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Markedsregler for Kriegers Flak Com-
bined Grid Solution 

 

RESUMÉ 
Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse markedsreglerne for beregning og 

tildeling af kapacitet på Kriegers Flak Combined Grid Solution (KF CGS) samt markeds-

modellen for balancemarkedet for Kriegers Flak Havvindmøllepark (KF Wind Farm). KF 

CGS er en kombineret ilandføring af vindproduktion fra KF Wind Farm og en udlands-

forbindelse mellem Østdanmark og Tyskland. 

 

Godkendelsen omfatter håndtering af udetid på ilandføringer, kapacitetstildeling til day-

ahead markedet og intraday markedet, kapacitetsberegningen på KF CGS samt model-

len for håndtering af ubalancer på KF Wind Farm.  

 

Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet) modtog anmeldelsen fra Energinet den 21. 

juni 2018. Anmeldelsen er indgivet med henvisning til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.  

 

De to transmissionssystemoperatører (TSO’er), danske Energinet og tyske TSO 

50Hertz, der samarbejder om KF CGS, har den 6. maj 2019 efter anmodning fra Forsy-

ningstilsynet og den tyske regulator Bundesnetzagentur (BNetzA) indsendt en fælles 

erklæring om deres koordination om metoderne, som påtænkes anvendt på KF CGS fra 

og med den operationelle driftsstart af forbindelsen. 

 

Disse metoder angår kapacitetsberegning, belastningsomfordeling og modkøb (økono-

miske virkemidler i forhold til kapacitetsbegrænsninger) samt fordeling af udgifter til be-

lastningsomfordeling og modkøb og er som sådan godkendt af alle regulatorer i Kapa-

citetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa), herunder af Forsyningstilsynet og BNetzA. 

Dog vil metoderne endnu ikke være fuldt ud implementeret efter deres eget indhold ved 

den operationelle driftsstart af KF CGS. Energinets påtænkte anvendelse af Hansa-me-

toderne som led i markedsreglerne for KF CGS har således medført den aktuelle proces, 

hvor Energinet har anmeldt metoderne for at få Forsyningstilsynets godkendelse heraf.       

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte markedsregler opfylder kravene om at være 

objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige samt fremmer konkurrencen 

for produktion og handel med el, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. elforsyningslov-

ens § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

 

Forsyningstilsynet vurderer også, at Energitilsynet og 50Hertz har opfyldt kravet til ind-

byrdes koordination af metoderne efter punkt 3.1. i bilag til forordning 714/2009. 

 

Forsyningstilsynet godkender derfor den anmeldte metode. 
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AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode for markedsregler på Kriegers Flak 

Combined Grid Solution.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stik.1 og 2, nr. 

1-3, samt § 2 i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING 
Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) har den 21. juni 2018 anmeldt en metode for 

markedsregler på Kriegers Flak Combined Grid Solution (KF CGS). Anmeldelsen er ind-

givet efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, hvorefter kollektive elforsyningsvirksomhe-

der skal anmelde metoder for priser og betingelser for at anvende transmissions- og 

distributionsnet til behandling og godkendelse hos Forsyningstilsynet (FSTS).  

 

Det daværende Sekretariat for Energitilsynet (SET) godkendte i 2014 en markedsmodel 

for KF CGS. Den foreliggende anmeldelse er en opdatering og udbygning af den god-

kendte model fra 2014, bl.a. på baggrund af en ændret teknisk løsning på KF CGS. 

 

KF CGS kombinerer ilandføring af vindproduktion fra havvindmølleparker og udveksling 

af el mellem budområderne Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE) på samme fysiske 

forbindelse. Det indebærer, at kapaciteten til interconnectoren afhænger af, hvor stor en 

del af kapaciteten på den samlede forbindelse, der skal anvendes til ilandføring af vind-

produktion, idet der først anvendes kapacitet til ilandføring af vindproduktionen, og her-

efter udbydes den resterende kapacitet på den fysiske forbindelse til markedet. 

  

Anmeldelsen er vedlagt som bilag 1. Anmeldelsen har været i offentlig høring i perioden 

5. juli 2018 til 31. august 2018, og der indkom høringssvar fra Dansk Energi og Ørsted. 

Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5. 

 

Efter anmodning fra FSTS og den tyske regulator Bundesnetzagentur (BNetzA) har de 

to berørte transmissionssystemoperatører (TSO’er), danske Energinet og tyske 

50Hertz, suppleret anmeldelsen med en fælles erklæring af 6. maj 2019, affattet på en-

gelsk, om deres koordination om metoderne, som påtænkes anvendt på KF CGS fra og 

med den operationelle driftsstart af forbindelsen. Erklæringen er vedlagt som bilag 2. 

 

Det fremgår af erklæringen, at KG CGS, i det omfang det er teknisk muligt, vil følge 

reglerne godkendt i regi af Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa efter beteg-

nelsen på engelsk Capacity Calculation Region) fra det tidspunkt, hvor KF CGS bliver i 

sat i drift. Erklæringen redegør også nærmere for de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 

følge de fælles regler, før disse er fuldt ud implementeret. I den sammenhæng forud-

sætter visse af reglerne godkendt i regi af CCR Hansa, at reglerne godkendt for de til-

stødende kapacitetsberegningsregioner er fuldt ud implementeret i disse andre regioner. 
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De anmeldte markedsregler, der behandles i denne afgørelse, skal derfor gælde i en 

midlertidig perioden fra KF CGS er klar til kommerciel drift, til de fælles, godkendte regler 

i CCR Hansa er fuldt ud implementeret. 

 

Dertil vil nye EU-retsakter, navnlig en ny el-forordning til afløsning af forordning 

714/2009 og et nyt direktiv om vedvarende energi til afløsning af direktiv 28/2009/EF, 

vedtaget af EU’s institutioner i foråret 2019, indeholde regler, der kan få betydning for 

KF CGR. Det er ikke muligt at vurdere, hvilken betydning og hvilke konsekvenser dette 

vil kunne have for KF CGS på nuværende tidspunkt. Hvis der vil skulle ændres i det 

anmeldte, før de fælles, godkendte metoder i CCR Hansa er fuldt ud implementeret, 

forudsætter FSTS, at Energinet anmelder sådanne ændringer m.m. til godkendelse.  

BAGGRUND 

DE FYSISKE ANLÆG: KRIEGERS FLAK COMBINED GRID SOLUTION (KF CGS) 

SAMT DANSKE OG TYSKE HAVVINDMØLLEPARKER 

KF Wind Farm er en dansk havvindmøllepark på 600 MW, som det svenske energisel-

skab Vattenfall er i gang med at etablere i Østersø-området med en forventet idriftsæt-

telse i perioden 2019 - 2021. KF Wind Farm er en del af det østdanske prisområde DK2, 

mens de tyske havvindmølleparker Baltic 1 og Baltic 2 hører til det tyske prisområde DE. 

 

KF CGS er en hybrid forbindelse, hvor den samme fysiske forbindelse anvendes til  

− ilandførsel af vindproduktion på 

− den nye danske havvindmøllepark Kriegers Flak Wind Farm (KF Wind Farm) 

− og de to eksisterende tyske havvindmølleparker, Baltic 1 og Baltic 2, samt  

− som interconnector til udveksling af el mellem budområderne Østdanmark (DK2) 

og Tyskland (DE).  

 

Den operationelle driftsstart af KF CGS har været udskudt et par gange i løbet af an-

lægsfasen. Energinet og 50Hertz har senest den 24. januar 2019 meddelt, at driftsstart-

en bliver udskudt fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. 
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Figur 1 Kriegers Flak Combined Grid Solution, danske og tyske havmølleparker 
 

 
 

Den danske ilandføring har en kapacitet 600 MW (svarende til kapaciteten på KF Wind 

Farm), mens KF CGS som forbindelsen mellem KF Wind Farm og Baltic 2 har en kapa-

citet på 400 MW. Den tyske ilandføring fra Baltic 1 og 2 har en kapacitet på 400 MW. 

