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AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENER-

GINETS ANMELDELSE AF EN METODE TIL 
FORDELING AF UDGIFTERNE TIL BELAST-

NINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR 

CCR HANSA 

 

 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet træffer hermed afgørelse om at godkende Energinets anmeldelse af 

4. december 2018 vedrørende en regional udformning af en metode til fordeling af ud-

gifterne til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa, jf. 

artikel 74, jf. artikel 9, stk. 7, litra h, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. 

juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapa-

citetsbegrænsninger (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) 

til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, jf. artikel 74 i CACM GL. 

Anmeldelsen er vedlagt som bilag 1. 

 

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

gerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi. Med det for øje er hen-

sigten med forordningen at fastsætte harmoniserede minimumsregler for kapacitetstil-

deling, 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 under henvisning til CACM GL artikel 74 anmeldelse af 16. marts 2018 

til en regional udformning af en metode til fordeling af udgifterne til belastningsomforde-

ling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa til Sekretariatet for det tidligere 

Energitilsyn (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 re-

gulator ACM vurderede i fællesskab denne anmeldelse og anmodede den 3. oktober 

2018 om en revideret anmeldelse. Regulatorernes anmodning er vedlagt som bilag 3. 
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Forsyningstilsynet modtog en revideret anmeldelse af 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 forslag 

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

74, samt den generelle formålsbestemmelse i artikel 3, i CACM GL. De regulerende 

myndigheder i CCR Hansa og NVE 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 indtræde 

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 tilslutte sig de vedtagne eller 

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

ger på de grænseoverskridende el-transmissionsforbindelser, og ikke tillige de interne 

kritiske elementer i de enkelte lande inden for CCR Hansa. Det må derfor forventes, 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.  

Metoden til fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb har bl.a. til formål: 

- At sikre stabil drift på HVDC-forbindelser (jævnstrømsforbindelser). 

- At tage højde for fejl eller uplanlagte hændelser på CCR Hansa interkonnek-

torer eller konverterstationer knyttet hertil. 

- At sikre kapacitet på en interkonnektor, hvortil der er knyttet vindparker, og hvis 

en reduceret kapacitet skyldes fejl i vindprognoserne. (Dette punkt er af hensyn 

til Kriegers Flak, der er en kombineret havvindmølleparkog en interkonnektor). 

Metoden til fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb indebærer: 

- At udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, der kan henføres til en in-

terkonnektor inden for CCR Hansa, fordeles efter TSO’ernes ejerandel af den 

pågældende interkonnektor. 

- At udgifter til belastningsomfordeling og modkøb, der er relateret til veksel-

strøm-transmissionsnet, som er knyttet til jævnstrøm-interkonnektorer, skal på-

hvile TSO'erne i de tilstødende kapacitetsberegningsregioner i henhold til deres 
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respektive metoder for fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og mod-

køb. 

- at udgifter og indtægter som følge af aktiverede tiltag inden for belastningsom-

fordeling og modkøb skal være underlagt en udførlig dokumentation og regi-

strering. 

Den anmeldte metode indebærer også, at der fastsættes specifikke fordelingsnøgler for 

udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, der kan henføres til hver enkelt TSO 

inden for CCR Hansa, idet udgifterne nærmere fordeles mellem de enkelte TSO’ers re-

spektive ejerforhold til den pågældende interkonnektor.  

Metoden til fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa 

efter artikel 74 i CACM GL har herved nøje sammenhæng mellem metoden for kapaci-

tetsberegning (CCM) for CCR Hansa efter artikel 21 i CACM GL og metoden for koordi-

neret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa efter artikel 35 i CACM GL. 

Det fremgår således af CCM for CCR Hansa, at CCM’en implementeres under hensyn 

til opnåelse af forskellige milepæle hen over et tidsforløb, og at en af de første af disse 

milepæle angår etableringen af en regional sikkerhedskoordinator (RSC) som ansvarlig 

for den koordinerede kapacitetsberegning for CCR Hansa. 

Dertil fremgår endvidere af Forsyningstilsynets afgørelse af 20. februar 2019 om meto-

den for koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa efter artikel 35 i 

CACM GL, at RSC’en vil skulle indtage en hovedrolle ved koordinering af tiltag til be-

lastningsomfordeling og modkøb.  

