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RESUMÉ 
I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af ændring af 
anneks til de harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa for langsigtede transmissi-
onsrettigheder. 
 
Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 
2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapa-
citetstildeling (FCA) samt De Harmoniserede Tildelingsregler (Harmonised Allocation 
Rules = HAR) som godkendt den 29. oktober 2019 af Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER). 
 
Forordning 2016/1719 har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for 
producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko inde 
for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværende auktions-
regler for langsigtet kapacitetstildeling. Desuden er formålet med forordningen, at trans-
missionssystemoperatørerne koordinerer langsigtet beregning af kapaciteten for den 
kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at sikre, at 
kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for 
markedet. 
 
Energinets anmeldelse om ændring af anneks er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 
transmissionssystemoperatører i kapacitetsberegningsregionen Hansa (CCR Hansa), 
som også udbyder langsigtede transmissionsrettigheder. Forslaget er således udarbej-
det af Energinet i samarbejde med TSO’en i Nederlandene, TenneT TSO BV, og de to 
TSO’er i Tyskland, TenneT TSO GmBH og 50 Hertz. 
 
Anmeldelsen indebærer, at budområdegrænsen DK1 – NL (Cobra-kablet) vil være om-
fattet af de harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa, herunder primært at der ind-
føres et loft for den samlede kompensation til aktørerne, i det tilfælde at de langsigtede 
transmissionsrettigheder bliver afkortet. 
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DK1 – NL er en ny elektrisk forbindelse mellem Nederlandene og Danmark, som åbnede 
for transport af el september 2019. Den første auktion af langsigtede transmissionsret-
tigheder på DK1 – NL – forbindelsen var for november 2019. Der finder måneds- – og 
årsauktioner sted for denne forbindelse. Der udbydes 150MW i begge retninger. Forbin-
delsens samlede kapacitet er på 700 MW.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der gælder lignende loft for kompensation til aktørerne 
for de øvrige CCR Hansa forbindelser, DK1-DE og DK2-DE. Forsyningstilsynet lægger 
i den forbindelse vægt på, at CCR Hansa forbindelserne er underlagt ens vilkår. Forsy-
ningstilsynet finder i øvrigt ikke, at der er argumenter, der taler imod at DK1-NL forbin-
delsen bliver pålagt vilkår identisk med de øvrige CCR Hansa forbindelser. Forsynings-
tilsynet lægger hermed også vægt på, at der i Forsyningstilsynets offentlige høring ikke 
er fremkommet bemærkninger fra markedsdeltagerne i forbindelse med at denne be-
grænsning indføres. 
 
Det indgår desuden i Forsyningstilsynets betragtninger, at de relevante regulerende 
myndigheder i CCR Hansa har opnået enighed om at godkende forslaget, herunder at 
indføre begrænsningen på DK1-NL. 
 
På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldelse 
om ændring af de harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa ikke er til hinder for at 
formålene i forordning 2016/1719 opnås.  

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender det af Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte forslag om 
ændring af anneks til de harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa for langsigtede 
transmissionsrettigheder.  

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af den anmeldte metode er truffet i med-
før af artikel 4, stk. 7, litra e) i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. septem-
ber 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 
 

 
SAGSFREMSTILLING 

Denne sag handler om, at Energinet ønsker at tilføje den elektriske HVDC forbindelse 
mellem Danmark og Nederlandene, DK1 – NL, til anneks for de harmoniserede tilde-
lingsregler for kapacitetsberegningsregionen Hansa (CCR Hansa) og dermed, at forbin-
delsen, DK1 – NL pålægges de vilkår, der i øvrigt gælder for de øvrige el-forbindelser i 
CCR Hansa, dvs. DK1 – DE og DK2 – DE. 
 
