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RESUMÉ 
Forsyningstilsynet (FSTS) godkender med denne afgørelse, og under hensyn til afgø-

relsens nærmere indhold og rammer, at der kan anvendes en metode for implicit net-

tabshåndtering (INTH) på den grænseoverskridende el-transmissionsforbindelse (inter-

connector) Skagerrak mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Sydnorge (NO2). 

FSTS’ afgørelse om at godkende den anmeldte metode indebærer, at den danske trans-

missionssystemoperatør (TSO), Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet), kan an-

vende INTH på Skagerrakforbindelsen i day-ahead og intraday (DA&ID) tidsrammerne 

for handel med el. 

 

Energinet har anmeldt metoden den 26. marts 2019, idet den norske TSO, Statnett, har 

indgivet en enslydende metodeanmeldelse til den norske regulator, NVE-RME. Anmel-

delsen støtter sig til en rapport af 30. april 2018, udarbejdet i fællesskab af de nordiske 

landes TSO’er, Energinet (Danmark), Statnett (Norge), Svenska Kraftnät (Sverige) og 

Fingrid (Finland), og som analyserer virkningerne ved at indføre INTH på flere af de 

interconnectorer, der er lokaliseret i Kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic). 

 

Formålet med metoden er give Energinet og Statnett mulighed for at håndtere fysiske 

nettab på Skagerrakforbindelsen på en samfundsøkonomisk optimal måde, idet der her-

ved kan spares på køb af el til transmissionstab, og hvor disse indkøb af el i øvrigt blot 

tjener til at udjævne forholdsmæssigt små prisforskelle mellem budområderne.  

 

FSTS finder, at den nuværende håndtering af fysisk nettab og flow på Skagerrakforbin-

delsen ikke tager fornødent hensyn til TSO’ernes omkostninger ved dette fysiske nettab. 

Det fysiske nettab udgør en negativ eksternalitet og er ikke synlig for markedsdelta-

gerne. Ifølge økonomisk teori vil det alt andet lige medføre en samfundsøkonomisk ge-

vinst, hvis tabsomkostningerne internaliseres i markedspriserne.  

 

FSTS lægger som udgangspunkt Energinets økonomiske opgørelse til grund, idet FSTS 

dog har foretaget visse korrektioner. Den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbin-

delsen, forventes dermed at medføre en samlet samfundsøkonomisk gevinst for CCR 

Nordic på 13,6 mio. DKK/året. 

 

FSTS finder herefter, at metoden fremmer Energinets effektive drift og medfører en sam-

fundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic.  
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FSTS finder også, at metoden er objektiv, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelig, 

samt at Energinet og Statnett har koordineret metodens indførelse. 

FSTS finder til gengæld, at metoden vil få som virkning på konkurrencen for el-handel, 

at der alt andet lige vil blive lagt øgede hindringer for samhandlen med el mellem Dan-

mark og Norge. FSTS finder dog, at hensynet til Energinets effektive drift og hensynet 

til en samfundsøkonomisk gevinst ved metoden skal veje tungere ved FSTS’ skøn ved 

behandling om godkendelse af metoden end hensynet til, om metoden fremmer konkur-

rencen på markeder for handel med el. 

FSTS har herefter fundet, at den anmeldte metode kan godkendes. 

I sammenhæng med godkendelsen vurderer FSTS, at den samfundsøkonomiske ge-

vinst ved at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen bedst lader sig realisere, såfremt 

der indføres INTH i alle tidsrammerne for el-handel, herunder også for balancemarkedet.  

Når det gælder metodens mulige anvendelse i balancemarkedet, er det dog oplyst i 

Energinets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019, at det endnu 

ikke er afklaret, hvordan fysiske nettab ved transmission af el via interconnectorer nær-

mere skal hånderes i balancemarkedet. 

FSTS kan derfor vejlede om, at hvis Energinet vil anvende INTH på Skagerrakforbindel-

sen i tidsrammen for balancemarkedet, skal vilkår. betingelser og metoder til håndtering 

i balancemarkedet af fysiske nettab ved transmission af el via interconnectorer særskilt 

anmeldes og godkendes. Enten efter EU’s netværksretningslinjer eller efter dansk ret. 

FSTS og NVE-RME har indgået et bilateralt forståelsespapir, ”Statement of Understan-

ding”, der fastsætter rammerne for regulatorernes indbyrdes koordination og de nær-

mere vilkår og betingelser for de respektive regulatorers nationale afgørelser samt for 

de respektive regulatorers tilsyn med Energinets og Statnetts opdateringer af det pro-

centuelle fysiske nettab, der sker ved transmissionen af el via Skagerrakforbindelsen. 

Det er således aftalt mellem FSTS og NVE-RME, at det centrale indhold af ”Statement 

of Understanding” skal afspejle sig i de respektive regulatorers nationale afgørelser. På 

dette grundlag fastsætter FSTS en række vilkår for afgørelsen om godkendelse.   

Anvendelsen af INTH på Skagerrakforbindelsen i ID-tidsrammen beror på udvikling og 

idriftsættelse af den fornødne IT-understøttelse.  

