger mindre specifikke, således at metoden generelt 

kan dække alle modkøbs- og belastningsomfordelinger relevante for CCR Hansa. 

 

 anmodning om, at der i baggrundsdokumentet beskrives, hvordan rådighed af 

ressourcer sikres, og om hvordan TSO’erne melder disse ressourcer ind. 
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 anmodning om at redegøre for en situation med flere regionale sikkerhedskoordi-

natorer (”Regional Security Coordinator” – ”RSC” herefter) for CCR Hansa. 

 

 anmodning om at beskrive ”appropriate mechanisms and agreements” 

. 

 anmodning om at beskrive, hvordan samarbejdet med andre RSC’er tænkes at 

foregå. 

 

 anmodning om at sikre, at processen mellem de enkelte TSO’er og RSC’en rent 

faktisk konvergerer mod en løsning. Herunder, at den enkelte TSO’s afslag skal 

være begrundet, og at den enkelte TSO i givet fald skal fremkomme med et for-

slag til alternative handlemuligheder. 

 

 anmodning om beskrivelse af situationen, hvor RSC’en for CCR Hansa får brug 

for hjælp fra andre regioner. 

 

 anmodning om at fjerne præcise krav til andre regioners begrundelse for at an-

mode om hjælp fra CCR Hansa. 
 

SAGENS PARTER 

Retsgrundlag for afgrænsning af sagens parter 

Det følger af artikel 51, stk. 1, i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder (herefter 

”Chartret”), at når Forsyningstilsynet som national myndighed træffer afgørelse efter en 

EU-forordning, her CACM GL, skal Forsyningstilsynet iagttage Chartret. Relevant for 

forvaltningssager er Chartrets artikel 41, hvis stk. 2 indeholder bestemmelser om 

partshøring og partsaktindsigt samt en berørt parts ret til at få begrundet en afgørelse. 

 

Chartret og den danske forvaltningslov (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 

med senere ændringer) tillægger hver især en række beføjelser ved behandling af en 

sag og en sags afgørelse til den, over for hvem der træffes ”en individuel foranstalt-

ning” (Chartrets ordlyd) eller den ”der er part” i den pågældende sag (forvaltnings-

lovens ordlyd). Men hverken Chartret, EU-retten generelt eller forvaltningsloven inde-

holder en definition af part.  

 

Det antages dog med støtte i forarbejderne til forvaltningsloven, dansk forvaltningsret-

lig praksis og dansk juridisk litteratur, at partsbegrebet i afgørelsessager omfatter an-

søgere, klagere, og andre med væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. 

  

Dansk forvaltningsrets almindelige partsbegreb kan anvendes ved afgørelse af en sag,  

som en dansk myndighed behandler og afgør efter direkte anvendelig EU-ret. Forudsat 

en sådan anvendelse af dansk forvaltningsrets almindelige partsbegreb 

 ikke medfører forskelsbehandling i forhold til de regler, der gælder for rent natio-

nale tvister af samme art, 

 ikke i praksis umuliggør anvendelsen af EU-reglerne, og  

 sker i respekt for EU’s rettens grundrettigheder ifølge Chartret. 
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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 anmeldelsen til Forsyningstilsynet som led i sin rolle som systemansvarlig 

virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem.  

Anmeldelsen omhandler en metode for grænseoverskridende transmission af el. For-

syningstilsynet vurderer, at Energinet Eltransmission A/S (CVR) A/S (CVR nr. 

39314878) er part i sagen i forvaltningsretlig forstand og anser Energinet som selv-

stændig offentlig myndighed (CVR nr. 28980671) som partsrepræsentant.  

Ud fra de foreliggende oplysninger finder Forsyningstilsynet ikke grundlag for at anse 

andre som parter i sagen. 

FORSYNINGSTILSYNETS HØRING 
Sekretariatet for det tidligere Energitilsyn sendte Energinets oprindelige anmeldelse af 

metoden i høring i perioden 16. marts 2018 til 13. april 2018. 

