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SEKRETARIATSAFGØRELSE 

GODKENDELSE AF BACKUP-ORDNING FOR 
ELMARKEDET, JF. KOMMISSIONENS FOR-
ORDNING (EU) 2015/1222 ARTIKEL 36, STK. 3  

 
 

AFGØRELSE 

 Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af nedenstående sagsfrem-1.
stilling og begrundelse afgørelse om: 

 Godkendelse af EPEX Spots anmeldelse af 13. november 2017 om forslag til 
backup-ordning, jf. artikel 36, stk. 3 i Kommissionens forordning (EU) 
2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstilde-
ling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

 
 
SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
 I denne sag tages der stilling til EPEX Spot SE’s (herefter benævnt ”EPEX 2.

Spot”) anmeldelse dateret 13. november 2017, vedrørende forslag til backup-
ordning, se bilag 2 og 3. Anmeldelsen er jf. artikel 36, stk. 3 i Kommissionens 
forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 
kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). 

 Nord Pool A/S har sendt en enslydende anmeldelse til Sekretariatet, også dateret 3.
13. november 2017. Nord Pools anmeldelse godkendes i separat afgørelse. 

 EPEX Spot har sendt anmeldelsen i medfør af deres rolle som udpeget elektrici-4.
tetsmarkedsoperatør (Nominated Electricity Market Operator (”NEMO”)). 

 Formålet med backup-ordningen er at sikre, at der er en backup-løsning til brug 5.
for de tilfælde, hvor der indtræffer tekniske problemer hos operatørerne af den 
europæiske markedskoblingsfunktion. (Markedskoblingsfunktionen er defineret 
under punkt 12.) Markedskoblingsfunktionen giver normalt som output: 1) lige-
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vægtspriser (der tager højde for bud fra alle koblede budområder), 2) en nettoposi-
tion for hver budområde og 3) information, som muliggør eksekvering af bud. 
NEMO’erne skal så vidt muligt sørge for at de tekniske systemer, der leverer dette 
output, har tilstrækkelige backup procedurer. Hvis output ikke leveres reduceres 
den økonomiske velfærd, såfremt der ikke kan udveksles el på tværs af budområ-
der. 

 CACM GL trådte i kraft den 14. august 2015. 6.

 «Udpeget elektricitetsmarkedsoperatør» (”NEMO”) er defineret i CACM GL 7.
artikel 2, nr. 23 som ”en enhed, der af den kompetente myndighed er blevet udpe-
get til at udføre opgaver i forbindelse med den fælles day-ahead- eller intraday-
kobling”. 

 «Fælles day-ahead-kobling» er defineret i CACM GL artikel 2, nr. 26 som ”den 8.
auktionsproces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles 
simultant for forskellige budområder på day-ahead-markedet". 

 «Fælles intraday-kobling» er defineret i CACM GL artikel 2, nr. 27 som ”den 9.
kontinuerlige proces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tilde-
les simultant for forskellige budområder på intraday-markedet”. 

 »Priskoblingsalgoritme« er defineret i CACM GL artikel 2, nr. 28 som ”den 10.
algoritme, der anvendes i den fælles day-ahead-kobling til simultan matchning af 
bud og tildeling af overførselskapacitet”. 

 »Algoritmen for kontinuerlig handel« er defineret i CACM GL artikel 2, nr. 29 11.
som ”den algoritme, der anvendes i den fælles intraday-kobling til matchning af 
bud og kontinuerlig tildeling af overførselskapacitet”. 

 »Markedskoblingsfunktionen« er defineret i artikel 2, nr. 30 som ”den opgave, 12.
der består i at matche bud på henholdsvis day-ahead- og intraday- markedet for 
forskellige budområder og simultant tildele overførselskapacitet”. 

 For de to danske budområder DK1 og DK2 er elektricitetsbørsen Nord Pool 13.
AS (”Nord Pool”) udpeget som NEMO ved Energitilsynets afgørelse af 27. okto-
ber 2015. 

 Desuden har elektricitetsbørsen EPEX Spot, der er udpeget som NEMO i bl.a. 14.
medlemsstaten Frankrig, underrettet Energitilsynet om, at EPEX Spot påtænker at 
tilbyde day-ahead- og intraday-handelsydelser i de to danske budområder.  