På den baggrund fastsætter FSTS som vilkår, at Energinet skal notificere FSTS 1 måned 

forud for, at Energinet vil anvende metoden i ID-tidsrammen. FSTS skal herefter sørge 

for, at Energinet informerer markederne for el-handel om starttidspunktet for at anvende 

INTH på Skagerrakforbindelsen i ID-tidsrammen. 

FSTS fastsætter også som vilkår, at når Energinet den første gang fastsætter ved ind-

rapportering til den europæiske markedsalgoritme, og efterfølgende opdaterer, det pro-

centuelle fysiske nettab, der sker ved transmission af el via Skagerrakforbindelsen, skal 

Energinet beregne tabsprocenten efter principper og metoder, som FSTS har godkendt.  
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FSTS fører tilsyn med Energinets opdatering af tabsprocenten. Energinet skal derfor 

skriftligt notificere FSTS senest 1 måned forud for, at Energinet opdaterer tabsprocent-

en og skal i notifikationen redegøre nærmere for beregningen af den opdaterede tabs-

procent. 

Energinet kan anvende den opdaterede tabsprocent og skal informere markederne for 

el-handel om starttidspunktet for anvendelsen og beregningen af den opdaterede tabs-

procent, såfremt FSTS ikke inden for 14 dage efter modtagelse af notifikationen medde-

ler Energinet, at opdateringen ikke er foretaget under fornødent hensyn til de principper 

og metoder for beregning og opdatering af tabsprocenten, som FSTS har godkendt.  

Såfremt FSTS ikke kan godkende den anmeldte notifikation af tabsprocenten, meddeler 

FSTS dette til Energinet senest 14 dage efter modtagelsen af notifikationen, hvorefter 

Energinet ikke kan anvende den opdaterede tabsprocent. 

Uanset FSTS godkender den anmeldte metode, skal FSTS også bemærke, at det er 

usikkert, i hvilket omfang metoden vil påvirke de fysiske strømme af el i de nordiske 

landes integrerede el-systemer. Herunder i sammenhæng med, at metoden alene ind-

føres på Skagerrakforbindelsen som den eneste interconnector i CCR Nordic.  

 

Tilsvarende er det usikkert, om en reduceret kapacitet i DA-tidsrammen pga. INTH på 

Skagerrakforbindelsen ikke udnyttes i markeder, tættere på driftstimen, f.eks. i ID-tids-

rammen. Disse usikkerhedsfaktorer ses at indebære hver især og til sammen, at der er 

risiko for, at der ikke kan opnås den forventede samfundsøkonomiske gevinst for CCR 

Nordic som følge af metodens indførelse. 

 

Dette er bagrund for, at FSTS fastsætter som vilkår for afgørelsen, at Energinet skal 

evaluere de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen. 

 

Efter ”Statement of Understanding” vil FSTS og NVE-RME også gerne fremme, at Ener-

ginet og Statnett indgår i samarbejde med hinanden, og i givet fald også med de svenske 

og finske TSO’er, Svenska Kraftnät og Fingrid, om at forberede og gennemføre evalue-

ringen af de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen Tilsvarende vil FSTS og 

NVE-RME give de svenske og finske regulatorer, Ei og EV, adgang til at fremkomme 

med bemærkninger til evalueringsdesignet og til udkastet til evalueringsrapport.   

 

I sammenhæng hermed fastsætter FSTS som yderligere vilkår for den aktuelle afgø-

relse, at Energinet skal anvende INTH på Skagerrakforbindelsen efter FSTS’ afgørelse 

som retsgrundlag for den samlede periode, der forløber for at få evalueret anvendelsen 

af INTH på Skagerrakforbindelsen efter det fastsatte vilkår herom og for FSTS til at vur-

dere og drage konklusioner af denne evaluering. 

 

Endelig fastsætter FSTS som vilkår for den aktuelle afgørelse, at hvis FSTS finder, at 

evalueringen af de første 2 års drift af metoden ikke viser, at INTH på Skagerrakforbin-

delsen medfører en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, forbeholder FSTS sig 

adgang til at træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af INTH på Skagerrak-

forbindelsen. FSTS’ evt. tilbagekaldelse af godkendelsen af den aktuelle metode vil få 

som virkning, at tabsprocenten på Skagerrakforbindelsen vil udgøre 0,0%. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF EN METODE FOR IMPLICIT NETTABSHÅNDTERING PÅ 

SKAGERRAKFORBINDELSEN MELLEM DANMARK OG NORGE 

Side 4/65 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode for implicit nettabshåndtering på 

Skagerrakforbindelsen mellem Danmark og Norge. 

Forsyningstilsynets afgørelse om at godkende den anmeldte metode indebærer, at 

Energinet kan anvende implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen i day-

ahead- og intraday-tidsrammerne for handel med el. 

Forsyningstilsynet fastsætter følgende vilkår for afgørelsen om godkendelse:  

Vilkår 1 om implicit nettab på Skagerrakforbindelsen i intraday-tidsrammen for el-handel 

Energinet skal notificere Forsyningstilsynet 1 måned forud for, at Energinet vil anvende 

metoden i intraday-tidsrammen.  