Sekretariatet for Energitilsynet modtog ingen høringssvar. 

RETSGRUNDLAG 

 

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

TELSE AF RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF 

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER (POPULÆRTITEL ”CACM GL” UNDER HENSYN TIL 

FORORDNINGENS OFFICIELLE TITEL PÅ ENGELSK)  

 

Artikel 3: 

 

Mål for samarbejdet om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegræns-

ninger 

 

Denne forordning har til formål at: 

a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsyning 

af elektricitet 

b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen 

c) sikre driftssikkerheden 

d) optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet 

e) sikre at TSO'er, NEMO'er, agenturet, regulerende myndigheder og markeds-

deltagere 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 elektricitetstransmissions-

systemet og elektricitetssektoren i Unionen 

h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse re-

spekteres 

i) skabe lige vilkår for NEMO'er 

j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 
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Artikel 9, stk. 7, litra c: 

Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende 

myndigheder i den berørte region: 

c) metoden til koordineret belastningsomfordeling og modkøb, jf. artikel 35, stk. 

1. 

 

Artikel 35: 

 

Koordineret belastningsomfordeling og modkøb 

 

1. Senest 16 måneder efter myndighedernes godkendelse af kapacitetsberegnings-

regionerne, jf. artikel 15, udarbejder TSO’erne i hver kapacitetsberegningsregion 

et forslag til en fælles metode til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. 

Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 12. 

2. Metoden til koordineret belastningsomfordeling og modkøb omfatter tiltag, der har 

grænseoverskridende betydning, og gør det muligt for alle TSO’erne i hver kapa-

citetsberegningsregion at løse problemer vedrørende fysiske kapacitetsbegræns-

ninger effektivt, uanset om disse fysiske kapacitetsbegrænsninger skyldes årsa-

ger, der ligger væsentligt uden for deres systemområde eller væsentligt inden for 

deres systemområde. Metoden til koordineret belastningsomfordeling og modkøb 

tager højde for, at anvendelsen af disse tiltag kan have væsentlig indflydelse på 

flowet uden for TSO’ens systemområde. 

3. En TSO kan omfordele alle disponible produktionsenheder og systembelastende 

enheder i overensstemmelse med de behørige mekanismer og ordninger, der 

gælder i den pågældende TSO’s systemområde, herunder samkøringslinjer. 

Senest 26 måneder efter myndighedernes afgørelse om kapacitetsberegningsre-

gionerne, udarbejder TSO’erne i hver kapacitetsberegningsregion en rapport, som 

sendes i høring i overensstemmelse med artikel 12, der vurderer den progressive 

koordinering og harmonisering af disse mekanismer og ordninger, og som inde-

holder forslag. Rapporten fremsendes til de respektive regulerende myndigheder, 

som vurderer den. Forslagene i rapporten skal søge at hindre, at disse mekanis-

mer og ordninger forvrider markedet. 

 

4. Hver TSO afstår fra at iværksætte unilaterale eller ukoordinerede belastningsom-

fordelings- og modkøbsforanstaltninger, der har grænseoverskridende betydning. 

Hver TSO koordinerer anvendelsen af belastningsomfordeling og modkøb under 

hensyntagen til deres betydning for driftssikkerheden og den økonomiske effekti-

vitet. 

5. De relevante produktionsenheder og systembelastende enheder fremsender pri-

serne på belastningsomfordeling og modkøb til TSO’erne, inden disse foranstalt-

ninger forpligtes. 

Prisen på belastningsomfordeling og modkøb fastsættes på baggrund af følgen-

de: 

a) priserne på det relevante elektricitetsmarked for den relevante tidsramme 

eller 
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b) udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, som beregnes på en 

gennemsigtig måde på baggrund af de påløbne omkostninger. 

