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AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ENER-
GINETS ANMELDELSE VEDRØRENDE ME-
TODE FOR PLANLAGTE UDVEKSLINGER 
FOR INTRADAY ELMARKEDET 

 

 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender hermed Energinets anmeldelse dateret 1. december 2018 
vedrørende metoden for planlagte udvekslinger for intraday-markedet, jf. artikel 56 i 
Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retnings-
linjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL). 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
BAGGRUND 
I denne sag tages der stilling til Energinets metodeanmeldelse af fælles regler i EU for 
beregning af planlagte udvekslinger, jf. artikel 56 i CACM GL. Anmeldelsen er vedlagt i 
bilag 1. Alle regulerende myndigheder i EU skal forholde sig til forslaget, som er udar-
bejdet af alle TSO’er i EU i fællesskab. 
 
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 56 første anmeldelse af metoden 
dateret den 21. februar 2018 til Sekretariatet for det tidligere Energitilsyn (nu Forsynings-
tilsynet). Denne første version af anmeldelsen er vedlagt som bilag 2. 

Alle regulatorer i EU vurderede i fællesskab denne anmeldelse og sendte en ændrings-
anmodning dateret den 7. september 2018, hvor alle TSO’er i EU blev bedt om at udar-
bejde en revideret anmeldelse. Se anmodningen i Bilag 3. Den reviderede anmeldelse 
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blev modtaget 1. december 20181 af Forsyningstilsynet, men først 14. december 2018 
af den sidste regulerende myndighed i EU. Det skal bemærkes, at fristen for afgørelse 
er blevet forlænget med 1 måned, jævnfør ACER’s afgørelse nr. 03/2019. 

Kompetencen til at træffe en fælles afgørelse om en metode for beregning af planlagte 
udvekslinger, og hvor denne fælles afgørelse har virkning for EU, fremgår af CACM GL 
artikel 9, stk. 7, litra d. Her er det foreskrevet, at der skal koordineres regionalt. Imidlertid 
besluttede alle regulerende myndigheder i EU, at forslaget ikke kun skulle stilles af 
TSO’er, som ønskede at bruge planlagte udvekslinger, men af alle TSO’er i EU. Alle 
regulerende myndigheder i EU sendte et fælles brev til TSO’erne dateret 22. september 
2017. Se bilag 5. Beslutningen gav alle regulerende myndigheder i EU kompetencen til 
at afgøre forslaget i en fælles procedure. Brevet gav også alle TSO’er en tidsfrist til 31. 
december 2017 til at levere det fælles forslag. Denne tidsfrist blev senere forlænget til 
28. februar 2018. Sidste regulerende myndighed i EU modtog første forslag den 14. 
marts 2018. 
 
Alle regulerende myndigheder i EU har vurderet, at det ændrede forslag dateret 1. de-
cember 2018 er i overensstemmelse med kriterierne fastsat i artikel 9, artikel 12, artikel 
56, samt den generelle formålsbestemmelse i artikel 3, i CACM GL. De regulerende 
myndigheder i EU er derfor nået til enighed om, at det fælles TSO forslag til beregning 
af planlagte udvekslinger kan godkendes, se bilag 4. 
 
ENTSO-E har haft udkast til det oprindelige forslag til planlagte udvekslinger i høring 3. 
november til 3. december 2017 på ENTSO-E’s hjemmeside. Der kom et høringsvar fra 
EDF SA. Dette var et spørgsmål vedrørende om intuitivt flow var implementeret korrekt 
i forslaget. Forslaget er generelt blevet meget opdateret siden 2017, også på dette 
punkt. 

 
METODENS FORMÅL 
Formålet med beregning af planlagte udvekslinger har sin baggrund i, at den fælleseu-
ropæiske kontinuerte intraday handelsalgoritme ikke giver udvekslinger (flows) på tværs 
af budområder (eller udvekslinger i det hele taget) som output.  Det fremgår ikke af out-
put, hvordan handelsstrømme kunne tænkes at løbe mellem budområder, mellem plan-
lægningsområder og mellem NEMO trading hubs (virtuelle handelspunkter).  