Energinets anmeldelse om ændring er udarbejdet i samarbejde med de øvrige trans-
missionssystemoperatører i kapacitetsberegningsregionen Hansa (CCR Hansa), som 
også udbyder langsigtede transmissionsrettigheder, TenneT NL, TenneT DE og 50 
Hertz. TenneT TSO BV, TenneT TSO GmbH og 50 Hertz har således også anmeldt det 
fælles forslag til deres respektive regulerende myndigheder, Authority for Consumer and 
Markets (ACM) i Nederlandene og Bundesnetzagentur (BNetzA) i Tyskland. 
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Energinets anmeldelse (bilag 1) er sendt den 23. september 2019. Forsyningstilsynet 
har ved modtagelse af anmeldelsen haft denne i offentlig høring på Forsyningstilsynets 
hjemmeside samt haft drøftelser med ACM og BNetzA om indholdet af forslaget. ACM 
og BNetzA har desuden også haft forslaget fra deres respektive TSO’er i offentlig høring 
på deres hjemmesider. Der er ikke fremkommet bemærkninger i de offentlige høringer, 
hverken fra danske, nederlandske eller tyske markedsaktører. 
 
De tre tilsynsmyndigheder, ACM, BNetzA og Forsyningstilsynet har samarbejdet om at 
evaluere forslaget og er nået til enighed om, at forslaget kan godkendes. ACM, BNetzA 
og Forsyningstilsynet har på denne baggrund udarbejdet et positions papir (bilag 4) som 
demonstrerer, at tilsynsmyndighederne er enige om at træffe nationale afgørelser om 
godkendelse af forslaget. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har tidligere godkendt et forslag 
til anneks for harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa (se bilag 3, som viser æn-
dringer mellem gammel og nyt). Det tidligere forslag inkluderede imidlertid kun græn-
serne DK1 – DE og DK2 – DE.  
 
Med beslutning nr. 04/2019 fra Agenturet for Samarbejde mellem Energiregulerings-
myndigheder (ACER) er DK1 – NL –forbindelsen inkluderet i kapacitetsberegningsregi-
onen Hansa (CCR Hansa). En kapacitetsberegningsregion er defineret i Kommissio-
nens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 
og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (forordning 2015/1222) som det geografiske 
område, inden for hvilket den koordinerede kapacitetsberegning anvendes. 
 
I kraft af ACERs beslutning skal alle de eksisterende metoder inden for CCR Hansa 
revideres, så metoderne også inkluderer DK1 – NL forbindelsen, dvs. at metoderne også 
bliver gældende for denne forbindelse. Det er som led i denne ”opdatering”, at Energinet 
og de øvrige relevante TSO’er har anmeldt forslaget om ændrede regionale krav til de 
harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa. Forslaget medfører ikke ændrede vilkår 
for de forbindelser, der eksisterede i CCR Hansa før ACERs beslutning nr. 04/2019.  
 
GENERELT OM EL-HANDEL OG KAPACITETSBEREGNINGSREGION 
Handel med el foregår bl.a. på el-børsen Nord Pool, der har flere markeder for handel 
med el, primært: Day-ahead og Intraday. Dagen før et driftsdøgn deltager el-leverandø-
rer og producenter i day-ahead auktionen via børsen for at dække forbrug og afsætte 
produktion for det kommende døgn.  
 
Hvis forholdene for produktion og efterspørgsel ændrer sig i forhold til markedsdeltager-
nes forventninger, kan markedsdeltagerne handle sig i balance tæt på driftstimen i in-
traday-markedet. Her kan den kapacitet, der ikke allerede blev reserveret i day-ahead-
markedet, anvendes. 
 
I el-systemet skal der altid være balance mellem elproduktion og elforbrug, fordi el ikke 
kan lagres (på en omkostningseffektiv måde). Ændringer i forbruget og forstyrrelser på 
produktionsanlæg påvirker denne balance.  
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Energinet har ansvaret for balancen i det danske elsystem. Ved mindre udsving i den 
normale drift sørger Energinet for at balancere ved køb af systemydelser til op- og ned-
regulering på regulerkraftmarkedet. For at kunne håndtere større ubalancer, f.eks. pro-
duktionsudfald af produktionsanlæg eller en udlandsforbindelse, indgår Energinet så-
kaldte reserveaftaler på reservemarkedet. Reserveaftalerne skal sikre, at der altid er nok 
reserver til rådighed på regulerkraftmarkedet til at kunne dække større udfald.     
 
