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AFGØRELSE 
1. Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af nedenstående sagsfrem-

stilling og begrundelse afgørelse om: 

− Godkendelse af Energinet’s anmeldelse af 11. april 2017 om forslag til de 

regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler (loft over CCR Nordic 

TSO’ers udbetalinger vedr. langsigtede transmissionsrettigheder i visse situa-

tioner), jf. Artikel 4, stk. 7, litra e) i Kommissionens forordning (EU) 

2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsig-

tet kapacitetstildeling samt Elforsyningslovens § 73a. 

 

SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

2. I denne sag tages der stilling til Energinets anmeldelse dateret 11. april 2017 

vedr. forslag til annex til de harmoniserede tildelingsregler i form af regionale krav 

for kapacitetsberegningsregion Nordic, jf. Artikel 52 i Kommissionens forordning 

(EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for lang-

sigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). 

3. De regionale krav er et regionalt annex til hoveddokumentet: ”Harmonized Al-

location Rules” på dansk: De harmoniserede tildelingsregler. Hoveddokumentet 

betegnes ”HAR” i det efterfølgende. Hver kapacitetsberegningsregion (”CCR”) 

har mulighed for at tilføje eget annex til HAR. 

4. FCA GL trådte i kraft den 17. oktober 2016. 

5. Energinet har sendt sin anmeldelse til Sekretariatet som led i sin rolle som sys-

temansvarlig virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem. Energinet’s anmeldel-

se og forslag til regionale krav er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og bilag 3. 
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6. HAR skal udarbejdes af de europæiske TSO’er i fællesskab i henhold til Artikel 

51 i FCA GL. HAR skal godkendes af alle regulerende myndigheder, jf. artikel 4, 

stk. 6, litra d). Dog er visse TSO’er undtaget fra at udarbejde et forslag til godken-

delse hos deres respektive regulerende myndigheder, jf. Artikel 30, stk. 7. 

7.  Da alle regulerende myndigheder ikke har kunnet blive enige om at godkende 

forslaget til HAR, vedtager Agenturet for samarbejde mellem Energiregulerings-

myndigheder (”ACER”) en afgørelse om HAR i henhold til Artikel 4, stk. 10 i 

FCA GL.  

8. HAR blev vedtaget den 2. okt. 2017, jf. ACER beslutning nr. 03/2017, og træ-

der i kraft sammen med regionale annex i overensstemmelse med gældende natio-

nale reguleringsordninger og på en dato, der bliver udmeldt af den fælles tilde-

lingsplatform, jf. HAR Artikel 5 stk. 1. ACER’s beslutning er vedlagt som Bilag 4, 

og det vedtagne HAR dokument er vedlagt som Bilag 5. 

9. I henhold til Artikel 52, stk. 3 i FCA GL kan der fastsættes regionale eller bud-

zonespecifikke krav til HAR i hver kapacitetsberegningsregion (”CCR”). 

10. CCR Nordic består af de elektriske transmissionsforbindelser mellem: 

− Jylland/Fyn (DK1) og Sjælland (DK2) 

− Jylland (DK1) og Sverige (SE3) 

− Sjælland (DK2) og Sverige (SE4) 

− Interne svenske budområder 

− Forbindelser mellem Finland og Sverige 

 

Dette er fastlagt i ACER beslutning 06/2016 dateret 17. november 2016. 

11. I CCR Nordic indgår danske, svenske og finske NRA’er og TSO’er, men de 

svenske og finske NRA’er og TSO’er er undtaget kravet om at anmelde HAR an-

nex for CCR Nordic jf. Artikel 30, stk. 7 i FCA GL. Dermed er Energitilsynet den 

eneste regulerende myndighed, der er berørt. 