 Det følger af CACM GL artikel 4, stk. 5, at en NEMO, der er udpeget i én 15.
medlemsstat, har ret til at tilbyde day-ahead- og/eller intraday-handelsydelser til 
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levering i en anden medlemsstat. EPEX Spot har endnu ikke påbegyndt aktiviteter 
i de to danske budområder. 

 Backup-ordningen er udarbejdet af NEMO’erne i fællesskab i samarbejde med 16.
TSO’erne i henhold til artikel 36 i CACM GL.  

 Backup-ordningen skal godkendes af alle regulerende myndigheder, jf. CACM 17.
GL artikel 9, stk. 6, litra f).  

 Backup-ordningen blev anmeldt første gang af Nord Pool og EPEX Spot til 18.
Sekretariatet den 14. februar 2017, se bilag 5. De regulerende myndigheder i Uni-
onen rådførte sig med hinanden og blev enige om, at denne version ikke kunne 
godkendes. De regulerende myndigheder anmodede derfor NEMO’erne den 24. 
juli 2017 om et ændret forslag til backup-ordning - en såkaldt ”request for 
amendment” (RfA). Se bilag 6. Det er det ændrede forslag, som er genstand for 
behandling i denne afgørelse.  

 De regulerende myndigheder anmodede om følgende ændringer baseret på 19.
første forslag til backup-ordning: 

 At tidsplanen for implementering skal begrundes. 

 At definere alle de udtryk, der er anvendt i forslaget korrekt. 

 At erstatte ethvert tvetydigt udtryk med et tilsvarende udtryk, der gør bestem-
melsen klart håndhævelig. 

 At udbygge og detaljere de foreslåede foranstaltninger, der sigter mod at lukke 
kun den NEMO børs, der er berørt af en hændelse, og for at forhindre virkningen 
på andre NEMO børser. 

 At specificere sikkerhedskopieringsprocedurer for enhver normal procedure, der 
er nævnt i forslaget. 

 At angive hvornår fallback procedurer skal aktiveres. 

 At der skal introduceres mere fleksibilitet i back-up kommunikation for intraday-
markedet. 

 At ansvaret for at analysere opståede problemer og for at beslutte at aktivere den 
tilsvarende back-up-procedure skal præciseres. 

 At backup-ordningen skal indeholde en generel forpligtelse for NEMO'er til at 
udføre national og regional kobling i tilfælde af delvis afkobling i overensstem-
melse med regionale og lokale procedurer udviklet af TSO'er.  
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BESKRIVELSE AF BACKUP-ORDNING 

 CACM GL fastsætter detaljerede regler for fastsættelse af kapacitetstildeling 20.
og håndtering af kapacitetsbegrænsninger og gælder for alle transmissionssyste-
mer og sammenkoblinger i Unionen med undtagelse af transmissionssystemer på 
øer, der ikke er forbundet med andre transmissionssystemer ved hjælp af sammen-
koblinger, jf. artikel 1 i CACM GL. 

 CACM GL har bl.a. til formål at fremme effektiv konkurrence inden for pro-21.
duktion af, handel med og forsyning af elektricitet, sikre driftssikkerheden, opti-
mere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet. 

 Backup-ordningen omfatter forskellige processer for henholdsvis day-ahead og 22.
intraday tidshorisonterne. Se Tabel 1 med oversigt. 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER KRAV I BACKUP-ORDNING FOR 
DAY-AHEAD OG INTRADAY 

 Day-
ahead 

Intraday 

Formål og definitioner X X 

Generelle krav X X 

Krav til backup af fælles kommunikations system X X 

Krav til datacenter backup X X 

Krav til backup koordinator X - 

Krav til database backup - X 

Krav til grænseoverskridende kapacitet for allokering X - 

Krav til aggregerede, anonymiserede ordrebøger X - 

Krav til algoritme resultater X - 

Krav til closing areas eller interkonnektorer - X 

Krav til operatør bekræftelse X - 

Krav til TSO bekræftelse X - 

Krav til timing X - 

Krav til teknisk support X - 

Generelle forpligtelser i tilfælde af frakobling X X 

Tidsplan og sprogkrav X X 
 

 

 For day-ahead skal der være en backup-koordinator, som er i stand til at over-23.
tage koordinatorens rolle under hvilken som helst af koordinatorens markedskob-
lingsprocesser. Rollen som koordinator eller backup-koordinator skal følge en 
skemalagt plan. 
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 Der kræves også backup-kommunikationsmuligheder vedrørende leverance af 24.
transmissionskapaciteter og bekræftelser fra TSO’erne til NEMO’erne og vedrø-
rende leverance af anonymiserede ordrebøger fra NEMO’erne til day-ahead mar-
kedskoblingsfunktionen. 