 

6. Produktionsenheder og systembelastende enheder fremsender på forhånd alle de 

oplysninger, der er nødvendige for beregningen af udgifterne til belastningsomfor-

deling og modkøb, til de relevante TSO’er. Disse oplysninger deles mellem de re-

levante TSO’er udelukkende med henblik på belastningsomfordeling og modkøb. 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1485 AF 2. AUGUST 2017 OM FAST-

SÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR DRIFT AF ELEKTRICITETSTRANSMISI-

SIONSSYSTEMER (POPULÆRTITEL ”SO GL” UNDER HENSYN TIL FORORD-

NINGENS OFFICIELLE TITEL PÅ ENGELSK) 

 

Artikel 78, stk. 1, litra a-c: 

TSO'en forsyner RSC'en med alle de oplysninger og data, denne skal bruge til at udfø-

re den koordinerede vurdering af den regionale driftssikkerhed, herunder som mini-

mum: 

 

a) den ajourførte liste over udfald oprettet i henhold til de kriterier, der er fastlagt i 

den metode til koordinering af driftssikkerhedsanalyse, som er vedtaget i hen-

hold til artikel 75, stk. 1, 

 

b) den ajourførte liste over mulige afhjælpende tiltag blandt de kategorier, som er 

anført i artikel 22, og deres forventede omkostninger i henhold til artikel 35 i 

forordning (EU) 2015/1222, hvis et afhjælpende tiltag omfatter intern special-

regulering eller modkøb, som har til formål at medvirke til at afhjælpe be-

grænsninger, som er konstateret i regionen, og 

 

c) indikatorerne for driftssikkerhed fastsat i henhold til artikel 25. 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

 

Proces 

Når det gælder sagens processuelle aspekter, er Forsyningstilsynet kompetent myn-

dighed til at træffe en national afgørelse om den nærmere metode for belastningsom-

fordeling og modkøb inden for CCR Hansa, der individuelt retter sig til Energinet El-

transmission A/S som part.  

 

På samme vis er regulatorerne i de øvrige CCR Hansa lande hver især afgørelses-

myndighed i forhold til hver deres respektive TSO.    

 

Forsyningstilsynets nationale afgørelse i forhold til Energinet Eltransmission A/S som 

part har som grundlag, at alle regulatorer CCR Hansa samt norsk regulator, NVE, har 

rådført, samarbejdet og koordineret med hinanden for at nå til enighed om godkendel-

sen af metoden, som er fælles for CCR Hansa. Denne fælles godkendelse fra alle 

regulatorer CCR Hansa samt norsk regulator NVE er vedlagt som bilag 4 og udgør en 

del af begrundelsen for denne afgørelse.  
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Kompetencen for alle regulerende myndigheder inden for en kapacitetsberegningsre-

gion til at træffe en fælles afgørelse om en metode for belastningsomfordeling og mod-

køb i relation til kapacitetsberegning, og hvor denne fælles afgørelse har virkning for 

den pågældende region i dens helhed, fremgår af CACM GL artikel 9, stk. 7, litra c. 

 

Dertil fremgår det af sagens faktiske forhold, at den generelle kapacitetsberegnings-

metode for CCR Hansa blev godkendt 20. december 2018 af alle regulatorer i CCR 

Hansa samt af norsk regulator NVE, og at Energinet 4. december 2018 indgav anmel-

delse af revideret metode for belastningsomfordeling og modkøb til Forsyningstilsynet. 

Endvidere har TSO’erne haft udkastet til den oprindelige anmeldelse i ekstern, offentlig 

høring i landene inden for CCR Hansa.  

 

Opfyldelse af ændringsanmodning 

Regulatorernes, herunder Forsyningstilsynets, ændringsanmodning vedrørte primært: 

I forhold til Energinets første version af anmeldelsen vurderer Forsyningstilsynet, at 

Energinet har ændret de meget detaljerede nødvendige betingelser for, at modkøb og 

belastningsomfordeling kunne koordineres via denne metode til stadigvæk præcise, 

men bredere betingelser.  