TSO’erne har derfor brug for yderligere informationer: 
 
 planlagte udvekslinger fordelt på budområdegrænser og individuelle HVDC-forbin-

delser 

 planlagte udvekslinger mellem planlægningsområder 

 planlagte udvekslinger mellem NEMO trading hubs 

 

 
1 Energinet sendte 8. februar 2019 en tilrettet version, hvor en række stavefejl var rettet, samt en hen-

visning til day-ahead metoden vedrørende beregninger var tilføjet i artikel 4, stk. 2. Ingen yderligere 
ændringer. 
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Det skal bemærkes, at intraday-markedet er et kontinuert marked med implicit kapaci-
tetsdeling. Oprindeligt var det ikke tiltænkt, at intraday markedet også skulle indeholde 
auktioner, men med ACER’s beslutning 01/2019 af 24. januar 2019 vedrørende prisfast-
sættelse af intraday grænseoverskridende kapacitet, vil der blive etableret 3 intraday 
auktioner: kl. 15:00 på dag D-1, kl. 22:00 på dag D-1 og kl. 10:00 på dag D. Forslaget 
vedrørende planlagte udvekslinger tager kun højde for den kontinuerte handel og skal 
på et tidspunkt opdateres, så der også tages højde for intradayauktionerne. 
 
Planlagte udvekslinger for intradayhandel vil give hver bilateral handel en individuel sti i 
netværket fra sælger til modtager. Til sammenligning giver planlagte udvekslinger for 
day-ahead en samlet plan for udvekslinger for alle handler på en gang. 
 
Intradayalgoritmen er drevet af pris, men tillader kun handelen, når en sti er ledig for 
fysisk transport gennem netværket. Det vil sige, at matching af ordrer tager højde for 
relevante begrænsninger i nettet; for eksempel ledig kapacitet eller rampingbegræns-
ninger. 
 
NEMO trading hubs er en definition fra ACER’s beslutning nr. 08/2018 vedrørende den 
fælleseuropæiske day-ahead- og intradayalgoritme. Begrebet dækker over et virtuelt 
handelspunkt, der samler alle day-ahead og intraday ordrer modtaget af en udpeget 
elektricitetsmarkedsoperatør (NEMO) med leverance i et specifikt planlægningsområde. 
 
Alle lande i kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic) har hver især kun et plan-
lægningsområde svarende til de enkelte nordiske lande, dvs. at planlægningsområderne 
omfatter flere budområder. Tyskland derimod har 4 planlægningsområder i ét budom-
råde, som dækker hele Tyskland. De tyske planlægningsområder følger de 4 tyske 
TSO’ers områder: TenneT DE, 50 Hertz, Amprion og TransnetBW. På grund af den nor-
diske struktur har de nordiske lande ikke behov for opdeling af planlagte udvekslinger 
på planlægningsområder. De nordiske lande har alene brug for opdeling af planlagte 
udvekslinger mellem NEMO trading hubs, når Nordpool ikke længere er den eneste børs 
i CCR Nordic, dvs. når EPEX eller andre børser træder ind på markedet. 
 
Det skal bemærkes, at planlagte udvekslinger er et planlægningsværktøj for TSO’erne, 
som giver TSO’erne et overblik over, hvordan resultatet af en matchet intraday handel 
vil udmønte sig i planlagt udveksling (flow). De egentlige elektriske strømme adlyder 
naturligvis ikke denne planlægning, men er underlagt fysiske love. 
 
ÆNDRINGSANMODNING 
Alle regulatorer i EU vurderede i fællesskab den første anmeldelse og sendte en æn-
dringsanmodning dateret den 7. september 2018, hvor alle TSO’er i EU blev bedt om at 
udarbejde en revideret anmeldelse. Se anmodningen i Bilag 3. Den reviderede anmel-
delse blev modtaget 1. december 2018 af Forsyningstilsynet, men først 14. december 
2018 af den sidste regulerende myndighed i EU. 
 
Regulatorernes, herunder Forsyningstilsynets, ændringsanmodning vedrørte primært: 

- præcisering af definitioner, 

- præcisering af, hvornår planlagte udvekslinger skal være beregnet, 
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- præcisering af omfang og afgrænsning af beregninger med hensyn til hele Eu-
ropa, kapacitetsberegningsregioner og budområdegrænser, 

- præcisering af at beregningerne på planlægningsområdeniveau kun er mulige 
for planlægningsområder, hvor mindst en udpeget elektricitetsmarkedsoperatør 
(”NEMO”) virker, 

- anmodning om i anneks at beskrive sammenhængen med ”Advanced Hybrid 
Coupling” og ”Ramping Restrictions”, samt yderligere forklaringer til input, 

- anmodning om yderligere at beregne planlagte udvekslinger mellem NEMO tra-
ding hubs, og 
 

- anmodning om forbedring af beskrivelsen af planlagte udvekslinger mellem bu-
dområder og planlægningsområder med henblik på bedre at kunne afspejle 
sammenhængen med planlagte udvekslinger mellem NEMO trading hubs. 

 
METODENS BEREGNINGER 
Beregningen af planlagte udvekslinger er tæt integreret med den europæiske intraday 
markedskobling i form af den fælleseuropæiske algoritme for matching af bilaterale 
handler. Det er således i praksis de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører 
(NEMO’erne), som skal beregne de planlagte udvekslinger. 