12. Parallelt med forslag til HAR har Energinet også anmeldt forslag til fælles 

tildelingsplatform (”SAP”) til Sekretariatet. SAP forslaget er udarbejdet i medfør 

af FCA GL Artikel 49 og 59 og har til formål at etablere en fælles platform, hvor-

fra alle transmissionsrettigheder i EU’s elsystem kan håndteres på åben og gen-

nemsigtigt vis. Der er enighed blandt alle regulerende myndigheder i EU om, at 

SAP forslaget kan godkendes.  

HARMONISEREDE TILDELINGSREGLER 

13. FCA GL fastsætter detaljerede regler for tildeling af overførselskapacitet og 

gælder for alle transmissionssystemer og sammenkoblinger i Unionen med undta-
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gelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er forbundet med andre transmissi-

onssystemer ved hjælp af sammenkoblinger, jf. Artikel 1 i FCA GL. 

14. FCA GL har til formål bl.a. at fremme effektiv, langsigtet handel med over-

førselskapacitet med langsigtede afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten 

for markedsdeltagerne og sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet 

overførselskapacitet samt bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen, jf. Artikel 3 i 

FCA GL. 

15. I henhold til Artikel 30, stk. 1 i FCA GL skal TSO’er på en budzonegrænse 

udstede langsigtede transmissionsrettigheder, med mindre de kompetente regule-

rende myndigheder har truffet beslutning om, at der ikke skal indføres langsigtede 

transmissionsrettigheder. 

16. Sekretariatet har ikke truffet sådanne afgørelser for de danske transmissions-

forbindelserne i CCR Nordic, og Energinet udbyder derfor via den fælles tildeling-

splatform, Joint Allocation Office (”JAO”), transmissionsrettigheder på forbindel-

serne DK1-DK2. Disse udbydes i form af fysiske transmissionsrettigheder (heref-

ter kaldt ”PTR”). 

17. I henhold til Artikel 48 i HAR, skal den fælles tildelingsplatform betale inde-

haverne af PTR for den ikke-nominerede mængde af PTR gange med prisdifferen-

cen mellem budzonerne, såfremt prisdifferencen mellem budzonerne er positiv i 

den retning, der er købt PTR for. 

18. Artikel 56, stk. 1 i HAR fastsætter, at langsigtede transmissionsrettigheder kan 

blive begrænset før day-ahead auktionen i tilfælde af force majeure eller for at 

sikre at operationen af elsystemet er inden for operationelle sikkerhedsgrænser. 

Desuden kan langsigtede transmissionsrettigheder blive begrænset efter day-ahead 

auktionen i tilfælde af force majeure eller i nødsituationer, jf. Artikel 56, stk. 3. 

19. Artikel 59 stk. 1 i HAR fastsætter beregningen af kompensation til indehavere 

af langsigtede transmissionsrettigheder i det tilfælde, at der udmeldes begrænsnin-

ger i nettet før day-ahead auktionen med begrundelsen at operationen af el-

systemet skal være inden for operationelle sikkerhedsgrænser. 

20. Det følger af HAR Artikel 59, stk. 3 vedrørende jævnstrømsforbindelser, at der 

kan fastsættes et budzonespecifikt månedligt loft over den mulige kompensation til 

indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder. Loftet fastlægges som de sam-

lede flaskehalsindtægter for de berørte TSO’er i den relevante måned, fratrukket: 

− betalinger for returnerede transmissionsrettigheder jf. Artikel 40 i HAR 
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− sædvanlige udbetalinger jf. Artikel 48 i HAR (se ovenfor punkt 17),  

− betalinger opstået i force majeure situationer før day-ahead firmness 

deadline, jf. Artikel 60 i HAR 

− betalinger opstået i force majeure eller nødsituationer efter day-ahead 

firmness deadline, jf. Artikel 61 i HAR. 

 

21. HAR regulerer udbetalinger fra den fælles tildelingsplatform, men den fælle-

stildelingsplatform sender omkostningerne videre til de relevante TSO’er, jf. SAP 

Artikel 9, litra d). Med forslaget til regionale krav sættes der dermed et loft over 

udbetalinger fra Energinet. 