GENERELT OM EL-HANDEL 

I el-systemet skal der altid være balance mellem el-produktion og el-forbrug, fordi el ikke 

kan lagres. Ændringer i forbruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker denne 

balance. Den danske TSO, Energinet, har ansvaret for balancen i el-systemet. 

 

Handel med el foregår bl.a. på El-børsen Nord Pool, der har to markeder for handel med 

el: Elspot (day-ahead) og Elbas (intra-day). Senest dagen før et driftsdøgn indgår mar-

kedsaktørerne (el-leverandører, producenter og slutkunder) handler med hinanden for 

at dække forbrug og afsætte produktion for det kommende døgn (day-ahead).  

 

Hvis forholdene for produktion og efterspørgsel ændrer sig i forhold til aktørernes for-

ventninger, kan aktørerne handle sig i balance tæt på driftstimen i Intra-day markedet. 

Her handles med den kapacitet, der ikke allerede blev reserveret i day-ahead markedet. 

 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der udgøres af EU, EFTA-lan-

dene Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz, udgør ét samlet el-marked med én 

fælles prisberegning. Dog er el-priserne ofte forskellige. Normalt udjævnes prisforskelle 

i el-markedet på den måde, at el handles fra lavprisområder til højprisområder. Men når 

der alene er en begrænset kapacitet (en såkaldt ”flaskehals”) på forbindelsen mellem to 

områder, overføres der ikke nok el til, at markedet kan udligne priserne.  
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Det er bl.a. for at håndtere disse flaskehalse, at TSO’erne og regulatorerne fra EU-land-

ene og de EFTA-lande, der indgår i EØS og dermed i EU’s indre marked for el, er orga-

niseret i kapacitetsberegningsregioner. Disse regioner er igen inddelt i en række bud-

områder, der relaterer sig til el-handlen på både day-ahead- og intra-day-markedet. 

 

Det påhviler regulatorerne i hver kapacitetsberegningsregion på forslag fra regionens 

TSO’er at vedtage regionale vilkår, betingelser og metoder for el-handel.  

KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA OG DE GODKENDTE METODER   

Agenturet for samarbejde mellem energiregulatorer (ACER) afgørelser om inddeling af 

kapacitetsregioner og de regionale metodeafgørelser er hver især truffet efter Kommis-

sionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM).  

 

CACM er som led i EU’s netværkskoder og netværksretningslinjer udstedt med hjemmel 

i forordning 714/2009. CACM har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sam-

menkoblet indre marked for energi. Efter CACM skal der på regionalt niveau eller på 

overordnet EU-/EØS-niveau fastsættes harmoniserede minimumsregler for kapacitets-

tildeling, håndtering af kapacitetsbegrænsninger og handel med el i EU og EØS for at 

fremme udviklingen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

 

Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa) udgøres af el-transmissionsforbindel-

serne mellem budområderne  

− Vestdanmark (DK1) og Tyskland (DE), 

− Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE) inkl. KF CGS som ny forbindelse samt  

− Sydsverige (SE4) og Polen (PL).  

 

Dette følger af beslutning 06/2016 af 17. november 2016, truffet af ACER. ACER har 

endvidere ved beslutning 04/2019 af 5. april 2019 truffet afgørelse om, at budområderne 

mellem Vestdanmark (DK1) og Nederlandene (NL) ligeledes er med i CCR Hansa. 

 

Alle nationale regulatorer i en kapacitetsberegningsregion skal godkende metoderne i 

den enkelte region. I CCR Hansa er det regulatorerne i Danmark, Tyskland, Sverige og 

Polen. 

 

Tre metoder, der er godkendt i regi af CCR Hansa, er relevante for den aktuelle sag. 

Det beror på, at de to berørte TSO’er, danske Energinet og tyske 50Hertz, påtænker at 

anvende de pågældende tre Hansa-metoder på KF CGS fra og med forbindelsens ope-

rationelle driftsstart. Dog vil de pågældende metoder, skønt de er godkendt, ikke være 

fuldt ud implementeret efter deres respektive indhold på dette tidspunkt. Metoderne er: 

 

Metoden for kapacitetsberegning (Hansa CCM) 

CCM-metoden anvendes til at beregne tilgængelig kapacitet i transmissionsnettet mel-

lem budområder inden for CCR Hansa for hver markedstidsenhed. Metoden anvendes 

for både day-ahead og intra-day markedskoblingen.  
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I stedet for CACMs hovedregel for kapacitetsberegning, Flowbaseret metode (FB), der 

optimerer på de økonomiske virkemidler som modsvar på fysiske kapacitetsbegræns-

ninger, anvendes CACMs undtagelsesregel for kapacitetsberegning, Koordineret netto-

transmissionsmetode (CNTC), hvorefter tilgængelig, fysisk kapacitet forudberegnes. 

 

Det gælder særligt for KF CGS i forhold til andre interconnectorer i CCR Hansa, at CCM-

metoden indebærer, at der bl.a. tages hensyn til vindprognoser pga. det fysiske anlæg 

med både ilandføring af vindproduktion og interconnector. 

 

Hansa CCM-metoden implementeres trinvist under hensyn til udvikling af IT-understøt-

telse, etablering af administrativt set-up, sammenhæng med implementering af de tilstø-

dende naboregioners metoder m.v. 

   

CCM-metoden er godkendt 16. december 2018 af alle regulatorer i CCR Hansa efter 

CACM artikel 21, jf. artikel 20, stk. 2 og 7. FSTS har fulgt op på denne regionale god-

kendelse ved at træffe en afgørelse af 16. december 2018, der særskilt godkender, at 

Energinet kan anvende metoden1. 

 

Metoden for koordineret belastningsomfordeling og modkøb (Hansa RD&CT) 

RD&CT-metoden har som baggrund, at belastningsomfordeling og modkøb udgør øko-

nomiske virkemidler som modsvar på kapacitetsbegrænsninger i det fysiske net. Den 

enhed, der virker som regional sikkerhedskoordinator (RSC) for CCR Hansa, skal koor-

dinere og i givet fald fastsætte de enkelte tiltag for belastningsomfordeling og modkøb, 

som TSO’erne melder ind som forslag til RSC’en. 

 

RD&CT-metoden implementeres trinvist under hensyn til udpegning og driftsstart af 

RSC’erne for CCR Hansa og for de tilstødende naboregioner samt implementeringen af 

vedtagne vilkår, betingelser og metoder for en regional, operationel sikkerhedsanalyse. 

 

RD&CT-metoden er godkendt 28. januar 2019 af alle regulatorer i CCR Hansa efter 

CACM artikel 35. FSTS har fulgt op på denne regionale godkendelse ved at træffe en 

afgørelse af 20. februar 2019, der særskilt godkender, at Energinet kan anvende meto-

den2. 

 

Metoden for fordelingen af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb (Hansa CS) 

CS-metoden indebærer, at TSO’erne i CCR Hansa generelt skal fordele udgifterne til 

belastningsomfordeling og modkøb efter forud fastsatte fordelingsnøgler.  

 

 
1 FSTS’ afgørelse med bilag for godkendelsen i regi af CCR Hansa m.v. kan tilgås her: http://forsynings-

tilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-fra-sekretaria-

tet/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-ccr-

hansa-under-cacm-gl/ 

 

2 FSTS’ afgørelse med bilag for godkendelsen i regi af CCR Hansa m.v. kan tilgås her: http://forsyning-

tilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2019/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmel-

delse-vedroerende-koordineret-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-

hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-35/ 
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Det er herunder særskilt fastfast for KF CGS, at de to berørte TSO’er, danske Energinet 

og tyske 50Hertz, som hovedregel skal foretage en 50/50-fordeling af de udgifter til be-

lastningsomfordeling og modkøb, der angår KF CGS. Dog påhviler udgifterne 100 pct. 

den TSO, der begår fejl ved vindprognoser i relation til KF CGS, og som medfører tiltag 

i form af belastningsomfordeling eller modkøb. 