Ligeledes har CCR Hansa TSO’erne i baggrundsdokumentets kapitel 3 beskrevet, at 

TSO’erne i medfør af artikel 78, stk. 1, i SO GL (Forordning 2017/1485) skal indmelde 

alle mulige afhjælpende foranstaltninger til RSC’en. TSO’erne skriver ligeledes, at 

tilstedeværelse af afhjælpende foranstaltninger ikke kan garanteres, men eventuelt 

kan afhjælpes ved, at der i nogle situationer indkøbes afhjælpende foranstaltninger 

som reserver. 

CCR Hansa TSO’erne har i baggrundsdokumentet beskrevet, at det endnu ikke er 

klarlagt, hvordan en situation med flere end én regional sikkerhedskoordinator for CCR 

Hansa arrangeres. Dette kan aftales nærmere, når den eller de RSC(er) for CCR Han-

sa er blevet udpeget. I dette arrangement kan indgå rotationsordninger eller geografisk 

fordelt ansvar blandt koordinatorerne. 

CCR Hansa TSO’erne har i baggrundsdokumentet også givet en beskrivelse af ”ap-

propriate mechanisms and agreements”, som nævnes at være individuelle for hvert 

land. 

CCR Hansa TSO’erne har opdateret artikel 6 i metoden vedrørende samarbejde mel-

lem RSC’er for forskellige regioner. Det fremgår nu af metoden, at RSC’er fra andre 

regioner kan anmode om assistance og omvendt. 

CCR Hansa TSO’erne har ændret metoden således, at hvis TSO’erne ikke kan blive 

enige med RSC’en om valg af afhjælpende foranstaltninger, så har TSO’erne mulighed 

for at følge bestemmelserne i artikel 5 vedrørende bilateral koordinering mellem 

TSO’erne. Forsyningstilsynet vurderer, at dette øger sandsynligheden for, at proces-

sen konvergerer mod en løsning, omend der ikke er garanti for en løsning i sidste en-

de. 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENERGINETS ANMELDELSE VEDRØRENDE 

KOORDINERET BELASTNINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR CCR HANSA 

Side 10/12 

Forsyningstilsynet vurderer samlet, at CCR Hansa TSO’erne har imødekommet de 

regulerende myndigheder i CCR Hansa’s ændringsanmodning. 

Materielt indhold  

Når det gælder sagens materielle aspekter, indgår det i den anmeldte metode for be-

lastningsomfordeling og modkøb, at hvis der konstateres behov for afhjælpende tiltag 

med relevans for CCR Hansa, vil den eller de berørte TSO’er være forpligtet til at an-

vende kompenserende tiltag med økonomisk virkning i form af belastningsomfordeling 

og/eller modkøb.      

 

De berørte TSO’er vil skulle melde forslag til tiltag ind til RSC’en(erne), der herefter vil 

indstille de relevante tiltag i forhold til aktuelle udfordringer / kapacitetsbegrænsninger. 

Den enkelte TSO vil dernæst have adgang til at acceptere tiltaget, foreslå ændring af 

tiltaget eller foretage en begrundet afvisning af tiltaget.  

 

Den aktuelle metode for belastningsomfordeling og modkøb beskriver således i over-

ensstemmelse med CACM GL artikel 35, hvorledes koordineringen af tiltagene i form 

af belastningsomfordeling og modkøb skal foregå. Den egentlige beregning af behovet 

for belastningsomfordeling og modkøb følger af andre metoder, blandt andre den ge-

nerelle kapacitetsberegningsmetode for CCR Hansa. 

 

Forsyningstilsynet skal herefter sammenholde den aktuelt anmeldte metode og de 

nærmere materielle betingelser for en regional metode for belastningsomfordeling og 

modkøb ifølge CACM artikel 35, stk. 2-6.  

 

Det følger således navnlig af CACM artikel 35, stk. 2-6, at tiltag i form af belastnings-

omfordeling og modkøb, der skal tjene som økonomiske virkemidler i forhold til fysiske 

kapacitetsbegrænsninger, skal koordineres på regionalt plan. TSO’erne skal derfor 

ikke søge at løse problemer med fysiske kapacitetsbegrænsninger ensidigt og ukoor-

dineret.  