Transmissionsrettigheder anvendes af professionelle aktører til at prissikre sig mod ud-
sving i elprisen, som svinger fra time til time. 
 
CCR Hansa består af de elektriske transmissionsforbindelser mellem Jylland (DK1) og 
Tyskland, mellem Sjælland/Lolland-Falster (DK2) og Tyskland, og mellem Sydsverige 
(SE4) og Polen. Dette er fastlagt i ACER beslutning 06/2016 dateret 17. november 2016. 
Med ACER beslutning 04/2019 af 1. april 2019 blev budområdegrænsen DK1-NL tilføjet 
til CCR Hansa. 
 
I CCR Hansa indgår danske, tyske, nederlandske, svenske og polske NRA’er og TSO’er, 
men de svenske og polske NRA’er og TSO’er er undtaget kravet om at anmelde HAR 
anneks for CCR Hansa. Dermed forstås den tyske regulerende myndighed, Bundesne-
tzagentur, og den nederlandske regulerende myndighed, Autoriteit Consument & Markt 
og Forsyningstilsynet som de relevante NRA’er. 
 
FORMÅLET MED ANMELDELSEN 
Formålet med ændringen af de regionale tildelingsregler for CCR Hansa er at indføre et 
loft for TSO’ernes kompensation til aktørerne, i det tilfælde at de langsigtede transmis-
sionsrettigheder bliver afkortet for så vidt angår DK1 – NL – forbindelsen. Energinet har 
oplyst mundtligt til FSTS, at metoden i væsentlighed i praksis dækker over en situation, 
hvor fx Cobra-kablet falder ud i en længere periode, og Energinet derfor ikke har flaske-
halsindtægter, som kan dække Energinets forpligtelser på transmissionsrettigheder over 
for indehaverne. 
 
Transmissionsrettigheder kan have karakter af at være en form for forsikring mod ud-
sving i forskellen på markedspriserne, som markedsdeltagerne tegner med TSO’erne 
som udbydere. 
 
DK1- NL –forbindelsen har været i drift siden september 2019. Forbindelsen har en ka-
pacitet på 700 MW. Der er indtil dags dato afholdt 2 månedsauktioner over kapacitet på 
DK1 – NL –forbindelsen, hvor der er udbudt 150 MW.  Auktionen fra DK1 til NL for no-
vember 2019 endte på 2,64 €/MWh og i den modsatte retning på 0,88 €/MWh. 13. no-
vember 2019 afholdes både måneds- og årsauktion, dvs. for 2020. 
 
De vilkår, betingelser og metoder, der har været gældende for kapaciteten og handlen 
med el over denne forbindelse hidtil er godkendt nationalt i henhold til national regule-
ring, dvs. Elforsyningsloven i Danmark (se Forsyningstilsynets afgørelse af 18. juni 
2019). ACM har godkendt tilsvarende vilkår, betingelser og metoder i henhold til national 
lov i Nederlandene. Til trods for at Kommissionens forordning 2016/1719 er direkte an-
vendelig, så kræver det, at de metoder, der udspringer af forordning 2016/1719 og som 
fastsætter nærmere vilkår og betingelser for budzonegrænserne i EU, godkendes efter 
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den proces, som følger af forordning 2016/1719, førend metoderne er gældende for 
budzonegrænserne.  
 
Det anmeldte forslag fra Energinet og de øvrige relevante CCR Hansa TSO’er skal der-
for godkendes efter den proces, som følger af forordning 2016/1719 og med hjemmel i 
forordningen. Baggrunden for at metoderne ikke i første omgang er godkendt med hjem-
mel i forordning 2016/1719 er, at DK1 – NL forbindelsen har afventet en endelig afklaring 
af, hvilken kapacitetsberegningsregion (CCR) forbindelsen skulle inkluderes i, hvilket 
kom med ACERs beslutning nr. 04/2019. Det efterfølgende arbejde med at udarbejde 
forslag til at inkludere DK1 – NL – forbindelsen i diverse allerede godkendte metoder har 
derfor først kunne starte herefter og har ikke været muligt at færdiggøre før kablet blev 
idriftsat. 
 