 

Implementeringen af CS-metoden følger implementering af den sammenhængende 

RD&CT-metode.   

 

CS-metoden er godkendt 28. januar 2019 af alle regulatorer i CCR Hansa efter CACM 

artikel 74. FSTS har fulgt op på denne regionale godkendelse ved at træffe en afgørelse 

af 20. februar 2019, der særskilt godkender, at Energinet kan anvende metoden3. 

ENERGINETS OG 50HERTZ’S KOORDINEREDE ERKLÆRING AF 6. MAJ 2019        

FSTS har som led i sagsforberedelsen været i kontakt med den tyske regulator BNetzA, 

der oplyste, at den tyske TSO 50Hertz’s anvendelse af metoder på KF CGS, og hvor 

disse metoder er godkendt, men endnu ikke er fuldt ud implementeret, i regi af CCR 

Hansa, ikke ville kræve yderligere regulatorisk myndighedsgodkendelse på tysk side. 

 

BNetzA kunne dog tilslutte sig, at de to berørte TSO’er, danske Energinet og tyske 

50Hertz, som supplement til Energinets metodeanmeldelse skulle udarbejde og indgive 

en fælles erklæring, affattet på engelsk, om de nærmere metoder, som de to TSO’er 

påtænker at anvende på KF CGS fra og med den operationelle driftsstart af forbindelsen. 

 

Energinet og 50Hertz afgav den 6. maj 2019 den omhandlede erklæring, hvori det angi-

ves: 

• Energinet og 50Hertz har indbyrdes koordineret de metoder, som påtænkes an-

vendt på KF CGS fra og med den operationelle driftsstart af forbindelsen. 

• Energinet og 50Hertz finder, under hensyn til deres information til og tilbagemeldin-

ger fra 3. landes TSO’er, at de påtænkte metoder på KF CGS ikke vil få betydelig 

indflydelse på de fysiske el-strømme i nettet hos 3. landes TSO’er. Herefter skulle 

Energinet og 50Hertz ikke være omfattet af krav om en regulær og formaliseret 

koordination med TSO’er i 3. lande om de konkrete metoder på KF CGS.   

• Energinet og 50Hertz vil anvende de særlige regler ifølge Hansa CCM for kapaci-

tetsberegning for KF CGS, hvorved der bl.a. tages hensyn til vindprognoser pga. 

det fysiske anlæg med både ilandføring af vindproduktion og interconnector. 

• Energinet og 50Hertz vil, så længe der endnu ikke er udpeget en RSC for CCR 

Hansa, foretage den fornødne indbyrdes koordination om tiltag i form af belast-

ningsomfordeling og modkøb ifølge Hansa RD&CT, som er relateret til KF CGS. 

• Energinet og 50Hertz vil anvende fordelingsnøglerne for udgifterne til belastnings-

omfordeling og modkøb ifølge Hansa CS, som er relateret til KF CGS. 

 
3 FSTS’ afgørelse med bilag for godkendelsen i regi af CCR Hansa m.v. kan tilgås her: http://forsynings-

tilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2019/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmel-

delse-vedroerende-metoden-til-fordeling-af-udgifterne-til-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-ka-

pacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-74/ 

 



FORSYNINGSTILSYNET | MARKEDSREGLER FOR KRIEGERS FLAK COMBINED GRID SOLUTION Side 8/22 

• De nævnte CCR Hansa-metoder anvendes på KF CGS for en interim periode, fra 

og med KF CGS idriftsættes, til og med at disse metoder er fuldt ud implemente-

ret.           

GODKENDELSE AF MARKEDSMODEL I 2014 

FSTS (dengang SET) godkendte tidligere, i 2014, en markedsmodel med en fordeling 

af kapacitet mellem vind og interconnector på KF CGS samt en markedsmodel for ba-

lancekraft på KF Wind Farm (bilag 3).  

 

Den godkendte markedsmodel for KF CGS i afgørelsen fra 2014 fastsætter kapaciteten 

for interconnectoren som forbindelsens samlede kapacitet fratrukket vindproduktionen 

(baseret på vindprognosen for den pågældende driftstime). Kapaciteten, der gives til 

markedsdeltagerne, afhænger således af den forventede vindproduktion i en given 

driftstime.  

ENERGINETS ANMELDELSE AF 21. JUNI 2018 

 

Markedsreglerne for kapacitetsberegning og kapacitetstildeling for KF CGS 
Det fremgår af anmeldelsen, at der pga. den tekniske opsætning af KF CGS er visse 

forhold, der afviger fra traditionelle udlandsforbindelser: 

 

Sikkerhedsmarginer (Transmission Reliability Margen) 

Frigivelse af kapacitet til markederne på baggrund af vindprognoser medfører en øko-

nomisk risiko for Energinet og 50Hertz, da den faktiske produktion kan afvige fra prog-

nosen, og idet det er vanskeligt at forudsige vinden (og dermed produktionen fra vind-

møller) nøjagtigt. Usikkerheden på vindprognoserne falder, jo tættere man kommer på 

driftstimen. 

 

For at reducere risikoen kan Energinet og 50Hertz reducere udvekslingen og håndtere 

ubalancerne i balancemarkederne i Danmark og Tyskland, eller hvis ubalancen kan for-

udses, borthandle denne i regulerkraftmarkedet i Danmark og/eller intra-day markedet i 

Tyskland. Omkostningerne til disse tiltag bæres af Energinet og 50Hertz. Det ses, at de 

to TSO’er herved anvender Hansa CS-metoden, som er den CCR Hansa-metode, der 

er relevant for fordeling af omkostninger mellem TSO’er på den enkelte interconnector. 

 

50Hertz påtænker at anvende en sikkerhedsmargin4, mens Energinet vil udnytte en kort-

tidsoverbelastningsevne i den danske ilandføring og således vil anvende en 50 pct. per-

centil for vindprognosen for KF Wind Farm. Hvis dette viser sig utilstrækkeligt til at hånd-

tere produktionsubalancer, vil Energinet anmelde en metodeændring herom senere. 

 

TSO’en 50Hertz er som hjemmehørende i Tyskland ikke omfattet af FSTS’ jurisdiktion, 

og FSTS hverken kan eller vil vurdere 50Hertz’s anvendelse af en sikkerhedsmargin på 

KF CGS. Dog har Energinet og 50Hertz i den fælles erklæring (bilag 2) oplyst, at de 

 
4 En Transmission reliability Margin (TRM) eller sikkerhedsmargin er den transmissionskapacitet, der re 

nødvendig for at have rimelig sikkerhed for, at de forbundne el-systemer (her Danmark og Tyskland) 

kan operere sikkert under hensyn til den indbyggede usikkerhed i systemerne (her vindproduktionen. 

I praksis betyder det, at den kapacitet, der udbydes til markedet på baggrund af vindprognoser be-

grænses for at mindske mulighederne for ubalancer. 
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anmeldte metoder på KF CGS i videst muligt omfang vil følge de godkendte regler i CCR 

Hansa. FSTS finder således at lægge til grund, at 50Hertz’s sikkerhedsmargin på vind-

produktionen fra de tyske havvindmøllerparker Baltic 1 og 2 vil blive fastsat og anvendt 

i overensstemmelse med Hansa CCM, som er den Hansa-metode, der er relevant for 

den generelle kapacitetsberegning på KF CGS, herunder 50Hertz’s sikkerhedsmargin. 

 

Udetid på ilandføringer 

Den tekniske løsning for KF CGS, den danske havvindmøllepark KF Wind Farm samt 

de to tyske havvindmølleparker Baltic 1 og Baltic 2 indebærer, at der er to ilandføringer 

for vindproduktion. Begrænsninger i én ilandføring behøver ikke føre til en produktions-

begrænsning i havvindmølleparken, der er tilknyttet denne ilandføring, idet produktionen 

kan føres i land med den anden ilandføring, i det omfang KF CGS kan håndtere dette.  