 

Forsyningstilsynet skal herefter sørge for, at Energinet informerer markederne for el-

handel om starttidspunktet for at anvende implicit nettabshåndtering på Skagerrakfor-

bindelsen i intraday-tidsrammen. 

 

Vilkår 2 om fastsættelse og opdatering af tabsprocenten på Skagerraksforbindelsen   

Når Energinet den første gang fastsætter ved indrapportering til den europæiske mar-

kedsalgoritme, og efterfølgende opdaterer, det procentuelle fysiske nettab, der sker ved 

transmission af el via Skagerrakforbindelsen, skal Energinet anvende principper og me-

toder, som Forsyningstilsynet har godkendt. Det vil sige: Det mest aktuelle referenceflow 

og ”årligt median flow for alle timer med et positivt flow” samt ”top-down” og ”bottom-up”.  

Energinet skal notificere Forsyningstilsynet senest 1 måned forud for, at Energinet op-

daterer tabsprocenten. Energinet skal herunder vise Forsyningstilsynet den beregnede 

opdaterede tabsprocent. 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets opdatering af tabsprocenten. Energinet 

skal derfor skriftligt notificere Forsyningstilsynet senest 1 måned forud for, at Energinet 

opdaterer tabsprocenten og skal i notifikationen redegøre nærmere for beregningen af 

den opdaterede tabsprocent. 

Energinet kan anvende den opdaterede tabsprocent og skal informere markederne for 

el-handel om starttidspunktet for anvendelsen og beregningen af den opdaterede tabs-

procent, såfremt Forsyningstilsynet ikke inden for 14 dage efter modtagelse af notifika-

tionen meddeler Energinet, at opdateringen ikke er foretaget under fornødent hensyn til 

de principper og metoder for beregning og opdatering af tabsprocenten, som Forsy-

ningstilsynet har godkendt.  

Såfremt Forsyningstilsynet ikke kan godkende den anmeldte notifikation af tabsprocent-

en, meddeler Forsyningstilsynet dette til Energinet senest 14 dage efter modtagelsen af 

notifikationen, hvorefter Energinet ikke kan anvende den opdaterede tabsprocent.   

Vilkår 3 om evaluering af de første 2 års drift af metoden 

Energinet skal udarbejde en rapport på engelsk, som skal evaluere de første 2 års drift 

med implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen. Evalueringen skal foretages 

for Kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic) som regionalt marked for el-handel 

og som geografisk område for fysiske anlæg for el-transmission. 
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Energinet skal ved evalueringen beregne de faktiske virkninger af metoden på fysiske 

flows, nettab og omkostninger herved for både AC-netværk og HVDC-interconnectorer.  

For AC-netværk skal det fremstilles, efter hvilken metode og hvilke parametre tabene er 

beregnet.  

 

Energinet skal også vurdere markedseffekt, driftsøkonomi og priseffekter samt analy-

sere dels arbitrage/spekulation mellem day-ahead-, intraday- og andre tidsrammer for 

handel med el, dels metodens implikationer for balancemarkederne, herunder navnlig 

for regulerkraftmarkedet. Energinet skal sammenligne de faktiske virkninger med et hi-

storisk scenario, hvor der ikke er implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen i 

perioden. 

 

Energinet skal ved evalueringen beregne den samfundsøkonomiske gevinst for CCR 

Nordic ved den faktiske anvendelse af implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindel-

sen. Energinet skal som udgangspunkt anvende samme metodiske tilgang, som er an-

vendt i de nordiske transmissionssystemoperatørers (TSO’ers) rapport af 30. april 2018. 

Energinet skal senest 6 måneder efter udgangen af de første to års drift gennemføre en 

offentlig høring i Danmark og Norge af et udkast til evalueringsrapport. Energinet skal 

inden for samme frist sende udkastet til evalueringsrapport til de svenske og finske 

TSO’er, Svenska Kraftnät og Fingrid, som herved vil få adgang til at fremkomme med 

bemærkninger til udkastet til evalueringsrapport.    

Energinets evalueringsrapport skal i dens endelige form indgives til Forsyningstilsynet 

senest 8 måneder efter udgangen af de første 2 års drift. Energinet skal ved rapporten i 

dens endelige form tage stilling til de bemærkninger, der kan være fremkommet ved den 

foregående offentlige høring i Danmark og Norge og de bemærkninger, som de svenske 

og finske TSO’er kan være fremkommet med. 

Vilkår 4 om at opretholde afgørelsen som retsgrundlag for metoden i evalueringsforløbet  

Energinet skal anvende implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen efter For-

syningstilsynets aktuelle afgørelse som retsgrundlag for den samlede periode, der for-

løber for at få evalueret anvendelsen af implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbin-

delsen efter vilkår nr. 3 og for Forsyningstilsynet til at vurdere og drage konklusioner af 

denne evaluering. 