Beregningerne tager udgangspunkt i bilaterale handler, hvor sælger og køber er i hver 
sit planlægningsområde. Den planlagte udveksling beregnes ved hjælp af en antagelse 
om, at strømmen vælger den ”billigste” vej i netværket. Netværket er her et forenklet 
netværk, dvs. en model, som ikke er så detaljeret, som det faktiske transmissionsnet.  

Den ”billigste” vej findes på samme måde som for day-ahead beregningerne ved, at alle 
budområdegrænser (og HVDC forbindelser) tildeles en lineær kostkoefficient og en kva-
dratisk kostkoefficient, som ganges med flow og kvadratet på flow. Disse koefficienter 
leveres af TSO’erne. Der tages højde for brug af implicit tabsfunktionalitet på HVDC-
forbindelser og eventuelle krav om intuitive flows (det vil sige, at flows altid bør være fra 
lavprisområde til højprisområde) eller andre allokeringsbegrænsninger.   

Det kvadratiske kostelement er introduceret for at sikre entydighed, når optimeringspro-
blemet skal løses. Det er ikke kostkoefficienternes absolutte værdi, der er relevant; det 
er deres indbyrdes relative forhold. TSO’erne sætter disse indbyrdes forhold, så de op-
fylder en række kriterier, som ikke vil skulle kræves nærmere beskrevet for at træffe 
denne afgørelse. 

Hvis en intradayhandel foretages inden for et planlægningsområde, beregnes der ikke 
planlagte udvekslinger. 

De planlagte udvekslinger mellem NEMO trading hubs aggregeres, således at planlagte 
udvekslinger mellem budområder og/eller planlægningsområder er opgjort. 
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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. 

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 (forvaltningslovens 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 nationale 
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. 
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HØRING 
Sekretariatet for det tidligere Energitilsyn satte den oprindelige anmeldelse i offentlig 
høring i marts 2018 på Energitilsynets hjemmeside. Sekretariatet modtog ingen hørings-
svar. 

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)  

 
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 d: 
Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende 
myndigheder i den berørte region: 

d) de fælles metoder, der skal anvendes ved beregningen af planlagte udvekslin-
ger, jf. artikel 43, stk. 1, og artikel 56, stk. 1. 

 
Artikel 12: 
 
1. TSO'er og NEMO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingel-

ser og metoder eller ændringer heraf i henhold til denne forordning, hører interes-
separterne, herunder de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udka-
stene til forslag til vilkår, betingelser og metoder i de tilfælde, der udtrykkeligt er 
fastsat i denne forordning. Høringen løber over en periode på mindst en måned.  
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2. Forslag, der fremlægges af TSO'er og NEMO'er på EU-plan, offentliggøres og 
sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges af TSO'er og NEMO'er på 
regionalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. Parter, der frem-
lægger forslag på bilateralt eller multilateralt plan hører som minimum de berørte 
medlemsstater. 

3. De enheder, der er ansvarlige for forslaget til vilkår, betingelser og metoder, tager 
behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbin-
delse med de høringer, der gennemføres i henhold til stk. 1, inden forslaget frem-
sendes til godkendelse hos myndighederne, hvis dette kræves i henhold til artikel 
9, eller inden offentliggørelse af forslaget i alle andre tilfælde. I alle tilfælde udar-
bejdes en klar og holdbar begrundelse for at indarbejde eller ikke indarbejde syns-
punkterne fra høringerne i forslaget, som vedlægges forslaget og offentliggøres 
inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forslaget til vilkår, 
betingelser og metoder. 

 
Artikel 56: 
 
Metoden til brug ved beregningen af planlagte udvekslinger, der følger af den fæl-
les intraday-kobling 
4. Senest 16 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder de TSO'er, 

som har til hensigt at beregne planlagte udvekslinger, der følger af den fælles in-
traday-kobling, et forslag til en fælles metode, der skal anvendes ved denne be-
regning. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 12.  

5. Metoden beskriver beregningen og opstiller, hvis dette kræves, en liste over de 
oplysninger, som de relevante NEMO'er skal fremsende til den ansvarlige for be-
regningen af planlagte udvekslinger, samt fristerne for fremsendelse af disse op-
lysninger.  

6. Beregningen af planlagte udvekslinger skal bygge på nettopositionerne, jf. artikel 
52, stk. 1, litra b).  

7. Senest to år efter at de regulerende myndigheder i den berørte region har god-
kendt det i stk. 1 omhandlede forslag, revideres metoden af de relevante TSO'er. 
Derefter reviderer TSO'erne på den kompetente regulerende myndigheds anmod-
ning metoden hvert andet år. 

