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Høring om Energinets anmeldelse af forslag 

om finansielle transmissionsrettigheder på 

COBRAcable 
 

Ørsted takker for muligheden for at fremkomme med kommentarer til Energinets 

anmeldelse af forslag om finansielle transmissionsrettigheder på COBRAcable af 22. 

marts 2018.  

 

Ørsted har noteret sig, at Energinet forventer at indføre finansielle 

transmissionsrettigheder på COBRAcable fra og med årsauktionen 2019 via års- og 

månedsprodukter i begge retninger. Videre er det tanken, at den tilhørende 

metodegodkendelse forventes erstattet af en regional godkendelse i.h.t. kommende 

Forward Capacity Allocation netregler (EU) 2016/1719 (FCA).  

 

Konkret foreslås lange transmissionsrettigheder indført som et ”cross zonal” hedging 

produkt m.h.p. at give mulighed for at afdække prisrisici ved køb af finansielle 

transmissionsrettigheder (FTR’er). Set fra et hedging-synspunkt udgør disse FTR’er 

således et substituerende produkt primært i.f.t. EPADs udbudt for DK1. 

 

Harmonised Allocation Rules (HAR) giver i særlige tilfælde TSO’en mulighed for at 

indføre et maksimum for kompensation i forbindelse med begrænsninger af den fysiske 

kapacitet med henvisning til systemets sikkerhed. Det er helt afgørende for, om de 

anmeldte FTR’er kan fungere som et brugbart supplement til risikoafdækning, at 

muligheden for at begrænse kompensationen (eller tilbagetrækning af rettigheden) kun 

sker i helt ekstreme tilfælde. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at et sådant 

maksimum/tilbagetrækning må antages at blive udmeldt så sent at alternative 

muligheder for afdækning er forspildte. 

 

Forslaget fra Energinet lægger op til at følge samme valg af metode, som har været 

foreslået i forbindelse med andre forslag vedr. områdeoverskridende risikoafdækning 

for elmarkedet. Det vil sige, at udbuddet af ’Long Term Transmission Rights’ (LTTR) 

også for COBRAcable baseres på finansielle transmissionsrettigheder (FTR’er). 

 

Ørsted er enig med Energinet i, at indførelse af lange transmissionsrettigheder på 

COBRAcable kan have en positiv virkning på likviditeten af risikoafdækning i DK1, idet 
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der gives adgang til, at prisrisikoen fra DK1 kan flyttes til Holland, hvorfra prissikring via 

yderligere transmissionsrettigheder overfor omkringliggende markeder på det 

europæiske kontinent kan købes. 

 

Det fremgår af Energinets notat af 17. november 2017, at den foreslåede mængde på 

150 MW ikke er koordineret med Tennet TSO B.V. og at mængden forventes tilpasset 

efter den faktiske efterspørgsel. Derved kan den udbudte mængde i praksis blive 

mindre, såfremt den hollandske TSO vælger at udbyde en mindre mængde. Ørsted 

skal på den baggrund foreslå, at Sekretariatet for Energitilsynet (1) gør en godkendelse 

betinget af, at den udbudte mængde ikke reduceres fra hollandsk side samt (2) at der 

fra tilsynets side følges op på, om den udbudte mængde i praksis lever op til at kunne 

opfylde efterspørgslen efter idriftsættelse forventeligt i maj 2019 (med levering af 

prisafdækningsprodukter i juni 2019). 

 

I Energinets notat af 17. november 2017 nævnes det, at likviditeten kan tænkes 

yderligere forbedret via spekulanter i markedet. I den sammenhæng skal det dog 

bemærkes, at alene det primære FTR-marked er eksplicit undtaget fra at blive 

kategoriseret som finansielle instrumenter, jf. Kommissionens delegerede forordning 

2017/565, art. 8, litra C. Der er således desværre ikke en tilsvarende eksplicit 

undtagelse for eventuel videresalg på et sekundært marked. Det kan have en 

afdæmpende effekt på spekulanters interesse i at træde ind på det primære marked. 

 

__________ 

 

Ørsted har herudover ikke yderligere bemærkninger til den foreslåede 

metodeanvendelse for finansielle rettigheder på COBRAcable. 

 

Ønsker Sekretariatet for Energitilsynet ovenstående uddybet, står Ørsted selvsagt til 

rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Peter Gylling Krusaa 

 

petgk@orsted.dk 

Tlf. +45 9955 9125 
 
 