Der er dog endnu ikke udpeget en RSC for CCR Hansa. 

 

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

I ændringsanmodning af 3. oktober 2018 til TSO’ernes, herunder Energinets, oprinde- 

lige anmeldelse af 16. marts 2018 til metode til fordeling af udgifter til belastningsom- 

fordeling og modkøb efterlyser regulatorerne, herunder Forsyningstilsynet, at 

TSO’erne foretager visse præciseringer.  

 

Herunder præciseringer af de nærmere typer af udgifter til belastningsomfordeling og  

modkøb, som efter den anmeldte metode skal fordeles mellem TSO’erne. Dertil præci- 

seringer og fejlrettelser af visse interne henvisninger i ramme af den anmeldte metode.    
 

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 parts-

høring og partsaktindsigt samt en berørt parts ret til at få begrundet en afgørelse. 
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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 foranstaltning” (Chart-

rets ordlyd) eller den ”der er part” i den pågældende sag (forvaltnings-lovens ordlyd). 

Men hverken Chartret, EU-retten generelt eller forvaltningsloven indeholder en definition 

af part.  

 

Det antages dog med støtte i forarbejderne til forvaltningsloven, dansk forvaltningsretlig 

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

gere, 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. 
      

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 kon-

cernstaben i Energinet som selvstændig offentlig myndighed (CVR nr. 28980671), har 

sendt anmeldelsen til Forsyningstilsynet som led i sin rolle som systemansvarlig virk-

somhed (”TSO”) for det danske elsystem.  

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

ningstilsynet 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 

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 KA-

PACITETSBEGRÆNSNINGER (POPULÆRTITEL ”CACM GL” UNDER HENSYN TIL 

FORORDNINGENS OFFICIELLE TITEL PÅ ENGELSK)  
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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. 

  

Artikel 9, stk. 7, litra h: 

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

myndigheder i den berørte region: 

c) metoden til fordeling af udgifterne i forbindelse med belastningsomfordeling og 

modkøb, jf. artikel 74, stk. 1. 

 

Artikel 74: 

 

Metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb 

1.   Senest 16 måneder efter at afgørelsen om kapacitetsberegningsregionerne er truffet, 

udarbejder TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion et forslag til en fælles me-

tode til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb. 

2.   Metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb skal omfatte 

løsninger for deling af udgifter til tiltag, der har grænseoverskridende betydning. 

3.   Udgifter til belastningsomfordeling og modkøb, der er egnede til fordeling mellem de 

relevante TSO'er, beregnes på en gennemsigtig og reviderbar måde. 

4.   Metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb skal som 

minimum: 

a) fastlægge, hvilke udgifter som følge af anvendelsen af afhjælpende tiltag, for 

så vidt angår udgifter, der er taget i betragtning ved kapacitetsberegningen, 

samt tiltag, for hvilke der er fastlagt en fælles ramme for anvendelse, der er 

egnede til fordeling mellem TSO'erne i en kapacitetsberegningsregion, jf. den 

i artikel 20 og 21 omhandlede kapacitetsberegningsmetode 

b) definere, hvilke udgifter som følge af belastningsomfordeling og modkøb, 

som har til formål at garantere bindende overførselskapacitet, der er egnede 
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til fordeling mellem TSO'erne i en kapacitetsberegningsregion, jf. den i artikel 

20 og 21 omhandlede kapacitetsberegningsmetode  

c) fastsætte regler for fordeling af udgifter i hele regionen i henhold til litra a) og 

b). 

5.   Den metode, der udarbejdes i henhold til stk. 1, skal omfatte: 

a)  en mekanisme til verificering af de faktisk behov for belastningsomfordeling og 

modkøb blandt de involverede TSO'er 

b)  en mekanisme til efterfølgende overvågning af anvendelsen af omkostnings-

krævende afhjælpende tiltag 

c)  en mekanisme til vurdering af virkningen af de afhjælpende tiltag på baggrund 

af driftssikkerheden og økonomiske kriterier 

d) en proces, der gør det muligt at forbedre de afhjælpende tiltag 

e) en proces, der gør det muligt for de kompetente regulerende myndigheder at 

overvåge hver kapacitetsberegningsregion. 