 I backup-ordningen indgår også træningsøvelser, hvor funktionaliteten af 25.
backup-ordningen testes under forskellige vilkår, og hvor TSO’erne også indgår i 
nogle af øvelserne. 

 Der indgår i backup-ordningen også, at operatørerne har mulighed for eget 26.
backup datacenter.  

 Intraday markedet er mere IT-mæssigt centraliseret end day-ahead markedet. 27.
Derfor er backup-kravene arrangeret på en anden måde end for day-ahead.  

 I intraday markedet er der en serviceleverandør, som er ansvarlig for at levere 28.
intraday markedskoblingsfunktionerne. Denne serviceleverandør skal have et 
backup-datacenter, backup-kommunikationslinjer og backup af den centrale data-
base. 

 Udover backup-ordningen eksisterer der også en fallback-ordning. Fallback-29.
ordningen er udarbejdet af TSO’erne og udgør en sikkerhed i det tilfælde, at hver-
ken den almindelige markedskobling eller backup-ordningen har kunnet leveret 
elpriser. Fallback-ordningen er regional og er genstand for selvstændig sagsbe-
handling i Sekretariatet. 

 
HØRING 

 Sekretariatet sendte det første forslag til backup-ordning i høring den 23. fe-30.
bruar 2017 med høringsfrist 23. marts 2017. 

 Sekretariatet modtog ingen høringssvar. 31.

BEGRUNDELSE 

 I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet for Energitilsynet om at godken-32.
de EPEX Spots forslag til backup-ordning jf. artikel 36, stk. 3 i Kommissionens 
forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 
og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). 

 Forslaget skal godkendes af Sekretariatet i overensstemmelse med CACM GL 33.
artikel 9 stk. 6 litra f) under iagttagelse af de formål, der følger af artikel 3 samt de 
specifikke betingelser oplistet i artikel 36, stk. 3 i CACM GL.   
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 I forhold til første forslag til backup-ordning er der ændret nedenstående i 34.
NEMO’ernes forslag: 

 Tidsplanen fra forrige forslag er slettet og erstattet af ny artikel 20. 

 Definitioner anvendt i forslaget nu er bedre defineret og anvendt. 

 Flere opgaver bliver nu klart tildelt en ansvarlig, og brug af passiv sprogbrug er 
undgået, når ansvar skal fordeles. 

 I ny artikel 18 er der nu klart en forpligtelse til at afkoble problematiske budom-
råder, således at problemer ikke spreder sig til andre budområder. 

 Ny artikel 10, stk. 4 og ny artikel 11, stk. 5 angiver backup-procedurer for pro-
cedurer, der i tidligere forslag ikke havde nogen backup. 

 Ny artikel 3, stk. 11 angiver nu, hvornår fallback procedurer skal aktiveres. 

 Ny artikel 15 stk. 3 og stk. 4 introducerer nu mere fleksibilitet i back-up kom-
munikation for intraday-markedet. 

 Ny artikel 9, stk. 1 angiver nu klart, at det er koordinatoren, som skal analysere 
problemer opstået under markedskobling. Ny artikel 15, stk. 5 præciserer nu op-
gaver og ansvar vedrørende backup kommunikation. De uklare formuleringer i 
tidligere artikel 2 stk. 18 og stk. 23 og tidligere artikel 3, stk. 9 er nu alle fjernet 
og erstattet af klarere formuleringer. 

 Ny artikel 19 indeholder nu en generel forpligtelse for NEMO'er til at udføre na-
tional og regional kobling i tilfælde af delvis afkobling i overensstemmelse med 
regionale og lokale procedurer udviklet af TSO'er. 