Sideløbende med nærværende forslag har Energinet udarbejdet flere forslag med de 
øvrige relevante CCR Hansa TSO’er, for at inkludere DK1 – NL – forbindelsen i alle 
eksisterende CCR Hansa metoder. Alle metoderne skal godkendes af de nationale re-
gulerende myndigheder.  
 
HARMONISEREDE TILDELINGSREGLER 
De regionale tildelingsregler har hjemmel i forordning 2016/1719 samt de harmonise-
rede tildelingsregler (HAR). 
 
HAR er udarbejdet med hjemmel i artikel 51 og 52 i forordning 2016/1719. Forordning 
2016/1719 trådte i kraft den 17. oktober 2016 og fastsætter detaljerede regler for tildeling 
af overførselskapacitet for alle transmissionssystemer og sammenkoblinger i Unionen 
med undtagelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er forbundet med andre 
transmissionssystemer ved hjælp af sammenkoblinger. 
 
Forordning 2016/1719 har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for 
producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko inde 
for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværende auktions-
regler for langsigtet kapacitetstildeling. Desuden er formålet med forordningen, at trans-
missionssystemoperatørerne koordinerer langsigtet beregning af kapaciteten for den 
kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at sikre, at 
kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for 
markedet. 
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BOKS 1 | HARMONISEREDE ALLOKERINGSREGLER 

I elmarkedet anvender de professionelle aktører en række fysiske og finansielle instrumenter 

til at foretage prisafdækning mod elprisen, som i EU svinger fra time til time og kan antage 

værdier fra minus -500 €/MWh til 3.000 €/MWh. En gruppe af disse instrumenter er transmis-

sionsrettigheder, som giver indehaveren mulighed for enten fysisk at flytte el fra et budområde 

til et andet fremadrettet eller finansielt udbetaler prisdifference mellem budområder. Trans-

missionsrettigheder er reguleret af EU lovgivning. Køb af transmissionsrettigheder foregår 

ved auktioner, som afholdes af Den fælles tildelingsplatform, ”Joint Allocation Office”, se 

www.jao.eu. 

 

De harmoniserede tildelingsregler regulerer: aftaler mellem JAO og deltagerne, informations-

udveksling, sikkerhedsstillelse, ansøgningsprocedure, adgang til auktionsværktøj, kreditbe-

tingelser, auktionsregler, budgivning, returnering af transmissionsrettigheder, videreformid-

ling af rettigheder, nominering af fysiske rettigheder, fallback ved tekniske problemer, reduk-

tioner, deadlines, udbetalinger, force majeure m.m. Se bilag 2. 

 

 

 
 
De harmoniserede tildelingsregler er fælleseuropæiske regler, som regulerer auktions-
mekanismerne for salg af transmissionsrettigheder fra den fælles tildelingsplatform 
(”SAP”). Transmissionsrettigheder er et værktøj, som aktører på elmarkedet bruger til at 
afdække prisrisiko over for elprisen, som svinger time fra time. Den fælles tildelingsplat-
form er et joint venture mellem deltagende TSO’er i Europa, som via hjemmesiden 
www.jao.eu afholder auktioner over transmissionsrettighederne på alle deltagende bu-
dområdegrænser i EU. 
 
HAR er udarbejdet af alle TSO’er på europæisk plan og er efterfølgende godkendt af 
ACER. 
 
Forordning 2016/1719 medfører, at der kan udarbejdes regionale eller budzonespeci-
fikke krav til HAR i hver CCR, herunder at der kan udarbejdes regionale kompensations-
regler med fastsættelse af regionale ordninger for bindende kapacitet. Det følger endvi-
dere af HAR art 59 stk. 2 og stk. 3, at der kan indføres et loft over kompensation til 
aktørerne, i det tilfælde at de langsigtede transmissionsrettigheder bliver afkortet. Det er 
specifikt angivet i et regionalt anneks til HAR, hvor der er et loft over kompensationen. 
HAR angiver beregningen for begrænsningen: 
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Med udgangspunkt i ovenstående formel har Energinet til Forsyningstilsynet leveret et 
eksempel på beregningen for størrelsen af kompensation til aktørerne på DK1 – NL – 
forbindelsen:  
 
Energinet og TenneT afholdt via Den fælles tildelingsplatform, jao.eu, den 23. - 25. ok-
tober to auktioner over 150 MW transmissionsrettigheder for november måned 2019. En 
auktion i retning DK1->NL og en anden i retning NL->DK1. Auktionen i retning DK1-NL 
gav en pris på 2,64 €/MWh, og NL->DK1 gav 0,88 €/MWh. Der er 720 timer i november 
måned. Hvis man nøjes med at se på retningen DK1->NL, så er TSO’ernes ”long-term 
income” 720 h x 2,64 € / MWh/h x 150 MW = 285.120 €. 
 