22. Samlet set fastlægger de regionale krav i CCR Nordic annex til HAR jf. Arti-

kel 3, som refererer til HAR Artikel 59 stk. 3., at der lægges et loft over, hvor me-

get TSO’erne er forpligtet til at udbetale til ejere af langsigtede transmissionsret-

tigheder i tilfælde af reduktion af transmissionskapacitet før Day-ahead firmness 

deadline, som skyldes operationelle sikkerhedsbegrænsninger. 

HØRING 

23. Sekretariatet sendte forslag til de regionale krav for CCR Nordic og HAR i 

høring 20. april 2017 med høringsfrist 11. maj 2017. 

24. Sekretariatet modtog ingen høringssvar. 

BEGRUNDELSE 

25. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet for Energitilsynet om at godken-

de CCR Nordic TSO’ernes forslag til regionale krav som annex til HAR, jf. Arti-

kel 52 stk. 1 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). 

26. Forslaget skal godkendes af Sekretariatet i overensstemmelse med FCA GL 

artikel 4 stk. 7, litra e) og Elforsyningslovens (”EFL”) § 73a. FCA GL opstiller 

ikke kriterier for godkendelsen, hvorfor den danske lovgivning skal inddrages i 

vurderingen. Vurderingen af forslaget skal derfor foretages ud fra de kriterier, der 

fremgår af EFL § 6d om rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination. 

27. I henhold til FCA GL Artikel 54 stk.1 er TSO’er berettiget til at sætte et loft 

over udbetalinger på langsigtede transmissionsrettigheder for enten det relevante 

kalenderår eller den relevante kalendermåned i tilfælde af jævnstrømsforbindelser. 

28. I henhold til FCA GL Artikel 54 stk. 2 må loftet ikke være mindre end de tota-

le flaskehalsindtægter på budzonegrænsen i det relevante kalenderår, og tilfælde af 
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jævnstrømsforbindelser ikke mindre end de totale flaskehalsindtægter i den rele-

vante måned. 

29. Sekretariatet lægger vægt på, at de harmoniserede tildelingsregler, der gælder 

for de årlige og månedlige auktioner i 2017, allerede indeholder et kompensations-

loft i Artikel 59 svarende til det, der foreslås som et regionalt krav fra CCR Nordic 

TSO'er.  

30. Sekretariatet vurderer derfor, at det foreslåede loft over kompensationer ikke 

indfører strengere krav, end markedsdeltagere i øjeblikket er underlagt.  

31. Sekretariatet lægger også vægt på, at de regionale krav til CCR Nordic har 

været i høring, og der kom ikke indvendinger fra markedsdeltagerne. 

32. Sekretariatet lægger også vægt på, at forslaget gælder ligeligt for alle mar-

kedsdeltagere og derfor ikke vurderes som diskriminerende. 

33. Sekretariatet vurderer endvidere, at det er i Energinets legitime interesse at 

have et loft over betalinger i situationer med operationelle begrænsninger, hvor 

prisdifferencen mellem budzoner kan blive uforudsigeligt stor. 

34. Ud fra en samlet betragtning finder Sekretariatet, at forslaget opfylder kriteri-

erne i EFL § 6d samt ikke er til hinder for at formålene i FCA GL opnås. 
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BILAG 1 

 

RETSGRUNDLAG 

 

35. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

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) 

36. Forordning 714/2009 regulerer den grænseoverskridende handel med elektrici-

tet i det indre marked. 

37. Formålet med forordningen defineres i artikel 1: 

”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 re-

gionale markeders særlige kendetegn. Dette indebærer indførelsen af en kompensations-

ordning for grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede 

principper for transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af ledig kapaci-

tet på samkøringslinjerne 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.” 

38. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for transmis-

sionssystemoperatører for elektricitet (”ENTSO-E”) til sikring af, at elektricitets-

transmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes mulighed for elektricitetshan-

del og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i Fællesskabet, jf. artikel 5 og 

præamblen (nr. 7). 

39. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 

(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fastsætter 

retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, bl.a. vedrø-

rende handel med el. 

40. ENTSO-E skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne 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 
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henhold til artikel 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter sker udarbejdel-

sen af netregler efter proceduren i artikel 6. Endelig følger det af artikel 6(9) at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede ret-

ningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de vedta-

ges inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den år-

sagerne hertil.” 

41. I forbindelse med vedtagelse af Forward Capacity Allocation (”FCA GL”) 

valgte  Kommissionen  ikke at følge ACER’s indstilling om vedtagelse, da udka-

stet til netreglen ikke var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i 

form af en netregel. FCA GL blev derfor udarbejdet  som en retningslinje (”guide-

line”) med hjemmel i forordningens artikel 18(3)(b) og artikel 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.” 

 

42. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og retnings-

linjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor retsakten 

inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 AF 26. SEPTEMBER 2016 OM FAST-
SÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR LANGSIGTET KAPACITETSTILDELING 

43. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget FCA GL (Kommissionens 

forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer 

for langsigtet kapacitetstildeling). Forordningen er som nævnt ikke en netregel, 

men retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om en forordning, som 

gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 

44. Af præamblen (nr. 9) fremgår det, at i øjeblikket findes der flere forskellige 

tildelingsregler rundt om i EU, som er bestemmende for de kontraktlige ordninger 

for langsigtede transmissionsrettigheder. TSO'erne bør udvikle harmoniserede 

tildelingsregler for fysiske transmissionsrettigheder, finansielle transmissionsret-

tigheder — optioner (i det følgende benævnt FTR — optioner) og finansielle 

transmissionsrettigheder — forpligtelser (i det følgende benævnt FTR — forplig-

telser) på EU-niveau. 

45. Det fremgår desuden af præamblen (nr. 10), at disse harmoniserede tildelings-

regler som minimum skal indeholde en beskrivelse af tildelingsprocessen/-

proceduren for langsigtede transmissionsrettigheder, herunder minimumskrav til 
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deltagelse, økonomiske spørgsmål, produkttyper, der udbydes på eksplicitte aukti-

oner, nomineringsregler, regler for indskrænkning og kompensation, regler for 

markedsdeltagere, hvis de overdrager deres langsigtede transmissionsrettigheder, 

princippet om »forbrug eller salg« (UIOSI), regler vedrørende force majeure og 

ansvar. I disse harmoniserede tildelingsregler bør man ligeledes skitsere de kon-

traktlige forpligtelser, som markedsdeltagerne skal overholde. 

46. Desuden fremgår det af præamblen (nr. 12), at der kan indføres lofter over 

kompensationen til indehavere, hvis langsigtede transmissionsrettigheder er blevet 

indskrænket inden tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet, under hensynta-

gen til likviditeten på de relevante markeder og markedsdeltagernes muligheder 

for at tilpasse deres positioner. 

47. De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse vedrørende regionale krav til 

harmoniserede tildelingsregler findes i FCA GL Artikel 3, 4, 51, 52 og 54. 

48. Det følger af Artikel 3, at FCA GL har til formål at: 

a) Fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdæk-

ningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne 

b) Optimere beregningen og tildelingen af langsigtet overførselskapacitet 

c) Sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet 

d) Sikre at TSO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og 

ikke-diskriminerende behandling 

e) Sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannel-

se respekteres 

f) Sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om langsigtet 

kapacitetstildeling 

g) Bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og 

elektricitetssektoren i Unionen. 

49. I henhold til Artikel 4, stk. 1 udarbejder TSO'erne de vilkår og betingelser eller 

metoder, der er fastlagt ved denne forordning, og fremsender dem til de kompeten-

te regulerende myndigheder til godkendelse inden for de i denne forordning fast-

satte frister. Hvis et forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der følger af 

denne forordning, skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO'er, samarbejder de 

deltagende TSO'er tæt herom. 