 

Produktion, der føres i land via KF CGS, behandles som ubalancer mellem Energinet 

og 50Hertz og påvirker ikke handelskapaciteten på forbindelsen. Hvis markedet har ud-

nyttet en frigivet handelskapacitet mod Danmark, sker eksporten, som planlagt. Der op-

står ingen ubalancer, medmindre den faktiske produktion afviger fra det forventede. Af-

viger produktionen, vil der igen være en ubalance, der håndteres, som anført ovenfor. 

 

Produktionen fra KF Wind Farm har altid fortrinsret til den danske ilandføring og om-

vendt.  

 

Kapacitetstildeling 

Energinet og 50Hertz vil følge metoderne, der er godkendt i regi af CCR Hansa, og der 

vil blive tildelt kapacitet til day-ahead og intra-day tidsrammerne. Energinet har den 29. 

maj 2019 fremsendt en præcisering til anmeldelsen, jf. bilag 6. Det præciseres her, at 

kapaciteten til day-ahead og intra-day tidsrammerne ikke påvirkes af kapaciteten, der er 

tildelt den langsigtede tidsramme. Det skyldes, at kapaciteten til den langsigtede tids-

ramme udbydes som finansielle transmissionsrettigheder, der ikke påvirker den fysiske 

kapacitet på forbindelsen5. 

 

Tildeling af kapacitet til day-ahead tidsrammen sker på baggrund af den forventede vind-

produktion, og tilsvarende sker tildelingen af kapacitet til intra-day tidsrammen på bag-

grund af prognose for vindproduktion og den allerede tildelte kapacitet i day-ahead tids-

rammen. 

 

Energinet oplyser i anmeldelsen, at Energinet og 50Hertz er fælles om at beregne mar-

kedskapaciteten på KF CGS fra og med forbindelsens operationelle driftsstart med ud-

gangspunkt i et afregningspunkt på 150 kV-siden ved den danske offshore platform, dvs. 

KF Wind Farm, og hvorfra forbindelsen til Tyskland udgår. 

 

Dette udgør en midlertidig afvigelse fra Hansa CCM, som ikke vil være fuldt ud imple-

menteret ved idriftsættelsen af KF CGS. Begrundelsen for afvigelsen er, at afregnings-

punktet er referencen for IT-systemet, der styrer udvekslingen på KF CGS. Dertil ønsker 

 
5 Hvis der i stedet blev implementeret fysiske transmissionsrettigheder på KF CGS ville kapaciteten i den 

langsigtede tidsramme begrænse kapaciteten, der kunne tildeles day-ahead og intra-day tidsrammen. 



FORSYNINGSTILSYNET | MARKEDSREGLER FOR KRIEGERS FLAK COMBINED GRID SOLUTION Side 10/22 

Energinet og 50Hertz ikke at komplicere IT-implementeringen unødigt af hensyn til den 

rettidige idriftsættelse af KF CGS.  

 

Kapacitetsberegning 

For day-ahead tidsrammen understøtter EU-reglerne for kapacitetsberegning, at der 

skal gives mest mulig kapacitet til markederne under hensyn til driftssikkerheden.  

 

Den nordgående handelskapacitet vil afhænge af 

• transmissionskapaciteten på alle dele af KF CGS, som danner grundlag for selve 

kapacitetsberegningen, 

• tab i KF CGS nettet fra Tyskland til afregningspunktet, som reducerer handelska-

paciteten, 
• den forventede vindproduktion på Baltic 1 og Baltic 2 (med sikkerhedsmargin), som 

øger handelskapaciteten gennem reduktion af tab i KF CGS-forbindelsen, og 

• den forventede vindproduktion på KF Wind Farm (uden sikkerhedsmargin), som 

reducerer handelskapaciteten ved at optage transmissionskapacitet på den danske 

ilandføring. 

 

Den sydgående handelskapacitet for day-head vil tilsvarende afhænge af 

• transmissionskapaciteten på alle dele af KF CGS, som danner grundlag for selve 

kapacitetsberegningen, 

• tab i KF CGS-nettet fra Danmark til afregningspunktet, som reducerer handelska-

paciteten6, 

• den forventede vindproduktion på KF Wind Farm (uden sikkerhedsmargin), som 

øger handelskapaciteten gennem reduktion af tab i KF CGS-forbindelsen7, og 

• den forventede vindproduktion på Baltic 1 og Baltic 2 (med sikkerhedsmargin), som 

reducerer handelskapaciteten ved at optage transmissionskapacitet på den tyske 

ilandføring. 

Tilgangen til kapacitetsberegningen til intra-day tidsrammen er identisk med ovenstå-

ende, eksklusiv den kapacitet, der allerede er tildelt og nomineret i day-ahead markedet. 

Intra-day markedet er et marked for kontinuerlig handel, og kapaciteten vil derfor hele 

tiden blive opdateret i takt med ny information om den forventede vindproduktion. 

 

Hvis handelskapaciteten reduceres (højere vindproduktion), vil allerede gennemførte 

handler være upåvirkede. De modhandler, som skal gennemføres for at sikre balance i 

systemet, vil først blive gennemført tæt på driftsøjeblikket for at sikre sig mod, at der 

gennemføres modhandler, der efterfølgende viser sig unødvendige. 

 

Markedsmodellen for balancemarkedet for KF Wind Farm 
Hvis markedet har opbrugt restkapaciteten på den danske ilandføring (efter håndtering 

af vindproduktionen) til brug for udveksling af el mellem DK2 og Tyskland, og produktion 

 
6 Ved en kapacitet på fx 400 MW på kablet mellem den danske og tyske platform vil det være muligt, når 
den danske ilandføring er intakt at overføre tilstrækkelig energi til, at 400 MW kan nå frem til afregnings-
punktet. Dermed vil tab på den danske ilandføring kun reducere handelskapaciteten, hvis transmissions-
kapaciteten på den danske ilandføring er lig med eller lavere end overføringskapaciteten på kablet mel-
lem den danske og tyske platform. 
 
7 Tilsvarende er denne reduktion af tab kun relevant, hvis den danske ilandføring kun er delvist tilgæn-

gelig. 
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på KF Wind Farm overstiger forventningen, som lå til grund for handelskapaciteten, kan 

produktionsubalancen på KF Wind Farm ikke fødes ind i det danske net. Denne produk-

tionsubalance må herefter balanceres af enten KF Wind Farm eller sendes til det tyske 

net og balanceres dér (ved modhandel).  

 

Dette vil reducere danske aktørers muligheder for at levere ydelser til balancering af KF 

Wind Farm, idet kapaciteten ved ilandføring er fuldt udnyttet i de berørte timer. Omvendt 

får danske aktører mulighed for at levere ydelser til balancering af de tyske havvindmøl-

leparker, når deres produktion sendes til det danske net. 

 

Når KF CGS er fuldt optaget, betyder det også, at koncessionsindehaveren på KF Wind 

Farm (Vattenfall) i de berørte timer ikke har mulighed for at anvende porteføljebalance-

ring8. I SET’s afgørelse fra 2014 (bilag 3) blev denne indskrænkning i muligheden for at 

anvende porteføljebalancering godkendt. 

 

Håndtering af produktionsubalancer på KF Wind Farm ved fuld opbrugt transmissions-

kapacitet mod Østdanmark 

Energinet har mulighed for i korte perioder at tillade større transmission på den danske 

ilandføring, end den er dimensioneret til, uden negativ virkning på levetiden af forbindel-

sen: Det sker ved at udnytte komponenternes korttidsoverbelastningsevne (det kaldes 

Dynamic line rating, DLR). Det forventes at reducere antallet af situationer, hvor ilands-

føringskapaciteten er fuldt opbrugt, og det vil øge danske aktørers muligheder for at 

sælge balanceringsydelser i form af regulerkraft9 til balancering af produktionsubalancer 

på KF Wind farm. 