Vilkår 5 om forbehold for at tilbagekalde den aktuelle godkendelse af metoden 

Hvis Forsyningstilsynet finder, at evalueringen af de første 2 års drift af metoden ikke 

viser, at implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen medfører en samfunds-

økonomisk gevinst for CCR Nordic, forbeholder Forsyningstilsynet sig adgang til at 

træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af implicit nettabshåndtering på Ska-

gerrakforbindelsen. En tilbagekaldelse vil tidligst få virkning fra 6 måneder efter, at For-

syningstilsynets afgørelse om tilbagekaldelse er meddelt. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af: 

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

 Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2  

 Forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.  
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SAGSFREMSTILLING 

SAGENS VÆSENTLIGSTE AKTER OG KRONOLOGI 

Den danske TSO, Energinet, vil som led i samarbejde med den norske TSO, Statnett, 

anvende en metode for implicit nettabshåndtering (herefter ”INTH”) på den grænseover-

skridende el-transmissionsforbindelse (interconnector) Skagerrak mellem budområ-

derne Vestdanmark (DK1) og Sydnorge (NO2).  

 

Formålet med metoden er at give Energinet og Statnett mulighed for at håndtere nettab 

på Skagerrakforbindelsen på en samfundsøkonomisk optimal måde, idet der herved kan 

spares på køb af el til transmissionstab, og hvor disse indkøb af el i øvrigt blot tjener til 

at udjævne forholdsmæssigt små prisforskelle mellem budområderne. 

 

Den 18. juni 2018 indgav Energinet en metodeanmeldelse på dansk til Sekretariatet for 

det daværende Energitilsyn (SET); fra den 1. juli 2018: Forsyningstilsynet (FSTS). Til-

svarende indgav den norske TSO, Statnett, en anmeldelse af 16. november 2018 på 

norsk til den norske regulator, der fra den 1. november 2019 officielt betegnes: Regule-

ringsmyndigheten for energi (NVE-RME).  

  

Den sagsgang, der fulgte efter Energinets og Statnetts respektive anmeldelser til egen 

regulator, har som baggrund navnlig, at de nordiske landes el-transmissionssystemer er 

tæt integrerede og forbundne med hinanden. Dette medfører intuitivt, at hvis transmis-

sion af el via f.eks. Skagerrakforbindelsen ikke er rentabel pga. prissignaler som konse-

kvens af, at der anvendes INTH på denne forbindelse, kan strøm i stedet løbe fra Norge 

via forbindelser i Sverige til Danmark. 

 

FSTS fandt pga. integrationen af de nordiske landes el-systemer, samt samarbejdet 

mellem de nordiske landes regulatorer, at en mulig indførelse af INTH på Skagerrakfor-

bindelsen ville kræve en større grad af koordination mellem de berørte TSO’er og regu-

latorer. Og at en anmeldelse af INTH på Skagerrakforbindelsen, af hensyn til at give de 

svenske og finske regulatorer adgang til at fremkomme med bemærkninger til sagen på 

et oplyst grundlag, skulle affattes på engelsk.  

 

Dertil angav Energinet i den oprindelige anmeldelse planer om at indføre INTH på andre 

udlandsforbindelser. Behandlingen af den aktuelle anmeldelse af INTH på Skagerrak-

forbindelsen, herunder graden af koordination, sås således at kunne danne præcedens.      

 

På den baggrund indgik FSTS og NVE-RME i en dialog om det rette format for anmel-

delsen og blev enige om at udarbejde og hver især sende en fælles henvendelse af 25. 

januar 2019, affattet på engelsk, til Energinet og Statnett. FSTS og NVE-RME anmo-

dede eller anviste herved Energinet og Statnett om at udarbejde en enslydende meto-

deanmeldelse på engelsk, som de to TSO’er herefter hver især skulle indgive til egen 

regulator.  

 

Energinets og Statnetss efterfølgende fælles metodeanmeldelse på engelsk af 26. marts 

2019 med tilhørende bilag/appendix 1-3 indgår som bilag 1-4 ved FSTS’ aktuelle afgø-

relse om metoden. 
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Herunder indgår der som appendix 2 til metodeanmeldelsen og dermed som bilag 3 til 

FSTS’ aktuelle afgørelse en rapport af 30. april 2018, udarbejdet i fællesskab af de nor-

diske landes TSO’er, Energinet (Danmark), Statnett (Norge), Svenska Kraftnät (Sverige) 

og Fingrid (Finland), og som analyserer virkningerne ved at indføre INTH på flere af de 

interconnectorer, der er lokaliseret i Kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic). 

 

Metoden er anmeldt til at blive anvendt i day-ahead (DA) tidsrammen for el-handel, idet 

den europæiske markedsalgoritme er forberedt til at håndtere metoden i DA.  

 

Metodeanmeldelsen angiver også, at det er målet tillige at anvende INTH på Skagerrak-

forbindelsen i intraday (ID) tidsrammen, idet denne anvendelse i ID dog beror på udvik-

ling af den fornødne IT-understøttelse i form af XBID. Endvidere oplyses det i metode-

anmeldelsen, at det endnu ikke er afklaret, hvordan fysiske nettab ved transmission af 

el via interconnectorer nærmere skal hånderes i balancemarkedet. 

  

FSTS har den 5. april 2019 orienteret den svenske regulator, Energimarknadsinspek-

tionen (Ei), og den finske regulator, Energiavirasto (EV), om Energinets og Statnetts 

enslydende, engelsksprogede metodeanmeldelser af 26. marts 2019. 