50. Artikel 4, stk. 7-9 fastsætter: 

Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle re-

gulerende myndigheder i den berørte region: 

a) … 
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b) … 

c) … 

d) … 

e) de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler, jf. artikel 52, inkl. de regio-

nale kompensationsregler, jf. artikel 55. 

Forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte et forslag til tids-

rammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede be-

tydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår, betingelser og me-

toder, der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, frem-

lægges for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende myn-

digheder. På anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder afgiver 

agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vilkår, betin-

gelser og metoder. 

Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end 

én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regu-

lerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med 

henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, tager de kompetente regule-

rende myndigheder agenturets udtalelse    i betragtning. De regulerende myn-

digheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår og betingelser eller meto-

der, jf. stk. 6 og 7, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald den sidste 

berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår og betin-

gelser eller metoder. 

51. De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i FCA GL omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder, skal i henhold til Artikel 4, stk. 13 offentliggøre dem på 

internettet, når de kompetente regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, 

hvis en sådan godkendelse ikke er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse 

oplysninger anses som værende fortrolige i henhold til artikel 7. 

52. Ifølge Artikel 51, stk. 1 udarbejder TSO'erne i fællesskab et forslag til harmo-

niserede tildelingsregler for langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 52, stk. 

2. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Dette forslag om-

fatter specifikke regionale krav og krav ved grænsen til budområdet, hvis TSO'er-

ne i hver kapacitetsberegningsregion har fastsat sådanne, jf. artikel 52, stk. 3. 

53. Artikel 51, stk. 2 omhandler, at når de regionale krav er trådt i kraft, har de 

forrang frem for de generelle krav, der defineres i de harmoniserede tildelingsreg-

ler. Hvis de generelle krav i de harmoniserede tildelingsregler ændres og forelæg-

ges alle regulerende myndigheder til godkendelse, forelægges de regionale krav 

ligeledes de regulerende myndigheder i den berørte kapacitetsberegningsregion 

med henblik på godkendelse. 
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54. De regionale krav til harmoniserede tildelingsregler kan ifølge Artikel 52, stk. 

3 indeholde specifikke regionale krav og krav ved grænsen til budområdet navnlig 

vedrørende, men ikke begrænset til:  

a) beskrivelsen af typen af langsigtede transmissionsrettigheder, der udbydes ved hver grænse 

til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen, jf. artikel 31 

b) typen af godtgørelsesordning for langsigtede transmissionsrettigheder, der skal anvendes 

ved hver grænse til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen i henhold til tilde-

lingen i day-ahead-tidsrammen, jf. artikel 35 

c) fastlæggelse af alternative koordinerede regionale løsninger, jf. artikel 42 

d) de regionale kompensationsregler med fastsættelse af regionale ordninger for bindende ka-

pacitet, jf. artikel 55. 

55. Ifølge Artikel 54 kan De berørte TSO'er ved en grænse til et budområde fore-

slå et loft for den samlede kompensation, der skal betales til indehavere af ind-

skrænkede langsigtede transmissionsrettigheder i det relevante kalenderår eller den 

relevante kalendermåned, for  så vidt angår  jævnstrømsforbindelser. 

56. Loftet må ikke være lavere end de samlede flaskehalsindtægter, som de berørte 

TSO'er ved grænsen til budområdet opkræver i det relevante kalenderår. For så 

vidt angår jævnstrømsforbindelser kan TSO'erne foreslå et loft, der ikke er lavere 

end de samlede flaskehalsindtægter, der opkræves af de berørte TSO'er ved græn-

sen til budområdet i den relevante kalendermåned, jf. Artikel 54, stk. 2. 

57. Artikel 54, stk. 3 fastsætter, at når der er tale om flere forbindelser, der drives 

af forskellige TSO'er ved den samme grænse til et budområde, og som er omfattet 

af forskellige reguleringsordninger, der kontrolleres af regulerende myndigheder, 

kan de samlede flaskehalsindtægter, der anvendes til beregning af den begrænsede 

kompensation i henhold til stk. 2, udskilles for hver forbindelse. En sådan opde-

ling foreslås af de berørte TSO'er og godkendes af de kompetente regulerende 

myndigheder. 