  

Energinet forventer, at situationer med fuldt opbrugt kapacitet kun vil være relevant for 

en produktion på 4.000 MWh/år (12.000 MWh/år i værste tilfælde). Når der er er indhø-

stet erfaringer med DLR på KF Wind Farm, forventer Energinet at grænsen for anven-

delsen af DLR kan øges yderligere, sådan at den berørte energi reduceres til ca. 600 

MWh/år (2.000 MWh/år i værste tilfælde). 

 

Når disse ubalancer ikke kan føres i land i Danmark, vil de skulle håndteres ved nedre-

gulering på KF Wind Farm eller ved at sende ubalancer til Tyskland (ved modhandel). 

 

Hvis der skal nedreguleres på KF Wind Farm, vil der kun være én leverandør af nedre-

guleringen (koncessionsindehaveren på KF Wind Farm), hvilket skaber en monopolsi-

tuation. Energinet anfører, at der i denne situation kunne ses at være et behov for at 

etablere en særlig aftale for at fjerne muligheden for udnyttelse af monopolmagt. 

 

 
8 Porteføljebalancering betyder, at en producent har mulighed for at udligne en produktionsubalance på 

f.eks. KF Wind Farm med en modsatrettet produktionsubalance på et andet produktionsanlæg i Øst-

danmark. Det kunne eksempelvis være at sænke produktionen på et kulfyret værk i Østdanmark for 

at opveje en større end forventet vindproduktion på KF Wind Farm og på den måde mindske sine 

balanceringsomkostninger. 

9 På regulerkraftmarkedet køber/sælger Energinet energi (regulerkraft) ved handler, der indgås med ak-

tørerne i driftstimen på basis af de bud for op- og nedregulering, som aktørerne har indsendt til Ener-

ginet. 
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Energinet finder dog ikke, at værdiskabelsen ved at tillade koncessionsindehaveren at 

levere denne nedregulering står mål med omkostningerne ved at etablere muligheden. 

Energinet vil derfor sende ubalancerne til Tyskland, hvor 50Hertz vil borthandle dem i 

det tyske intra-day marked (ved modhandel). Uforudsete ubalancer vil ultimativt blive 

håndteret i det tyske balancemarked. 

 

Håndtering af produktionsubalancer på KF Wind Farm ved fuld opbrugt importkapacitet 

mod Tyskland 

Den tyske ilandføring har ikke mulighed for at anvende DLR. Tyske (positive) ubalancer, 

der må balanceres i Danmark, må derfor forventes at være hyppigere og større end 

danske ubalancer, der må balanceres i Tyskland. Omvendt vil 50Hertz operere med 

sikkerhedsmarginer på handelskapaciteterne, hvilket må forventes at reducere omfan-

get af disse ubalancer. 

 

Tyske ubalancer, der skal håndteres i det danske system, vil blive håndteret efter reg-

lerne for regulerkraftmarkedet. Det indebærer, at tyske ubalancer først udlignes med en 

evt. modsatrettet ubalance i det nordiske system (Netting), og at danske nedregulerings-

bud anvendes til at håndtere de resterende ubalancer. Når ubalancerne udlignes med 

eventuelle modsatrettede ubalancer i det nordiske, vil det andet lige betyde, at omkost-

ningerne til balancering af ubalancerne bliver mindre. 

SAGENS PARTER 
FSTS skal i det følgende foretage en vurdering af og derved fastlægge sagens part(er): 

 

FSTS anser Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som part i sagen i 

dansk forvaltningsretlig forstand. Dette skyldes, at Energinet Elsystemansvar A/S har 

Energinets udlandsforbindelser, der er metodens anvendelsesområde, som forretnings-

område.  

 

Eftersom Energinet og 50Herzt ejer hver 50 pct. af KF CGS, vurderer FSTS, at også 

50Hertz har en sådan væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse, at 50Hertz 

tillige må anses for part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. 

 

”Jura og Myndighed” hos Energinets koncernmoderselskab (CVR nr. 28980671) har i e-

mail af 25. april 2019 til FSTS bekræftet, at ”Jura og Myndighed” indgår som partsre-

præsentant for både Energinet Elsystemansvar A/S og 50Hertz. 

  

Dertil vurderer FSTS, at det svenske energiselskab Vattenfall som koncessionsindeha-

ver i forhold til KF Wind Farm også har en sådan væsentlig og individuel interesse i 

sagens udfald, at Vattenfall tillige må anses for part i dansk forvaltningsretlig forstand. 

 

PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING 

OFFENTLIG HØRING AF ENERGINETS ANMELDELSE 
For at oplyse sagen bedst muligt og sikre inddragelse af alle relevante synspunkter, har 

den anmeldte metode været i offentlig høring på hjemmesiden for SET, fra 1. juli 2018, 

FSTS for perioden 5. juli 2018 til 31. august 2018 og modtog høringssvar fra Dansk 

Energi og Ørsted. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5. 
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Dansk Energi skriver, at det er vigtigt, at der er transparens i hvilken vindprognose, der 

ligger til grund for opdatering af intra-day kapaciteten time for time, samt udtrykker stor 

bekymring over at 50Hertz’s anvendelse af en sikkerhedsmargen anses for et tysk an-

liggende: ”Set i lyset af de hidtidige vanskeligheder med kapacitetsberegninger på for-

bindelser mod Tyskland, vil vi opfordre Forsyningstilsynet til at sikre at, uanset at en 

sikkerhedsmargin er er foreslået af 50Hertz, skal den vurderes af både dansk og tysk 

regulator i en åben og transparent proces. Yderligere bør sådan en vurdering af en sik-

kerhedsmargin bero på en samfundsøkonomisk analyse, der viser, at det er den mest 

hensigtsmæssige løsning”. 

 

Ørsted skriver tilsvarende, at ”En sikkerhedsmargin på den tyske del af forbindelsen vil 

påvirke eksportkapaciteten til Tyskland for dansk strøm, mens importen til Danmark ikke 
bliver påvirket. Tyske producenter opnår hermed alt andet lige en konkurrencefordel.” 

PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL ANMELDELSE 
FSTS’ udkast til afgørelse har været sendt i partshøring og offentlig høring i perioden 

13. juni 2019 til 27. juni 2019. 

 

RETSGRUNDLAG 

Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019  
Elforsyningslovens § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3, angår bl.a., at Energinets vilkår for bruger-

nes adgang til at benytte virksomhedens ydelser skal være objektive, ikke-diskrimine-

rende og offentligt tilgængelige, herunder for at sikre bedst mulig konkurrence for pro-

duktion og handel med el. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3, har følgende ordlyd: 

 

§ 31. Energinet skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige 

betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 

Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse 

vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 

1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som 

Energinet påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinets ydelser, 

2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinets 

arbejde og 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. 

 

Elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, angår Forsyningstilsynets godkendelse af de kollektive 

elforsyningsvirksomheders metoder for fastsættelse af priser og betingelser for at an-

vende transmissions- og distributionsnet. § 73 a, stk. 1, har følgende ordlyd:    

 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstil-

synet. 

 

Bestemmelsen blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring 

af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Følgende 

fremgår bl.a. af forarbejderne til bestemmelsen (de specielle bemærkninger i L236 
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2003/1):   

 

Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at den systemansvarlige virksomhed og transmissions- og net-

virksomheder skal udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsæt-

telsen af betingelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og distributionsnet. 

Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. 

Der skal blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge 

af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika. For den systemansvarlige virksomhed skal 

der endvidere redegøres for, hvorledes det forventede provenu fra tariffer, gebyrer etc. relaterer sig 

til selskabernes omkostninger. 