 

Udkast til FSTS’ afgørelse om den anmeldte metode har været i partshøring og i offentlig 

høring i Danmark for perioden 7, november - 21. november 2019.  

 

FSTS har den 7. november 2019 sendt et resumé på engelsk af udkastet til FSTS’ af-

gørelse til Ei og EV. Efterfølgende har FSTS den 21. november 2019 haft et telefonisk 

møde med Ei og EV, og FSTS har den 25. november 2019 sendt Ei og EV en engelsk 

sprogversion af de væsentligste nøgletal for FSTS’ vurderinger af den anmeldte meto-

des virkninger for samfundsøkonomien og for nordisk flow.  

 

FSTS og den norske regulator, NVE-RME, har indgået en bilateral aftale om et forståel-

sespapir, ”Statement of Understanding”, der fastsætter rammerne for regulatorernes 

indbyrdes koordination og de nærmere vilkår og betingelser for de respektive regulator-

ers nationale afgørelser og for de respektive regulatorers tilsyn med Energinets og Stat-

netts opdateringer af det procentuelle fysiske nettab, der sker ved transmissionen af el 

via Skagerrakforbindelsen. ”Statement” indgår som bilag 6 til FSTS’ aktuelle afgørelse.  

BAGGRUND 

 

REDEGØRELSE FOR IMPLICIT NETTABSHÅNDTERING SOM METODE 

Al transmission af el indebærer et fysisk tab af energi, som kan tage forskellige former. 

F.eks. varme afsat i kabler, ledninger eller transformerstationer. 

 

Efter nuværende praksis håndteres fysisk nettab økonomisk via såkaldt ”eksplicit hånd-

tering”, hvilket indebærer, at TSO'erne indkøber et evt. nettab på enten modtagersiden 

eller afsendersiden eller kombination heraf.  

 

De økonomiske tab som følge af fysiske nettab er ikke umiddelbart synlige for markeds-

deltagerne ved el-handel, eftersom handel foregår via en el-børs, og ikke direkte på 

tværs af grænser. 
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INTH vil som metode medføre navnlig to effekter: For det første vil det forventede line-

ære (approksimative) nettab af TSO’erne blive overført til markedsalgoritmen, som der-

med kan beregne tabet og optimere indkøbet i stedet for, at TSO’erne indkøber det di-

rekte.  

 

Dernæst vil algoritmen sikre, at der kun sker transmission af el via en interconnector, 

f.eks. Skagerrakforbindelsen, hvis den samfundsmæssige gevinst ved transmissionen 

overstiger værdien af det approksimerede nettab, jf, boks 1.  

 

BOKS 1 | KORT FORKLARING AF IMPLICIT NETTABSHÅNDTERING. 

Ved al el-transmission er der et tab, både for vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC). Tabet 

udgør nogle procenter af den transporterede energimængde, men der er dog ikke nødven-

digvis en lineær sammenhæng mellem kraftoverførsel og tab. Typisk kan tab afsætte sig som 

varme i ledninger og kabler. Det er almindeligvis ikke noget som markedsdeltagerne skal 

forholde sig til; det er i stedet TSO’erne som håndterer tabene.  

I øjeblikket håndteres tab på forbindelserne mellem landene i Norden eksplicit. Der er tre 

varianter af eksplicit indkøb: På nogle forbindelser købes det forventede nettab 50 pct. i im-

portområdet og 50 pct. i eksportområdet. På andre forbindelser købes hele det forventede 

nettab i eksportområdet, hvorefter TSO'en i importområdet kompenserer TSO'en i eksport-

området med 50 pct. På andre forbindelser igen køber en fast TSO 100 pct. af det forventede 

nettab på forbindelsen uanset flowretning, og den anden TSO kompenserer så 50 pct. af 

omkostningen.  

Fælles for de tre måder er dog, at algoritmen (Euphemia) i day-ahead-markedskoblingen ikke 

tager hensyn til, at der er et nettab forbundet med at transportere energi. Dette betyder, at 

Euphemia ikke er indstillet til at tage hensyn til den omkostning (nettab), der er forbundet med 

at transportere energi mellem budområder. Det indebærer, at i timer, hvor der er udvekslinger 

mellem budområder, og der er små eller ingen elprisforskelle, da kan flaskehalsindtægten 

ikke dække de enkelte TSO'ers indkøb af tabt energi (nettab). Det betyder, at der bliver trans-

porteret energi mellem budområder, selvom det i nettab koster mere at transportere energien, 

end der bliver skabt af velfærd ved samhandel, hvilket ikke er samfundsøkonomisk optimalt. 

Implicit nettabshåndtering består således af at 1) tabsprocenterne sendes til markedsalgorit-

men, som beregner nettabet og sørger at finde ligevægtspriser i day-ahead markedet, der 

leder til produktion af nødvendig elmængde inklusiv forventet nettab, dvs. TSO’erne behøver 

ikke selv byde ind på markedet. 2) Markedsalgoritmen sørger for, at der ikke bliver transpor-

teret mere el end samfundsmæssigt optimalt, for eksempel udlignes meget små prisforskelle 

mellem budområder ikke nødvendigvis.  