”Daily income” er TSO’ernes flaskehalsindtægt fra day-ahead markedet. Da transmissi-
onsrettigheder på Cobra-kablet er udformet som optioner, udbetaler en option fra DK1-
>NL kun, når DK1-pris er mindre end NL-pris. Hvis man antager, at november måned 
(som i skrivende stund ikke er overstået) i gennemsnit vil have flow fra DK1 til NL i 87 
% af tiden (på grund af lavere priser i DK1) og at den gennemsnitlige prisforskel for disse 
timer vil være 1,72 €/MWh, samt at oppetiden på Cobra-kablet er er 100%, så bliver 
TSO’ernes flaskehalsindtægter = Daily Income:  700 MW (Cobra kapacitet) x 720 h x 
0,87 x 1,72 €/MWh x 100% = 754.186 €.  
 
”Remuneration of FTR” beregnes som 720 h x 150 MW x 1.72 €/MWh = 185.760 €. Hvis 
det endvidere antages, at der ikke er nogle nødsituationer eller force majeure situationer 
eller returneringer af rettigheder, bliver den samlede begrænsning på TSO’ernes udbe-
taling på transmissionsrettighederne: 285.120 € + 754.186 € - 185.760 € = 853.546 €. 
 
Energinet har oplyst, at størrelsen af kompensationen på transmissionsrettigheder til 
aktørerne hidtil har været tilstrækkelig, dvs. at den kompensation, der er blevet udbetalt 
til markedsaktørerne, ikke har været i nærheden af at ramme loftet. Energinet har såle-
des haft mulighed for at udbetale mere i kompensation, hvis det havde været nødvendigt 
under dette loft. Begrænsningen på kompensationen er i Energinets opfattelse kun en 
nødvendig foranstaltning for ganske få og højst usandsynlige tilfælde. 
 
Foruden det forhold, at DK1 – NL – forbindelsen pålægges samme vilkår som de øvrige 
forbindelser i CCR Hansa, så indeholder de ændrede regionale krav til de harmonise-
rede tildelingsregler for CCR Hansa også en ændring af præamblen (nr. 8), som betyder, 
at ændringer i forslaget skal godkendes af alle regulerende myndigheder i CCR Hansa, 
der har transmissionsrettigheder på deres relevante CCR Hansa grænser. 
 
Forsyningstilsynet har samarbejdet med de øvrige relevante regulerende myndigheder 
i CCR Hansa og er blevet enige om, at forslaget kan godkendes. 
 
Metoden for ændrede regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler for CCR 
Hansa skal træde i kraft på datoen for nærværende afgørelse og bliver dermed bl.a. 
gældende for 2020-årsauktionerne og månedsauktionerne samt den sidste månedsauk-
tion i 2019. 
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SAGENS PARTER  
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) er 
part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Forsyningstilsynet lægger til grund, at en 
afgørelse om godkendelse af ændrede regionale krav til de harmoniserede tildelings-
regler for CCR Hansa skaber ret i forhold til Energinet, der herved pålægges en række 
rettigheder og forpligtelser. Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at 
Myndighedsenheden hos Energinet, som er en del af Energinets koncern-moderselskab 
som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671) er partsrepræsentant 
for Energinet Elsystemansvar. 

Forsyningstilsynet har desuden vurderet, om TenneT NL, TenneT DE og 50 Hertz skal 
betragtes som forvaltningsretlige parter i sagen, men vurderer, at det ikke er tilfældet. 
Forsyningstilsynet lægger til grund, at Forsyningstilsynet ikke er tilsynsmyndighed i for-
hold til de øvrige transmissionssystemoperatører og ikke har jurisdiktion i forhold til 
disse. Forsyningstilsynets afgørelse har derfor ikke retsvirkning over for disse TSO’er. 