 
 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Når det gælder sagens processuelle aspekter, er Forsyningstilsynet kompetent myndig-
hed til at træffe en national afgørelse om metoden for beregning af planlagte udvekslin-
ger, der individuelt retter sig til Energinet Eltransmission A/S som part.  
 
På samme vis er regulatorerne i de øvrige lande i EU hver især afgørelsesmyndighed i 
forhold til hver deres respektive TSO(er).    
 
Forsyningstilsynets nationale afgørelse i forhold til Energinet Eltransmission A/S som 
part har som grundlag, at alle regulatorer i EU har rådført, samarbejdet og koordineret 
med hinanden for at nå til enighed om godkendelsen af metoden, som alle regulatorer 
vurderer lever op til CACM artikel 56, og at alle ændringsanmodninger er imødekommet. 
Denne fælles godkendelse fra alle regulatorer er vedlagt som bilag 4 og udgør en del af 
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begrundelsen for denne afgørelse. Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at der ikke 
er indkommet høringssvar på Forsyningstilsynets offentlige høring. 
 
Metoden indeholder komplekse beregninger i form af indtil flere matematiske optime-
ringsfunktioner (dog i form af henvisning til day-ahead metoden for planlagte udvekslin-
ger). Forsyningstilsynet kan forholde sig til de beskrevne hensigter med optimeringen 
og deres bibetingelser, men en egentlig vurdering af om output er anvendeligt er ikke 
muligt uden prøvekørsler af optimeringerne. TSO’erne har ikke fremlagt prøvekørsler, 
og i øvrigt vil det være de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO’erne), som 
i forbindelse med afvikling af de fælles europæiske markedskobling for intraday, skal 
beregne planlagte udvekslinger.  
 
I forhold til det ændrede forslags opfyldelse af de anmodede ændringer (se punkter 
nævnt på side 4), kan Forsyningstilsynet vurdere følgende:  

Definitioner er blevet præciseret, og 3 nye definitioner er introduceret.  

Det fremgår nu af artikel 3, at metoden er en integreret del af intradaykoblingen og at 
alle handler, som foretages her, skal indgå i beregningerne af planlagte udvekslinger.  

Det fremgår nu af artikel 2, stk. 1b, at definitionen af planlægningsområder kun er defi-
neret, når der er mindst én udpeget elektricitetsmarkedsoperatør, som er virksom.  

Det fremgår nu af baggrundsdokumentet, at ”ramping restrictions” medtages på budom-
rådegrænseniveau, dog har TSO’erne endnu ikke medtaget en beskrivelse af Advanced 
Hybrid Coupling i baggrundsdokumentet.  

Det fremgår af metoden (via henvisning), at TSO’erne er ansvarlige for at levere input i 
form af lineære og kvadratiske koefficienter, termiske kapaciteter, samt tabsfaktorer, 
mens NEMO’er i forbindelse med kørsel af markedsalgoritmen skal levere nettopositio-
ner og priser per budområde.  

Forsyningstilsynet vurderer også, at den opdaterede metode er blevet en del mere trans-
parent i form af henvisning til day-ahead metoden, som i tilrettet version har bedre og 
mere præcise matematiske beskrivelser af beregningerne. Som led i denne udvidelse 
beregner den opdaterede metode nu også planlagte udvekslinger mellem NEMO trading 
hubs.  

Alt i alt vurderer Forsyningstilsynet, at TSO’erne med rimelighed har opfyldt de anmo-
dede ændringer. Dette er også den fælles regulatorvurdering, se bilag 4. 

Det skal bemærkes, at CACM reguleringens krav til planlagte udvekslinger kun indehol-
der krav om beskrivelse af deadline, krav om beskrivelse af hvad NEMO’er skal levere, 
at beregningen skal tage udgangspunkt i nettopositionerne, og at metoden skal genvur-
deres efter 2 år.  
 
Alle disse krav er opfyldt, og Forsyningstilsynet kan derfor kun vurdere metoden baseret 
på CACM reguleringens generelle hensigter. Der er i høj grad tale om, at TSO’erne har 
beskrevet, hvad de ønsker leveret fra NEMO’erne. 
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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 planlagte udvekslinger opfylder de nærmere materielle betingelser og vilkår efter 
CACM GL artikel 56, stk. 1-3.    
 
Samlet set vurderer Forsyningstilsynet, at anmeldelsen opfylder de specifikke bestem-
melser, der følger af artikel 9, 12 og 56 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 for beregning af 
planlagte udvekslinger. 
 
Med venlig hilsen 

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