Kilde: FSTS redigering af fremstilling i Energinets anmeldelse. 

 

BESKRIVELSE AF DET FYSISKE ANLÆG: SKAGERRAKFORBINDELSEN 

Skagerrakforbindelsen er en elektrisk forbindelse mellem den danske transformerstation 

i Tjele i Midtjylland og en transformerstation i Kristiansand i Sydnorge, jf. Figur 1.  
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Forbindelsen er i alt 240 km lang, hvoraf 113 km fra Tjele til Skagerrakkysten er delvis 

luftledninger og delvis jordkabler, mens 127 km fra Skagerrakkysten til Kristiansand er 

søkabler.  

Forbindelsen består af 4 kabler, betegnet SK1-4. De nyeste er SK3 og SK4, som også 

har mindre tab end de ældre kabler. Når kablerne opereres sammen, er den samlede 

kapacitet større end summen af de individuelle kapaciteter. Energinet og Statnett ope-

rerer kablerne på en sådan måde, at de nyeste kabler med mindst tab vælges først, og 

kun når der er brug for stor kraftoverførsel, benyttes de ældre kabler.  

 

Forbindelsen inkl. luftledninger udgør en jævnstrømsforbindelse for at sikre mindst mu-

ligt tab, og idet Norden, herunder Østdanmark (DK2), udgør sit eget synkronområde, 

mens Vestdanmark (DK1) udgør en del af det kontinentaleuropæiske synkronområde. 

Skagerrakforbindelsen forbinder elektrisk det danske budområde DK1 med det norske 

budområde NO2, jf. Figur 2.  

FIGUR 1 | KORT OVER SKAGERRAKFORBINDELSEN 

 

Kilde: ENTSO-E 
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FIGUR 2 | DE NORDISKE BUDOMRÅDER OG DERES INDBYRDES HANDELSKAPACITETER I EN TIME MED FULD 

KAPACITET. 

 

Kilde: Nordpoolspots hjemmeside 18. juni 2019. 

 

Note til Figur 2: Tallene viser den udmeldte handelskapacitet for timen 14:00 - 15:00 den 12. marts 2019. Tidspunktet er valgt, således at kapaciteten på 

danske grænser er vist i maksimalsituationen. Kapaciteterne kan variere fra time til time og fra dag til dag. Søkabler er typisk HVDC-forbindelser, mens 

luftledninger typisk er AC-forbindelser. Der er dog enkelte afvigelser herfra, f.eks. er Øresund en AC-forbindelse. De forskellige kapaciteter på hver side af 

kablerne skyldes forskelle med hensyn til, hvor referencepunktet er aftalt til at være. Kontiskan (DK1-SE3): Referencepunktet er på den svenske side, og 

den svenske TSO, Svenska Kraftnät SvK), er ansvarlig for at indkøbe tabet på spotmarkedet. Nettab: 60MW. Kontek (DK2-DE): Referencepunktet er på 

den danske side, og Energinet er ansvarlig for at indkøbe tabet på spotmarkedet. Nettab: 15MW. Skagerrak (DK1-NO2): Referencepunktet tildeles time for 

time det land, der forventes at blive det eksporterende land, dvs. tab købes af TSO’en i det eksporterende land. Det betyder, at der altid frigives samme 

kapacitet til spotmarkedet i begge retninger. Der er derudover reserveret ± 100 MW til automatiske reserver, der skal fratrækkes kapaciteten. Reserveret 

til automatiske reserver: ± 100 MW. Nettab: 68MW. Øresund (DK2-SE4):  Tabet beregnes midt fra forbindelsen og deles ligeligt mellem SvK og Energinet. 

I Danmark indregnes tabet i det samlede nettab for hele AC-nettet i DK2. Storebælt: (DK1-DK2):  Storebælt: Referencepunkt er i DK1. Nettab: 10MW. 
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Skagerrakforbindelsen er en del af et større nordisk og europæisk netværk, som forbin-

der landene i Europa med hinanden elektrisk. 

 

De internationale forbindelser har til formål at muliggøre udveksling af elektricitet såle-

des, at der opnås handelsfordele landene imellem. Herunder således, at vindkraftgene-

reret elektricitet transporteres hen, hvor behovet er, eller f.eks. således at nordiske vand-

reservoirer kan bruges til at balancere el-systemerne. 

 

Al transmission af el indebærer et fysisk tab af energi, som kan tage forskellige former. 

F.eks. varme afsat i kabler, ledninger eller transformerstationer, eller som absorption af 

reaktiv effekt i diverse komponenter i netværket. For at forenkle håndteringen arbejdes 

der med en tabsprocent, som der redegøres for i afsnit neden for om tabsprocenter. 

 

Den maksimale samlede kapacitet på Skagerrakforbindelsen er 1.632 MW, determineret 

af den modtagne ende.  

 

I øjeblikket er 100 MW på SK-4 reserveret til ”automatisk frequency restoration reserver” 

(aFRR) efter gensidig aftale mellem Statnett og Energinet. Energiklagenævnet har ved 

afgørelse af 5. juli 2018 fastsat, at det daværende Energitilsyns afgørelse om godken-

delse af denne reservation tilbagekaldes med virkning fra den 1. januar 20201. 