− LOVBEKENDTGØRELSE NR. 418 AF 25. APRIL 2016 OM ELFORSYNING 

 

58. Elforsyningsloven (”EFL”) regulerer adgangen til det kollektive elforsynings-

net og Energinet.dk’s forpligtelser som systemansvarlig virksomhed. 

59. De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal stilles til rådighed på 

gennemsigtige, objektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår, jf. § 6d. 

60. Energinet.dk hører ind under definitionen ”kollektive elforsyningsvirksomhe-

der”, jf. § 5, nr.12, og skal derfor stille sine ydelser til rådighed på gennemsigtige, 
objektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår. 
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61. Endvidere skal Energinet.dk bidrage til at sikre de bedst mulige betingelser for 

konkurrence på markeder med produktion og handel med elektricitet, jf. § 31, stk. 
1 og 2: 

§ 31. Energinet.dk 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.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. 

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

[…] 

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

citet. 

62. Det fremgår af § 73, at: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 

skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-

kelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af el-

nettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 

elnettet. 

63. Det er Energitilsynets kompetence at godkende metoder vedrørende de kollek-
tive elforsyningsvirksomheders fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse 

af transmissions- og distributionsnet, jf. § 73a, stk. 1: 

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

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

net. 

64. Af bemærkningerne til lovforslaget1 til § 73 a 

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at [Energinet.dk] skal udarbejde en redegørelse for, hvilke 

metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingelser og vilkår, herunder tariffer, for 

anvendelse af transmissions- og distributionsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overens-

stemmelse 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.” 

 

− BEKENDTGØRELSE NR. 891 AF 17. AUGUST 2011 OM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED 

OG ANVENDELSE AF ELTRANSMISSIONSNETTET M.V. 

 

65. Bekendtgørelsen gælder for Energinet.dk, jf. § 1. 

66. Det følger af bekendtgørelsens § 3, at: 

 

1 Lovforslag nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning m.v. 



ENERGITILSYNET   Side 12/13 

§ 3. Energinet.dk skal offentliggøre informationer indenfor virksomhedens ansvarsområde, der 

kan have betydning for prisdannelsen på elmarkedet. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for alle brugere og potentielle bru-

gere af det kollektive elforsyningsnet. 

 

− BEKENDTGØRELSE NR. 1085 AF 20. SEPTEMBER 2010 OM NETVIRKSOMHEDERS, RE-

GIONALE TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDERS OG ENERGINET.DK’S METODER FOR 

FASTSÆTTELSE AF TARIFFER M.V. 

 

67. De nærmere regler for godkendelse og indhold af Energinet.dk’s metoder er 
fastsat i denne bekendtgørelse. 

68. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at Energinet.dk skal anmelde de 
metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres 
ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

69. Endvidere er det en betingelse for Energinet.dk’s anvendelse af betingelser og 
vilkår for deres ydelser, at metoderne er godkendt af Energitilsynet, jf. § 1, stk. 2. 

70. De godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af 
datoen for tilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 3.  

71. Endelig skal Energinet.dk søge godkendelse af efterfølgende ændringer i me-
toderne, jf. § 1, stk. 4. 

72. Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, at: 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26, 

stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres ef-

ter § 1, såfremt de vedrører 

1)markedsadgang, 

2)tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

3)adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 
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BILAG 2 – ENERGINETS ANMELDELSE AF HAR 

BILAG 3 – ENERGINETS ANMELDELSE AF CCR NORDIC ANNEX TIL HAR 

BILAG 4 – ACER’S BESLUTNING VEDR. HAR  

BILAG 5 – HARMONISEREDE TILDELINGSREGLER SOM VEDTAGET AF 

ACER 

 

 

 

 