 
Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 af klage over Energitilsynets afgø-
relse af 30. oktober 2012 om Energinet.dk’s reservation af intra-day kapacitet på 
den elektriske Storebæltsforbindelse, j.nr. 1011-12-21-1510 
Energiklagenævnet fremkom i afgørelse af 17. juni 2013 i ”Storebæltssagen” med visse, 

generelle betragtninger om, at FSTS’s metodegodkendelse efter elforsyningslovens § 

73 a, stk. 1, hviler på et skøn, og om hvilke kriterier, der kan indgå ved udøvelsen af 

dette skøn. Energiklagenævnet udtalte således: 

 

Energitilsynets godkendelse af metoder for fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af 

transmissions- og distributionsnet i medfør af elforsyningslovens 73 a hviler på et skøn. Ifølge be-

stemmelsens forarbejder er de hensyn, som der kan lægges vægt på herved, angivet således, at de 

anmeldte metoder skal være i overensstemmelse med elforsyningslovens regler.  

 

Bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet 
Bekendtgørelsens § 2 fastsætter, at Energinet kun kan indregne nødvendige omkost-

ninger ved en effektiv drift i sine priser, dvs. tariffer, jf. § 2 i lov om Energinet. Bekendt-

gørelsens § 2 har følgende ordlyd: 

 

§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om 

Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning 

af kapital. 

 

Pkt. 3.1. i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 
13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskri-
dende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003  
Efter pkt. 3.1. i bilag I til forordning 714/2009 skal TSO’erne på hver deres side af græn-

sen for en interconnector koordinere fordelingen af kapacitet på den pågældende inter-

connector. Endvidere skal de umiddelbart berørte TSO’er inddrage 3. landes TSO’er i 

denne koordination, i det omfang fordelingen af kapacitet må forventes at få betydelig 

indflydelse på de fysiske el-strømme i nettet hos de pågældende 3. lande. 

 

Pkt. 3.1. i bilag I til forordning 714/2009 har følgende ordlyd:  

  

 
10 Afgørelsen kan tilgås her: https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/2013_1011-12-21.pdf 
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3.1. Fordeling af kapacitet i forbindelse med en samkøring skal koordineres og gennemføres af de 

involverede TSO'er ved anvendelse af fælles fordelingsprocedurer. Hvis de kommercielle udvekslin-

ger mellem to lande (TSO'er) forventes at øve betydelig indflydelse på betingelserne for de fysiske 

strømme i et givet tredjeland (en given TSO), skal metoderne til håndtering af kapacitetsbegræns-

ninger koordineres mellem alle de TSO'er, der påvirkes deraf, via en fælles procedure for håndtering 

af kapacitetsbegrænsninger. De nationale regulerende myndigheder og TSO'er skal påse, at der 

ikke ensidigt fastsættes nogen procedure for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, som øver be-

tydelig indflydelse på de fysiske elektricitetsstrømme i andre net. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Denne sag angår, om FSTS kan godkende markedsreglerne for beregning og tildeling 

af kapacitet på Kriegers Flak Combined Grid Solution (KF CGS) og markedsmodellen 

for balancemarkedet for Kriegers Flak Wind Farm (KF Wind Farm). 

VURDERING AF ANMELDT METODE EFTER ELFORSYNINGSLOVENS § 73 A 
FSTS skal herved vurdere, om den anmeldte metode, markedsregler for Kriegers Flak 

Combined Grid Solution (KF CGS), kan godkendes efter elforsyningslovens 73 a, stk. 1: 

  

Energinets anmeldelse er indgivet efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, hvorefter kol-

lektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde metoder for priser og betingelser for at 

anvende transmissions- og distributionsnet til FSTS’ behandling og godkendelse.   

 

I Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 i ”Storebæltssagen” bemærkes, at 

FSTS’ godkendelse af en metode for priser og betingelser efter elforsyningslovens § 

73a hviller på FSTS’ skøn. Og at det ved FSTS’ udøvelse af dette skøn indgår som 

saglige kriterier, støttet af forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at de an-

meldte metoder skal være i overensstemmelse med elforsyningslovens regler (i øvrigt). 

 

Ovennævnte afgørelse fra klagenævnet henviser derudover bl.a. til elforsyningslovens 

§ 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3, hvorefter Energinets vilkår for brugernes adgang til at benytte 

virksomhedens ydelser skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgænge-

lige, herunder for at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med el. 

 

FSTS bemærker, at den metode for markedsregler, som Energinet har anmeldt til an-

vendelse på KF CGS efter elforsyningslovens 73 a, stk. 1, er påtænkte vilkår for bruger-

nes adgang til at benytte Energinets ydelser.  

  

Ved FSTS’ udøvelse af skøn for at træffe afgørelse om den anmeldte metode efter el-

forsyningslovens § 73 a, stk. 1, findes det herefter at være sagligt at lægge vægt på, om 

den anmeldte metode er i overensstemmelse med elforsyningsloven, som udtrykt i de 

generelle kriterier ifølge elforsyningslovens § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3, objektiv, ikke-dis-

kriminerende og offentligt tilgængelige samt fremmer konkurrencen for produktion og 

handel med el. 

 

I det følgende vil FSTS af hensyn til overskueligheden først vurdere markedsreglerne 

for kapacitetsberegning og kapacitetstildeling på KF CGS og dernæst markedsmodellen 

for balancemarkedet for KF Wind Farm. Endelig vil den anmeldte metodes driftsøkono-

miske og samfundsøkonomiske virkning blive vurderet. 
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Det skal dertil præciseres, at følgende emner ikke indgår i FSTS’ vurdering og afgørelse: 

 

SET’s godkendelse i 2014 af overordnet princip i kapacitetsberegningen for KF CGS. 

Princippet indebærer, at handelskapaciteten på overførselsforbindelsen er defineret 

som den samlede kapacitet minus vindproduktionen (baseret på vindprognoser). Ener-

ginets nuværende anmeldelse ændrer ikke dette princip, og godkendelse fra 2014 er 

således stadig gældende. Dette spørgsmål vil derfor ikke blive taget yderligere op. 

 

Den sikkerhedsmargin (TRM), som den tyske TSO, 50Hertz, vil anvende for vindproduk-

tionen fra Baltic 1 og Baltic 2 for at reducere balanceringsomkostningerne. FSTS har 

ikke formel afgørelseskompetence i forhold til den omhandlede sikkerhedsmargin, når 

det alene er den tyske TSO, der påtænker at anvende denne sikkerhedsmargin, og når 

denne anvendelse alene sker på den tyske budområde-grænse (DE) til KF CGS. Det 

bemærkes, at Hansa CCM, der er godkendt som metode i regi af CCR Hansa, indehol-

der regler for kapacitetsberegning på KF CGS, herunder for 50Hertz’ sikkerhedsmargin. 

 

Flertallet af metoder, der er godkendt for eller i regi af CCR Hansa, og som allerede er 

implementeret. De to berørte TSO’er, danske Energinet og tyske 50Hertz, kan fuldt ud 

anvende flere af de metoder, der er godkendt for eller i regi af CCR Hansa, uden yderli-

gere regulatorisk godkendelse. Herunder metoden for langsigtede, finansielle transmis-

sionsrettigheder, godkendt 8. marts 2018 af alle regulatorer i CCR Hansa, og som SET  

fulgte op med en national afgørelse af 21. marts 2018, gældende i forhold til Energinet11. 

 

Markedsreglerne for kapacitetsberegning og kapacitetstildeling for KF CGS 
FSTS bemærker, at Energinets og 50Hertz’s koordinerede erklæring af 6. maj 2019 om 

KF CGS supplerer og præciserer Energinets oprindelige metodeanmeldelse af 21. juni 

2018. FSTS tager i denne afgørelse stilling til de anmeldte ”Markedsregler for kapaci-

tetsberegning og kapacitetstildeling”, der vil være gældende i en interim periode, indtil 

de godkendte metoder i regi af CCR Hansa (Hansa CCM, Hansa RD&CT og Hansa CS) 

er fuldt ud implementeret. 