 

Kapaciteten på Skagerrak er derfor i praksis 1.532 MW i øjeblikket, men kan variere time 

for time og dag for dag afhængigt af udfald, vedligehold eller andre forhold. 

 

Ejerskabet af Skagerrakforbindelsen er opdelt således, at Statnett ejer 100% af de land-

førte kabelelementer i Norge, 100% af søkabeldelen af SK1-3 og 50% af søkabeldelen 

af SK4, mens Energinet ejer alle dele af de landførte kabelelementer i Danmark samt 

50% af søkabeldelen af SK4. Driftsomkostningerne deles 50/50 mellem de to TSO’er. 

 

GENERELT OM EL-HANDEL OG KAPACITETSBEREGNINGSREGION NORDIC 

Handel med el foregår bl.a. på el-børsen Nord Pool, der har flere markeder eller tids-

rammer for handel med el, primært: Day-Ahead (DA) og intraday (ID). Dagen før et 

driftsdøgn deltager el-leverandører og producenter i DA-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 ID-

tidsrammen. Her kan den kapacitet, der ikke allerede blev reserveret i DA-tidsrammen, 

anvendes. 

 

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

i mindre omfang kan lagres på grund af store omkostninger ved lagring. Ændringer i 

forbruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker denne balance.  

 

 
1 Energiklagenævnets afgørelse kan i dens helhed tilgås her: https://ekn.naevneneshus.dk/media/docu-

ments/sk4-afgoerelse_Is0VVFJ.pdf 

 

https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/sk4-afgoerelse_Is0VVFJ.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/sk4-afgoerelse_Is0VVFJ.pdf
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Energinet har ansvaret for balancen i det danske el-system. I forhold til mindre udsving 

ved normal drift sørger Energinet for balancen ved at købe systemydelser til op- og ned-

regulering på det fælles nordiske regulerkraftmarked. I forhold til større ubalancer, f.eks. 

produktionsudfald 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. 

 

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. 

 

For bl.a. at håndtere flaskehalse er TSO’erne og regulatorerne fra EU-landene og de 

EFTA-lande, der indgår i EØS og dermed i EU’s indre marked for el, organiseret i kapa-

citetsberegningsregioner. Disse regioner er igen inddelt i en række budområder, der re-

laterer sig til el-handlen i både DA-tidsrammen og ID-tidsrammen. 

 

Afgørelser om inddeling af kapacitetsregioner og om vilkår, betingelser og metoder for 

kapacitetsberegning for EU’s indre marked for el træffes på grundlag af Kommissionens 

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

tetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM).  

 

Én af disse regioner er Kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic), der består af 

transmissionsforbindelserne for el mellem: 

 Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) 

 Vestdanmark (DK1) og Sydlige Midtsverige (SE3) 

 Østdanmark (DK2) og Sydsverige (SE4) 

 Svenske budområder 

 Norske budområder 

 Finland, Sverige og Norge 

 

Fastlæggelsen af CCR Nordic er sket ved beslutning nr. 06/2016 af 17. november 2016, 

truffet af EU’s agentur for samarbejde mellem energiregulatorer (ACER). 

 

Det påhviler regulatorerne i CCR Nordic på forslag fra regionens TSO’er at vedtage re-

gionale vilkår, betingelser og metoder for el-handel. 

 

Danmark, Sverige og Finland skal som EU-lande følge EU’s regler. Herimod skal Norge, 

der som EFTA-land indgår i EØS, først skal vedtage national lovgivning om, at en eller 

flere af EU’s regler finder anvendelse i Norge.  

 

Det norske parlament, Stortinget, har vedtaget lovgivning om, at Norge tiltræder EU’s 3. 

energipakke. Norges implementering af 3. pakke vil herefter gennemløbe flere faser. De 

overordnede retsakter, el-forordningen 714/2009 og 3. el-direktiv 2009/72/EF, vil være 

implementeret fra og med den 1. november 2019. Netværkskoderne og netværksret-

ningslinjerne, herunder CACM, kan forventes implementeret inden for endnu et år.  
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Aktuelt samarbejder Norge med de andre lande i CCR Nordic om at udarbejde de regi-

onale forslag, idet det forventes, at Norge og dermed forbindelserne mellem budområ-

derne i Norge og budområderne i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland i nær frem-

tid vil blive optaget formelt i det regionale samarbejde i CCR Nordic efter CACM’s regler. 

 

Det var på det da gældende grundlag for Norges tilknytning til EU’s indre marked for el, 

at alle regulatorer i CCR Nordic samt den norske regulator NVE-RME den 10. juli 2018 

godkendte en generel kapacitetsberegningsmetode for CCR Nordic (Nordic CCM). 

FSTS fik fulgt op på denne regionale godkendelse ved at træffe en afgørelse af 16. juli 

2018, der særskilt godkender, at Energinet kan anvende metoden2. 

 

Nordic CCM anvendes til at beregne tilgængelig kapacitet i transmissionsnettet mellem 

budområder inden for CCR Nordic for hver markedstidsenhed. Metoden anvendes for 

både day-ahead- og intraday-markedskoblingen.  