 Sekretariatet vurderer, at NEMO’ernes nye forslag udgør en fyldestgørende 35.
besvarelse på ændringsanmodningen. 

 Alle regulerende myndigheder i Unionen, herunder Sekretariatet, har samar-36.
bejdet om at vurdere forslaget til backup-ordning. De regulerende myndigheder er 
nået til enighed om godkendelse af forslaget, jf. bilag 4. Denne enighed er opnået 
på basis af de ovennævnte ændringer, som er tilfredsstillende. 

 Sekretariatet lægger vægt på, at backup-ordningen har været i høring, og at der 37.
ikke kom indvendinger fra elbørserne eller andre. Backup-ordningen er mest rele-
vant for elbørserne, eftersom de øvrige markedsdeltagere blot forlader sig på mar-
kedskoblingsfunktionerne og deres backup. 

 Sekretariatet lægger også vægt på, at forslaget er objektivt, dvs. at det gælder 38.
for alle elbørser og derfor ikke er diskriminerende. 
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 Sekretariatet lægger herudover vægt på, at der ligger objektive krav til grund 39.
for backup-ordningen. 

 Sekretariatet lægger desuden vægt på, at der ikke indgår priser i backup-40.
ordningen. Det er således op til elbørserne selv at finde de mest omkostningseffek-
tive løsninger. 

 Samlet set vurderer Sekretariatet, at backup-ordningen lever op til de specifik-41.
ke krav i CACM GL, samt at forslaget ikke er til hinder for at formålene med 
CACM GL artikel 3 kan nås.  
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BILAG 1 
 

LOVGRUNDLAG 

 I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 1.
ovenstående betragtninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes 
i lyset af lovgrundlaget.  

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 2009 

(FORORDNING 714/2009) 
 

 Forordning 714/2009 (forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009) regulerer 2.
den grænseoverskridende handel med elektricitet i det indre marked. 

 Formålet med forordningen defineres i art. 1: 3.

”Denne forordning har til formål at: 

a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge 
konkurrencen på det indre marked for elektricitet under hensyntagen til de nationale og regionale 
markeders særlige kendetegn. Dette indebærer indførelsen af en kompensationsordning for 
grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede principper for 
transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af ledig kapacitet på sam-
køringslinjerne mellem de nationale transmissionssystemer.  

b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt 
forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse 
regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.” 

 Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 4.
transmissionssystemoperatører for elektricitet (››ENTSO for elektricitet‹‹) til 
sikring af, at elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes 
mulighed for elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i 
Fællesskabet, jf. art. 5 og præamblen (nr. 7). 

 Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 5.
(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fastsætter 
retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, bl.a. 
vedrørende handel med el. 

 ENTSO for elektricitet skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne 6.
bør være i tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), som 
efter deres beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet for 
Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt ”ACER”), 
jf. præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå områder, som 
Kommissionen i henhold til art. 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter sker 
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udarbejdelsen af netregler efter proceduren i art. 6. Endelig følger det af art. 6(9) 
at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de 
vedtages inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den 
årsagerne hertil.” 

 

 I forbindelse med vedtagelse af CACM GL (Kommissionens forordning (EU) 7.
2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 
og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) har Kommissionen ikke fulgt ACER’s 
indstilling om vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet til netreglen ikke 
var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form af en netregel. 

 CACM GL er derfor vedtaget som en retningslinje (”guideline”) med hjemmel i 8.
forordningens art. 18(3)(b) og art. 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er relevant: 

[…] 

b) nærmere regler for handel med elektricitet 

[…] 

5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. […] 3 i denne 
artikel.” 

 

 I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og 9.
retningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor 
retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

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

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF KAPACITETSBE-

GRÆNSNINGER. 
 

 Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget CACM GL (Kommissionens 10.
forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 
kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger). Forordningen er 
som nævnt ikke en netregel, men en retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der 
er tale om en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i medlemslande-
ne. 



ENERGITILSYNET   Side 10/12 

 Af præamblen (nr. 3) fremgår det, at forordningen fastsætter harmoniserede 11.
minimumsregler, i sidste ende med tanke på en fælles day-ahead- og intraday- 
kobling, med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne 
kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel 
med elektricitet i Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger kon-
kurrenceevnen, til gavn for forbrugerne. 