OBJEKTIV 

FSTS vurderer, at den anmeldte metode for kapacitetsberegning og kapacitetstildeling 

er objektiv.  

 

Metoden indebærer, at den kapacitet på KF CGS, der frigives til markederne, kun be-

grænses af objektive forhold omkring fysikken. Forventet vindproduktion, udetid i tilstø-

dende net, kapacitet tildelt andre tidsrammer og nettab. Det bemærkes, at dette er i 

overensstemmelse med de godkendte, men endnu ikke fuldt ud implementerede, meto-

der i CCR Hansa, som KF CGS er omfattet af. 

 

 
11 SET’s afgørelse med bilag for godkendelsen i regi af CCR Hansa m.v. kan tilgås her: http://forsynings-

tilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/oevrige-afgoerelser-og-udmeldinger-fra-sekretaria-

tet/godkendelse-af-energinets-forslag-til-regional-udformning-af-langsigtede-transmissionsrettighe-

der-i-kapacitetsberegningsregion-hansa/ 
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Kapacitetstildelingen på KF CGS vil også følge de godkendte regler i CCR Hansa såle-

des, at der tildeles kapacitet til den langsigtede tidsramme (månedlig og årlig), day-

ahead tidsrammen og intra-day tidsrammen.  

 

FSTS vurderer endvidere, at metodens kriterier for beregning af kapacitet til de forskel-

lige tidsrammer er baseret på objektive forhold. 

 

Energinet påpeger i anmeldelsen, at den særlige tekniske opsætning for KF GCS, der 

afviger fra traditionelle udlandsforbindelser, indebærer en forøget økonomisk risiko og 

usikkerhed ved tildeling af handelskapacitet pga. en volatil vindproduktion samt forhold 

omkring udetid på ilandføring.  

 

FSTS vurderer, at Energinets påtænkte håndtering af disse forhold jf. den anmeldte me-

tode, ikke er i strid med kravet om objektivitet. Det bemærkes særligt, at Energinet ikke 

påtænker at begrænse handelskapaciteten gennem en sikkerhedsmargen på vindpro-

duktionen for at reducere risikoen. 

 

FSTS vurderer endvidere, at den anførte afvigelse i forhold til de godkendte metoder i 

CCR Hansa, som FSTS har været med til at godkende, omkring afregningspunktet for 

KF CGS fra idriftsættelsen KF CGS og til tidspunktet, hvor de godkendte metoder i CCR 

Hansa er fuldt ud implementeret, er baseret på objektive kriterier. Herunder når det gæl-

der hensynet til en fungerende IT-løsning, der sikrer en rettidig idriftsættelse af KF CGS.  

 

Hertil kommer, at afvigelsen vil blive elimineret, når metoderne i CCR Hansa er fuldt ud 

implementeret, samt at der ikke vurderes at være en samfundsøkonomisk effekt af afvi-

gelsen. 

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på objektive vilkår, jf. 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

FSTS bemærker, at den anmeldte metode for kapacitetsberegning og kapacitetstildeling 

giver alle markedsaktører lige vilkår for adgang til KF CGS.  

 

FSTS finder tillige at kunne konstatere, at de anmeldte markedsregler i det væsentlige 

er i overensstemmelse med de metoder, der er godkendt i regi af CCR Hansa, men 

endnu ikke er fuldt ud implementeret. De enkelte afvigelse fra disse metoder, der er gjort 

opmærksom på i Energinets anmeldelse af 21. juni 2018 samt i Energinets og 50Hertz’s 

erklæring af 6. maj 2019, er baseret på objektive forhold og påvirker alle markedsaktører 

m.v. på samme måde. 

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på ikke-diskrimine-

rende vilkår, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 
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OFFENTLIGT TILGÆNGELIG 

FSTS bemærker, at metoden vil blive offentliggjort på Energinets hjemmeside, når FSTS 

har godkendt den. Energinet har endvidere haft udkastet til metodeanmeldelse af mar-

kedsregler på KF CGS og KF Wind Farm i en selvstændig offentlig høring. Tilsvarende 

har FSTS haft Energinets endeligt indgivne metodeanmeldelse af 21. juni 2018 i offentlig 

høring i perioden 5. juli - 31. august 2018, og udkastet til afgørelse i partshøring og 

offentlig høring i perioden 13. juni 2019 til 27. juni 2019 FSTS’ afgørelse i sagen vil blive 

offentliggjort på FSTS’ hjemmeside.  

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på offentligt tilgænge-

lige vilkår, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

FREMMER KONKURRENCEN FOR HANDEL MED EL 

FSTS bemærker, at etableringen af KF CGS må forventes at fremme muligheden for 

handel med el mellem Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE) ved at udvide handelska-

paciteten mellem de to områder.  

 

FSTS vurderer, som tidligere nævnt, at markedsmodellen for kapacitetsberegning og 

kapacitetstildeling på KF CGS er baseret på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 

Metoden indeholder således ikke vilkår, der er unødigt begrænsende på mulighederne 

for handel med el mellem DK2 og DE. 

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på vilkår, der fremmer 

konkurrencen for handel med el, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 

2, nr. 1-3. 

 

Markedsmodellen for balancemarkedet for KF Wind Farm 
SET godkendte med afgørelsen fra 2014 balanceringsregimet på KF Wind Farm for så 

vidt angår de særlige forhold omkring KF CGS. Dvs. anvendelse af tyske balancerings-

ressourcer, når de fysiske forhold afskærer koncessionsindehaveren på KF Wind Farm 

for adgangen til at anvende porteføljebalancering. 

 

Disse forhold er ikke ændret ved den foreliggende anmeldelse, og godkendelsen berø-

res derfor ikke heraf. De ovennævnte spørgsmål vil derfor ikke blive behandlet yderligere 

i denne afgørelse. 

OBJEKTIV 

FSTS bemærker, at den anmeldte markedsmodel for balancering af KF Wind Farm in-

debærer, at koncessionshaveren på KF Wind Farm ikke vil få mulighed for at levere 

nedregulering i situationer, hvor positive produktionsubalancer på KF Wind Farm ikke 

kan føres i land i DK2. Det skyldes, at koncessionsindehaveren på KF Wind Farm i disse 

situationer bliver monopolist som den eneste mulige leverandør af nedregulering.  

 

For at undgå muligheden for misbrug af en dominerende stilling, kunne der indgås en 

særlig aftale med koncessionsindehaveren, men Energinet vurderer, at omkostningerne 

til en sådan ikke står mål med værdiskabelsen for koncessionsindehaveren ved at levere 
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nedregulering henset til, at man kun forventer, at disse situationer vil opstå i meget be-

grænset omfang. Det bemærkes, at Energinet forventer at omfanget vil blive yderligere 

begrænset, når der indhøstet erfaringer med anvendelsen af DLR 

 

FSTS vurderer, at Energinets valg af metode er baseret på objektive kriterier, idet der 

er lagt vægt på den forventede værdiskabelse i forhold til omkostninger, samt det be-

grænsede omfang, hvor problemstillingen vil være relevant. 

 

I de modsatte tilfælde, hvor tyske ubalancer sendes til Danmark, vil de gældende regler 

for regulerkraftmarkedet være gældende. Denne situation vil derfor ikke blive særskilt 

vurderet. 

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på objektive vilkår, jf. 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

FSTS bemærker, at den anmeldte markedsmodel for balancering af KF Wind Farm sig-

ter mod at undgå en situation, hvor der kun er en leverandør af nedregulering på KF 

Wind Farm. Det giver en potentiel risiko for misbrug af en dominerende stilling. 

 

FSTS vurderer, at den anmeldte metode ikke vil være diskriminerende for koncessions-

indehaveren. FSTS lægger herved vægt på, at det efter det oplyste vil være meget be-

grænset - og i et forventeligt faldende omfang - at disse situationer evt. vil foreligge. 