 

Endvidere skal metoden gøre det muligt for TSO’erne i hver region at finde effektive 

løsninger på problemer med fysiske kapacitetsbegrænsninger. Uanset om disse fysi-

ske kapacitetsbegrænsninger skyldes årsager, der ligger inden for eller uden for de 

berørte TSO’ers eget systemområde. 

        

På den baggrund kan Forsyningstilsynet som led i den aktuelle, nationale afgørelse i 

forhold til Energinet Eltransmission A/S som part konstatere, at den anmeldte metode 

for belastningsomfordeling og modkøb opfylder de nærmere materielle betingelser og 

vilkår efter CACM GL artikel 35, stk. 2-6.    

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det var den gennemgående og vigtigste kommentar fra 

markedsdeltagerne i den offentlige høring af udkast til anmeldelse af metoden, som 

CCR Hansa TSO’erne foretog, at markedsdeltagerne ønsker at metoden skaber så 

meget udvekslingskapacitet som muligt (se ovenfor).  

 

Forsyningstilsynet finder, at metoden vedrørende belastningsomfordeling og modkøb 

kun regulerer koordinering, og ikke fastlægger selve kapaciteten, eller hvornår belast-
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ningsomfordeling og modkøb skal anvendes. Kapacitetsmetoden er fastlagt ved For-

syningstilsynets godkendelse af 16. december 20182.  

 

Det indgår i denne betragtning, at kapacitetsberegningsmetoden for CCR Hansa kun 

medtager kritiske netværkselementer bestående af selve interkonnektorerne. Det vil 

derfor ikke påvirke kapaciteten, hvis der bliver lavet belastningsomfordeling eller mod-

køb for disse kritiske netværkselementer. Endvidere vil den økonomisk optimale brug 

af interkonnektorer ske ved, at TSO’erne på sigt forventes at tage Advanced Hybrid 

Coupling i brug på CCR Hansa budområdegrænserne.  

 

Forsyningstilsynet skal også gøre opmærksom på, at metoden for belastningsomforde-

ling og modkøb skal ses i sammenhæng med den anmeldte metode til fordeling af 

udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa efter CACM GL artikel 

74. Der henvises til Forsyningstilsynets særskilte afgørelse om denne sag af 20. fe-

bruar 2019. 

 

Forsyningstilsynet forventer, at der med en godkendelse af den aktuelle metode vil 

blive taget et skridt i retning af øget samarbejde inden CCR Hansa om ressourcer til 

belastningsomfordeling og modkøb. Herunder at TSO’erne afdækker alle ressourcer til 

mulige tiltag, og der foretages en central anbefaling og koordinering af aktuelle tiltag.   

 

Samlet set vurderer Forsyningstilsynet, at anmeldelsen opfylder de specifikke be-

stemmelser, der følger af artikel 9, 12 og 35 i CACM GL samt bidrager til, at formålene 

i artikel 3 i CACM GL kan nås. 

 

Forsyningstilsynet kan derfor som led i denne nationale afgørelse, der retter sig til 

Energinet Eltransmission A/S som part, godkende den anmeldte metode for belast-

ningsomfordeling og modkøb. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Peter Fausbøll 
Specialkonsulent 
Tlf. 41 71 54 32 

pefa@forsyningstilsynet.dk 

 

Bilag 1: Anmeldelsen 

Bilag 2: Første version af anmeldelsen 

 
2 http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-

fra-sekretariatet/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-

kapacitetsberegning-i-ccr-hansa-under-cacm-gl/ 

http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-fra-sekretariatet/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-ccr-hansa-under-cacm-gl/
http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-fra-sekretariatet/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-ccr-hansa-under-cacm-gl/
http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-fra-sekretariatet/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-ccr-hansa-under-cacm-gl/
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Bilag 3: Anmodning om ændring af første version af anmeldelsen 

Bilag 4: Fælles positionspapir fra regulerende myndigheder i CCR Hansa 