 De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse om backupmetoder er  artikel 12.
3, 7, 9 og 36, stk. 3 samt artikel 39 og 52 i CACM GL. 

 Det følger af artikel 3, at CACM GL har til formål at: 13.

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 tildelinge af overførselskapacitet 

e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere 
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 elektricitetstransmissionssystemet 
og elektricitetssektoren i Unionen 

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

i) skabe lige vilkår for NEMO’er 

j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 

 

 artikel 7 fastsætter NEMO’ernes opgaver i relation til den fælles day-ahead- og 14.
intraday-kobling. Det følger bl.a. heraf, at NEMO’erne i fællesskab med TSO’erne 
er ansvarlig for at fastlægge backupprocedurer for den nationale eller regionale 
markedsdrift, hvis der ikke er resultater til rådighed fra markedskoblingen. 

 NEMO’ernes forslag til backupmetoder skal godkendes af alle regulerende 15.
myndigheder i henhold til artikel 9, stk. 6, litra f) og skal bl.a. omfatte et forslag til 
tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede 
betydning for målene i denne forordning, jf. artikel 9, stk. 9. 

 16. artikel 9, stk. 10 fastsætter at, hvor godkendelsen af vilkår, betingelser og 16.

metoder kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en afgørelse, råd-
fører, samarbejder og koordinerer de kompetente regulerende myndigheder tæt 
med hinanden med henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, tager de 
kompetente regulerende myndigheder agenturets udtalelse i betragtning. De regu-
lerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og me-
toder, jf. stk. 6-8, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald den sidste be-
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rørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, betingelser og 
metoder. 

 

 Det følger af artikel 36, stk. 3, at: 17.

”Senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udvikler NEMO'erne i samarbejde 
med TSO'erne et forslag til en backupmetode med henblik på at opfylde forpligtelserne i hen-
holdsvis artikel 39 og 52. Forslaget til en metode sendes i høring i overensstemmelse med artikel 
12.” 
 

 Artikel 39 har følgende ordlyd: 18.

1. Med henblik på at generere resultater anvender priskoblingsalgoritmen: 

a) de fastlagte allokeringsbegrænsninger, jf. artikel 23, stk. 3 

b) de validerede resultater af overførselskapaciteten, jf. artikel  30 

c) de indsendte bud, jf. artikel 40. 

2. Priskoblingsalgoritmen genererer som minimum følgende resultater simultant for hver 
tidsenhed for markedet: 

a) én ligevægtspris for hvert budområde og hver tidsenhed for markedet i EUR/MWh 

b) én nettoposition for hvert budområde og hver tidsenhed for markedet 

c) de oplysninger, der gør det muligt at fastslå status for effektuering af handlerne. 

3. NEMO'erne sikrer, at den fælles priskoblingsalgoritmes resultater er nøjagtige og effek-
tive. 

 
4. TSO'er verificerer, at priskoblingsalgoritmens resultater er i overensstemmelse 
med overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne. 

 

 Endelig har artikel 52 følgende ordlyd: 19.

1. NEMO'erne sikrer som en del af deres markedskoblingsfunktion, at algoritmen 
for kontinuerlig handel som minimum genererer følgende resultater: 

a) status for effektuering af handlerne og prisen pr. handel 

b) én nettoposition for hvert budområde og hver tidsenhed for markedet for intraday-
markedet. 

2. NEMO'erne sikrer, at resultaterne af algoritmen for kontinuerlig handel er nøjagtige og 
effektive. 

 
3. TSO'erne verificerer, at resultaterne af den fælles algoritme for kontinuerlig 
handel er i overensstemmelse med overførselskapaciteten og allokeringsbegræns-
ningerne, jf. artikel 58, stk. 2. 
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BILAG 2 – EPEX SPOTS ANMELDELSE 
BILAG 3 – FORSLAG TIL BACKUP-ORDNING 
BILAG 4 – POSITIONSPAPIR BLANDT ALLE REGULATORER 
BILAG 5 – NEMO’ERNES FØRSTE FORSLAG (SOM IKKE BLEV GOD-
KENDT) 
BILAG 6 – DE REGULERENDE MYNDIGHEDERS ANMODNING OM 
ÆNDRINGER 
 
 

 

 