FSTS bemærker, at det ifølge dansk forvaltningsret som udgangspunkt kun er den, der 
direkte bliver berørt af en afgørelse, der er part i sagen. Imidlertid kan afledte interesser 
i nogle tilfælde være så væsentlige, at det udløser partsstatus. Det kræver dog, at der 
også foreligger individuel interesse i sagen. Forsyningstilsynet finder, at de danske mar-
kedsaktører har en afledt interesse i sagen, da sagen omhandler en begrænsning i den 
kompensation, som kan udbetales til markedsaktørerne i det tilfælde, at de langsigtede 
transmissionsrettigheder bliver afkortet. Forsyningstilsynet finder imidlertid, at ingen 
danske markedsaktører har en individuel interesse i sagen og dermed er der ingen dan-
ske markedsaktører, der skal betragtes som part i dansk forvaltningsretlig forstand.  

 
HØRING 

OFFENTLIG HØRING AF ANMELDELSE 
Forsyningstilsynet har den 2. oktober 2019 offentliggjort anmeldelsen fra Energinet i of-
fentlig høring på Forsyningstilsynets hjemmeside med høringsfrist 24. oktober 2019. 
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkninger fra den offentlige høring. 

 
RETSGRUNDLAG 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 AF 26. SEPTEMBER 2016 OM 
FASTSÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR LANGSIGTET KAPACITETSTILDE-
LING 
 
Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget Kommissionens forordning (EU) 
2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapa-
citetstildeling. Forordningen gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 
 
Af præamblen (nr. 9) fremgår det, at der findes flere forskellige tildelingsregler i EU, som 
er bestemmende for de kontraktlige ordninger for langsigtede transmissionsrettigheder. 
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TSO'erne bør udvikle harmoniserede tildelingsregler for fysiske transmissionsrettighe-
der, finansielle transmissionsrettigheder — optioner (i det følgende benævnt FTR — 
optioner) og finansielle transmissionsrettigheder — forpligtelser (i det følgende benævnt 
FTR — forpligtelser) på EU-niveau. 
 
Det fremgår desuden af præamblen (nr. 10), at disse harmoniserede tildelingsregler som 
minimum skal indeholde en beskrivelse af tildelingsproces-sen/-proceduren for langsig-
tede transmissionsrettigheder, herunder minimumskrav til deltagelse, økonomiske 
spørgsmål, produkttyper, der udbydes på eksplicitte auktioner, 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 kontraktlige forpligtelser, som markedsdeltagerne skal over-
holde. 
 
Desuden fremgår det af præamblen (nr. 12), at der kan indføres lofter over kompensa-
tionen til indehavere, hvis langsigtede transmissionsrettigheder er blevet indskrænket 
inden tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet, under hensyntagen til likviditeten 
på de relevante markeder og markedsdeltagernes muligheder for at tilpasse deres po-
sitioner. 
 
De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse vedrørende regionale krav til harmoni-
serede tildelingsregler findes i artikel 3, 4, 51, 52 og 54. 
 
Det følger af Artikel 3, at forordning 2016/1719 har til formål at: 

a) Fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede 
afdækningsmuligheder 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 
prisdannelse respekteres 

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

g) Bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissions-
systemet og elektricitetssektoren i Unionen. 

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 kompetente regulerende 
myndigheder til godkendelse inden for de i denne forordning fastsatte frister. Hvis et 
forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der følger af denne forordning, skal udar-
bejdes og aftales mellem flere TSO'er, samarbejder de deltagende TSO'er tæt herom. 
 
Artikel 4, stk. 7-9 fastsætter: 
Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende 
myndigheder i den berørte region: 
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a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler, jf. artikel 52, inkl. de re-

gionale kompensationsregler, jf. artikel 55. 
 
Forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte et forslag til tidsrammen for gen-
nemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede betydning for målene i 
denne forordning. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der skal godkendes af flere 
eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for agenturet, samtidig med at de frem-
lægges for de regulerende myndigheder. På anmodning fra de kompetente regulerende 
myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vil-
kår, betingelser og metoder. 
 
Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én regu-
lerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myndig-
heder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til enighed. 
Hvor det er relevant, tager de kompetente regulerende myndigheder agenturets udta-
lelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår 
og betingelser eller metoder, 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 
betingelser eller metoder. 
 
De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i forordning 2016/1719 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 oplys-
ninger anses som værende fortrolige i henhold til artikel 7. 
 
Ifølge Artikel 51, stk. 1 udarbejder TSO'erne i fællesskab et forslag til harmoniserede 
tildelingsregler for langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 52, stk. 2. Forslaget 
sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Dette forslag omfatter specifikke re-
gionale krav og krav ved grænsen til bud-området, hvis TSO'erne i hver kapacitetsbe-
regningsregion har fastsat sådanne, jf. artikel 52, stk. 3. 
 
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 tildelingsregler. Hvis de gene-
relle krav i de harmoniserede tildelingsregler ændres og forelægges alle regulerende 
myndigheder til godkendelse, forelægges de regionale krav ligeledes de regulerende 
myndigheder i den berørte kapacitetsberegningsregion med henblik på godkendelse. 
 
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 
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b) typen af godtgørelsesordning for langsigtede transmissionsrettigheder, der skal 
anvendes ved hver grænse til budområdet inden for kapacitetsberegningsregi-
onen i henhold til tildelingen 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 kapacitet, jf. artikel 55. 
 

Ifølge Artikel 54 kan De berørte TSO'er ved en grænse til et budområde foreslå et loft 
for den samlede kompensation, der skal betales til indehavere af indskrænkede langsig-
tede transmissionsrettigheder i det relevante kalenderår eller den relevante kalender-
måned, for så vidt angår jævnstrømsforbindelser. 
 
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 jævn-
strømsforbindelser kan TSO'erne foreslå et loft, der ikke er lavere end de samlede fla-
skehalsindtægter, der opkræves af de berørte TSO'er ved grænsen til budområdet i den 
relevante kalendermåned, jf. Artikel 54, stk. 2. 
 
Artikel 54, stk. 3 fastsætter, at når der er tale om flere forbindelser, der drives af forskel-
lige TSO'er ved den samme grænse til et budområde, og som er omfattet af forskellige 
reguleringsordninger, der kontrolleres af regulerende myndigheder, kan de samlede fla-
skehalsindtægter, der anvendes til beregning af den begrænsede kompensation i hen-
hold til stk. 2, udskilles for hver forbindelse. En sådan opdeling foreslås af de berørte 
TSO'er og godkendes af de kompetente regulerende myndigheder. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Denne sag drejer sig om Forsyningstilsynet kan godkende en metode for tilføjelse af 
DK1-NL budområdegrænsen til regionalt CCR Hansa anneks til de harmoniserede tilde-
lingsregler, således at der indføres et loft over kompensation til markedsaktørerne, i det 
tilfælde at de langsigtede transmissionsrettigheder bliver afkortet. 
 
Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 4 stk. 
7, litra e) i forordning 2016/1719. 
 
Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen skal ses i lyset af formålene i forordning 
2016/1719, da forslaget ikke må være til hinder for, at formålene nås, herunder sørge 
for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet, sikre, at markedsdel-
tagerne får en fair og ikke-diskriminerende behandling, samt sørge for, at behovet for 
retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannelse respekteres. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der gælder lignende loft for kompensation til markeds-
aktørerne for de øvrige CCR Hansa forbindelser, DK1-DE og DK2-DE. Forsyningstilsy-
net lægger i den forbindelse vægt på, at CCR Hansa forbindelserne er underlagt ens 
vilkår.  
 
Forsyningstilsynet finder i øvrigt ikke, at der er argumenter, der taler imod at DK1-NL 
forbindelsen bliver pålagt vilkår identisk med de øvrige CCR Hansa forbindelser. Forsy-
ningstilsynet vurderer derfor, at det foreslåede loft over kompensationer ikke indfører 
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strengere krav, end markedsdeltagere i øjeblikket er vant til. Forsyningstilsynet finder, 
at identiske vilkår på CCR Hansa forbindelserne er med til at sikre, at markedsdelta-
gerne får en fair og ikke-diskriminerende behandling samt at adgangen til langsigtet 
overførselskapacitet i CCR Hansa er ikke-diskriminerende. 
 