 

6.   Den metode, der udarbejdes i henhold til stk. 1, skal også: 

a) give incitamenter til effektivt at håndtere kapacitetsbegrænsninger, herunder 

afhjælpende tiltag og incitamenter til investeringer 

b) være i overensstemmelse med de involverede TSO'ers ansvar og forpligtel-

ser 

c) sikre en retfærdig fordeling af omkostninger og fordele mellem de involverede 

TSO'er 

d) være i overensstemmelse med andre relaterede mekanismer, herunder som 

minimum: 

i) metoden til fordeling af flaskehalsindtægter, jf. artikel 73  

ii) mekanismen for kompensation mellem TSO'erne, jf. artikel 13 i for-

ordning (EF) nr. 714/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 

838/201 

e) fremme en lønsom udvikling og drift af det forbundne europæiske system på 

lang sigt og en lønsom drift af det fælleseuropæiske elektricitetsmarked 

f) fremme overholdelsen af de almindelige principper for håndtering af kapaci-

tetsbegrænsninger, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 714/2009 

g) muliggøre fornuftig finansiel planlægning 

h) være kompatibel på tværs af tidsrammerne for day-ahead- og intraday-mar-

kederne og 

i) overholde principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination. 

 

7.  Inden den 31. december 2018 harmoniserer TSO'erne i hver kapacitetsberegnings-

region yderligere, og så vidt som det er muligt mellem regionerne, de metoder til forde-

ling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, der skal anvendes i de respek-

tive kapacitetsberegningsregioner. 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

 

Proces 

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

hed til at træffe en national afgørelse om den nærmere metode til fordeling af udgift-erne 
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til belastningsomfordeling og modkøb inden for CCR Hansa, der individuelt retter sig til 

Energinet Eltransmission A/S som part.  

 

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

dighed 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 godkendelsen 

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

rer i CCR Hansa samt norsk regulator NVE er vedlagt som bilag 4 og udgør en del af 

begrundelsen for denne afgørelse.  

 

Kompetencen for alle regulerende myndigheder inden for en kapacitetsberegningsre-

gion til at træffe en fælles afgørelse om en metode til fordeling af udgifterne til belast-

ningsomfordeling og modkøb i relation til kapacitetsberegning, og hvor denne fælles af-

gørelse har virkning for den pågældende region i dens helhed, fremgår af CACM GL 

artikel 9, stk. 7, litra h. 

 

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

tode 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 anmeldelse af 

revideret metode til fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb til Forsy-

ningstilsynet.  

 

Sagens materielt-regulatoriske aspekter, herunder opfyldelse af ændringsanmodning 

I forhold til TSO’ernes, herunder Energinets, oprindelige anmeldelse, vurderer Forsy-

ningstilsynet, at der i den ændrede anmeldelse er blevet foretaget de fornødne præci-

seringer af de nærmere typer af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb, som efter 

metoden skal fordeles mellem TSO’erne inden for CCR Hansa, herunder Energinet.  

Forsyningstilsynet konstaterer ligeledes, at der i den ændrede anmeldelse er foretaget 

de efterlyste præciseringer og fejlrettelser af visse interne henvisninger i ramme af den 

anmeldte metode.  

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

ændringsanmodningen fra de regulerende myndigheder i CCR Hansa.        

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 til 

fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb opfylder de nærmere materi-

elt-regulatoriske betingelser og vilkår efter CACM GL artikel 74, stk. 2-7.    

 

Forsyningstilsynet skal herved også gøre opmærksom på, at metoden til fordeling af 

udgifter til belastningsomfordeling og modkøb skal ses i sammenhæng med den an-

meldte metode til koordineret belastningsomfordeling og modkøb for CCR Hansa efter 

CACM GL artikel 35. Der henvises til Forsyningstilsynets særskilte afgørelse om denne 

metode af 20. februar 2019. 
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Forsyningstilsynet forventer, at der med en godkendelse af den aktuelle metode vil blive 

taget et skridt i retning af øget samarbejde inden for CCR Hansa om ressourcer til be-

lastningsomfordeling og modkøb. Herunder at TSO’erne afdækker alle ressourcer til mu-

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

 

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

melser, der følger af artikel 9 og 74 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 Ener-

ginet Eltransmission A/S som part, godkende den anmeldte metode til fordeling af ud-

gifter til belastningsomfordeling og modkøb. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Carl Helman 
Fuldmægtig 
Tlf. 41 71 5396 

cahe@forsyningstilsynet.dk 
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