Dette indebærer tillige, at der kun vil være en begrænset værdiskabelse for koncessi-

onsindehaveren ved at sælge nedregulering i forhold til omkostningerne ved at etablere 

en særlig aftale om nedregulering, herunder i perspektiv af risikoen for misbrug af domi-

nerende stilling.  

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på objektive vilkår, jf. 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

OFFENTLIGT TILGÆNGELIG 

FSTS bemærker, at metoden vil blive offentliggjort på Energinets hjemmeside, når FSTS 

har godkendt den. Energinet har endvidere haft udkastet til metodeanmeldelse af mar-

kedsregler på KF CGS og KF Wind Farm i en selvstændig offentlig høring. Tilsvarende 

har FSTS haft Energinets metodeanmeldelse af 21. juni 2018 i offentlig høring i perioden 

5. juli - 31. august 2018, og udkastet til afgørelse i partshøring og offentlig høring i peri-

oden 13. juni 2019 til 27. juni 2019. FSTS’ afgørelse i sagen vil blive offentliggjort på 

FSTS’ hjemmeside.  

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på offentligt tilgænge-

lige vilkår, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 
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FREMMER KONKURRENCEN FOR PRODUKTION OG HANDEL MED EL 

FSTS finder, at den anmeldte markedsmodel for KF Wind Farm, der tager sigte på en 

regulatorisk ramme for ilandføringen af vindproduktionen fra KF Wind Farm, må anses 

for at fremme konkurrencen for produktionen af vindenergi.  

 

FSTS finder tillige, at den anmeldte markedsmodel for balancemarkedet for KF Wind 

Farm er med til at sikre, at KF CGS kan fungere. De anmeldte vilkår for balancemarkedet 

giver markedsaktørerne mulighed for at deltage i balancemarkederne bortset fra de til-

fælde, hvor der er fysiske forhold i forbindelsen, der umuliggør flows. 

  

FSTS vurderer, at den anmeldte metode for KF Wind Farm samlet set er med til at 

fremme konkurrence for produktion og handel med el ved at bidrage til at sikre driften af 

KF CGS og KF Wind Farm i indbyrdes sammenhæng. Samtidig med, at adgangen til 

balancemarkederne ikke begrænses unødigt. 

 

FSTS vurderer således, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med Energi-

nets forpligtelse til at give brugerne adgang til Energinets ydelser på vilkår, der fremmer 

konkurrencen for produktion og handel med el, jf. elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 

31, stk. 1 og 2, nr. 1-3. 

METODENS DRIFTSØKONOMISKE OG SAMFUNDSØKONOMISKE VIRKNING 

Energinet gør i anmeldelsen af 21. juni 2018, pkt. 4., rede for den anmeldte metodes 

virkninger på Energinets driftsøkonomi og for metodens samfundsøkonomiske effekt.   

 

Energinet opfylder således de formelle, indholdsmæssige krav til en anmeldelse af me-

toder for priser og betingelser efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, ifølge bestemmel-

sens forarbejder. Herefter skal ”den systemansvarlige virksomhed”, dvs. Energinet, i for-

bindelse med en anmeldelse gøre rede for, hvorledes det forventede provenu fra tariffer, 

gebyrer etc. relaterer sig til Energinets omkostninger. 

 

Når det gælder det nærmere forhold mellem metodens virkninger for Energinets drifts-

økonomi og på samfundsøkonomien, oplyser Energinet i anmeldelsen, at markedska-

paciteten på KF CGS beregnes med udgangspunkt i afregningspunktet på 150 kV, der 

anvendes på KF Wind Farm. Dette afviger midlertidigt fra Hansa CCM før den fulde 

implementering heraf. Energinet finder i kraft af fagøkonomiske værktøjer at kunne på-

vise, at denne afvigelse ikke kan forventes at få samfundsøkonomiske konsekvenser. 

 

FSTS lægger til grund, at etableringen af KF CGS generelt må forventes at øge kapaci-

teten i handelsforbindelserne mellem Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE) og dermed 

vil forøge dermed den samfundsøkonomiske gevinst ved handel med el over grænsen. 

 

FSTS vurderer dertil, at den anmeldte metode vil medføre, at der stilles størst mulig 

kapacitet til rådighed for markedet under hensyn til de særlige vilkår for KF CGS som 

både ilandføring af vindproduktion fra KF Wind Farm, Baltic 1 og Baltic 2 og som inter-

connector mellem budområderne DK2 og DE. FSTS finder, at der på denne vis tages 

hensyn til at skabe det bedste samfundsøkonomiske resultat af etableringen af KF CGS. 
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FSTS vurderer tillige, at den anmeldte metode også viser, at Energinet og 50Hertz med 

deres samarbejde sigter mod at minimere driftsomkostninger til balancering m.v. under 

hensyntagen til den særlige status for KF CGS. 

 

FSTS lægger derfor til grund, at de særlige driftsomkostninger til KF CGS som følge af 

forbindelsens særlige status ikke står i et misforhold til den samfundsøkonomiske ge-

vinst, der er ved at øge handelskapaciteten mellem budområderne DK2 og DE. 

VURDERING AF OM DE BERØRTE TSOER HAR KOORDINERET METODEN 
FSTS skal herved vurdere, om de to berørte TSO’er, danske Energinet og tyske 

50Hertz, har koordineret den anmeldte metode for kapacitetsberegning på KF CGS.   

 

Efter pkt. 3.1. i bilag I til forordning 714/2009 skal TSO’erne på hver sin side af grænsen 

for en interconnector koordinerer fordelingen af kapacitet på den pågældende intercon-

nector. Endvidere skal de umiddelbart berørte TSO’er inddrage 3. landes TSO’er i denne 

koordination, i det omfang fordelingen af kapacitet må forventes at få betydelig indfly-

delse på de fysiske el-strømme i nettet hos de pågældende 3. lande.  

 

FSTS vurderer på baggrund af Energinet og 50Hertz’s fælles koordinerede erklæring af 

6. maj 2019, at de to TSOer har foretaget den fornødne indbyrdes koordination om den 

anmeldte metode for kapacitetsberegning på KF CGS.  

 

FSTS vurderer tillige, at Energinet og 50Hertz i kraft af deres erklæring af 6. maj 2019 

har påvist, at den anmeldte metode på KF CGS ikke har eller vil kræve en yderligere 

koordination med TSO’er i 3. lande, idet metoden ikke kan forventes at få betydelig ind-

flydelse på de fysiske el-strømme i nettet hos de pågældende 3. lande. 

SAMMENFATNING 
Forsyningstilsynet finder samlet, at de anmeldte markedsregler for KF CGS opfylder kri-

terierne for at være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige samt frem-

mer konkurrencen for produktion og handel med el. Forsyningstilsynet finder endvidere, 

at markedsreglerne er koordineret mellem de berørte TSOer. 

 

Forsyningstilsynet forudsætter, at kapacitetsberegning og -tildeling samt markedsmo-

dellen for balancemarkedet på KF Wind Farm vil leve op til de fælles, godkendte regler 

i CCR Hansa, når disse er fuldt ud implementeret. Forsyningstilsynet lægger endvidere 

til grund, at den tyske TSO 50Hertz’s sikkerhedsmargen på vindproduktionen på de to 

tyske havvindmøllerparker Baltic 1 og Baltic 2 vil blive fastsat og anvendt i overensstem-

melse med Hansa CCM, som er den CCR Hansa-metode, der er relevant for den gene-

relle kapacitetsberegning på KF CGS, herunder 50Hertz’s sikkerhedsmargin. 

    

 

KLAGEVEJLEDNING  
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 

1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 17. januar 2019.  

 

Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at 

Forsyningstilsynets endelige afgørelse er meddelt.  
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Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget), og nævnets 

klagebehandling, fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 



 

 

 

13. juni 2019 

 

FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 
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