Forsyningstilsynet lægger hermed også vægt på, at der i Forsyningstilsynets offentlige 
høring ikke er fremkommet bemærkninger fra markedsdeltagerne i forbindelse med at 
denne begrænsning indføres. 
 
Forsyningstilsynet finder det rimeligt, at der er et loft over kompensationer i situationer 
med operationelle begrænsninger, hvor prisdifferencen mellem budzoner kan blive ufor-
udsigeligt stor, op til 3.500 €/MWh og i tidsrum, som Energinet ikke kan forudsige læng-
den af, fx hvis forbindelsen falder ud i flere dage/uger Omvendt er det også netop i 
sådanne situationer, at markedsdeltagerne ønsker at være dækket af transmissionsret-
tigheder. Forsyningstilsynet finder, at transmissionsrettigheder er at sammenligne med 
forsikringsordninger, og ”forsikringen” i sædvanlige situationer dækker ”normale” pris-
forskelle mellem DK1 og NL. Dette skønner FSTS er markedsdeltagernes hovedbehov. 
I forsikringssammenhæng vurderer FSTS, at det er sædvanlig forsikringspraksis, at der 
er loft over udbetalinger, herunder særligt loft over udbetalinger i specielle situationer, 
såsom force majeure m.v. 
 
Det indgår desuden i Forsyningstilsynets betragtninger, at de relevante regulerende 
myndigheder i CCR Hansa har opnået enighed om at godkende forslaget, herunder at 
indføre begrænsningen på DK1-NL (se bilag 4). 
 
Det indgår i Forsyningstilsynets vurdering, at Energinet har oplyst, at størrelsen af kom-
pensationen til aktørerne hidtil har været tilstrækkelig, dvs. at den kompensation, der 
har været udbetalt til markedsaktørerne, ikke har været i nærheden af at ramme loftet. 
Energinet har således haft mulighed for at udbetale mere i kompensation, hvis det havde 
været nødvendigt under dette loft. Begrænsningen på kompensationen er i Energinets 
opfattelse kun en nødvendig foranstaltning for ganske få og højst usandsynlige tilfælde. 
Forsyningstilsynet vurderer, at et loft over kompensation til markedsaktørerne i denne 
størrelsesorden ikke hindrer, at målet nås i forordning 2016/1719 om at sørge for, at 
behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannelse respek-
teres. 
 
Desuden lægger Forsyningstilsynet vægt på, at beregningen af kompensationen og der-
med loftet er defineret direkte i de fælles harmoniserede tildelingsregler, som gælder for 
alle TSO’er i EU. Forsyningstilsynet ligger endvidere vægt på, at beregningen er offentlig 
og således gennemsigtig for alle markedsaktører. 
 
På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldelse 
om ændring af de harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa ikke er til hinder for at 
formålene i forordning 2016/1719 opnås og at forslaget dermed kan godkendes. 
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KLAGEVEJLEDNING 
”Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 
stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019. 
 
Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at 
Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.  
 
Klagen indgives til:                        

 
Energiklagenævnet 
Nævnenes Hus  
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Telefon 72 40 56 00 
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 Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk. 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Peter Fausbøll 
Specialkonsulent 
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BILAGSOVERSIGT 

Bilag til afgørelse om regionale krav i CCR Hansa for harmoniserede tilde-

lingsregler. 

 

 
BILAGS NR. INDHOLD 

1.  Anmeldelsen (regionalt anneks). 

2.  
Harmoniserede tildelingsregler, som vedtaget af ACER 29. ok-
tober 2019 

3.  
Regionalt anneks med markerede ændringer i forhold til hidtil
gældende regionalt anneks til HAR for CCR Hansa. 

4.  
Positionspapir med Bundesnetzagentur og Autoriteit Consu-
ment & Markt 

 
 
 
 

 