 

Nordic CCM bygger på EU’s hovedregel for kapacitetsberegning, flowbaseret metode 

(FB). Denne metode giver i teorien mulighed for mere handel med el, idet domænet af 

mulige kapaciteter udvides og meddeles i sin helhed til den europæiske markedsalgo-

ritme, som optimerer på basis heraf.  

 

Implicit nettabshåndtering (INTH) udgør en særskilt ”delmetode”, der på baggrund af 

CACM artikel 23, stk. 3, litra b, er regionalt godkendt i kraft af Nordic CCM artikel 6. 

INTH vil dog først vil kunne overgå til at blive anvendt efter Nordic CCM, når FB er 

implementeret i day-ahead-tidsrammen. Jf. Nordic CCM artikel 32, stk. 2, jf. T abel 2.  

 

Dertil skal Energinet og Statnett for at kunne anvende INTH på Skagerrakforbindelsen 

efter Nordic CCM artikel 6 opfylde selvstændige krav efter Nordic CCM artikel 6 om 

navnlig påvisning af en samfundsøkonomisk gevinst på EU-plan og kommunikation og 

begrundelse om metoden i forhold til markedsdeltagerne. 

 

Ordlyden af CACM artikel 23, stk. 3, samt Nordic CCM artikel 6, og artikel 32, stk. 2,  

2.-3. pkt., jf. Tabel 2, Milepæl nr. 4, er citereret nedenfor under afsnittet ”Retskilder”. 

ANMELDELSEN 

 

FORMÅL MED DEN ANMELDTE METODE 

Formålet med den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen, er give Energinet 

og Statnett mulighed for at håndtere nettab på Skagerrakforbindelsen på en samfunds-

økonomisk optimal måde, idet der herved kan spares på køb af el til transmissionstab, 

og hvor disse indkøb af el i øvrigt blot tjener til at udjævne forholdsmæssigt små prisfor-

skelle mellem budområderne. Se Boks 1 ovenfor, hvor der gøres rede for INTH. 

 

 

 
2 FSTS’ afgørelse med bilag for godkendelse m.v. i regi af CCR Nordic kan tilgås her: http://forsynings-

tilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2018/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmel-

delse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-norden-under-cacm-gl/ 

 

http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2018/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-norden-under-cacm-gl/
http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2018/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-norden-under-cacm-gl/
http://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2018/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-af-metode-til-kapacitetsberegning-i-norden-under-cacm-gl/
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Metoden er anmeldt til - fra starten af - at blive anvendt i day-ahead (DA) tidsrammen 

for el-handel i sammenhæng med, at den europæiske markedsalgoritme er forberedt til 

at håndtere metoden i DA.  

 

Energinets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019 angiver un-

der overskriften ”The Intraday market”, at det er TSO’ernes mål er at anvende INTH på 

Skagerrakforbindelsen i både spot-markedet, DA, og intraday (ID) tidsrammen. Anven-

delsen af INTH på Skagerrakforbindelsen i ID-tidsrammen beror dog på udvikling af den 

fornødne IT-understøttelse for el-handel i ID i form af funktionaliteten i XBID-systemet.  

 

Endvidere nævnes det i Energinet og Statnetts metodeanmeldelser under overskriften 

”Balancing market”, at det indgår som led i EU-landenes TSO’ers udvikling af en fælles 

IT-platform, MARI, for balancemarkedet, at der vil skulle træffes beslutning, om fysiske 

nettab ved transmission af el via interconnectorer skal håndteres på én af følgende må-

der: 

1) Tab tages slet ikke betragtning,  

2) Tab tages i betragtning under hensyn til marginalt flow eller  

3) Tab tages i betragtning under hensyn til det totale flow i tidligere tidsrammer (DA og 

ID).  

 

I den sammenhæng bemærkes det overordnet, at udviklingen vil vise, om og hvordan 

INTH vil blive håndteret i balancemarkedet. 

 

Energinets og Statnetts metodeanmeldelser angiver ikke, hvor store økonomisk omkost-

ninger Energinet og Statnett konkret har haft som følge af fysisk nettab på Skagerrak-

forbindelsen. Efterfølgende har Energinet i mail af 21. juni 2019 oplyst til FSTS, at Ener-

ginet og Statnett for driftsåret 2018 havde udgifter for i alt ca. 33 mio. DKK, hvormed 

TSO’erne hver især bekostede et fysisk nettab på ca. 100 MWh. 

 

Energinet har ikke INTH på andre forbindelser, men Statnett har INTH på NorNed-for-

bindelsen mellem Norge og Nederlandene. Se i øvrigt Annex I/Tabel 8, der giver en 

oversigt over de fleste HVDC-forbindelser i EU og EØS. 

 

TEORIEN BAG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE OPTIMERING 

Energinet og Statnett har som statsligt ejede TSO’er til formål at investere og drive deres 

respektive netværk samfundsøkonomisk bedst muligt. Til brug for dette bruges sam-

fundsøkonomiske beregninger, hvor forbruger- og producentoverskud beregnes ud fra 

ligevægtspriserne i DA-tidsrammen.  

 

Det antages, at nogle forbrugere får et velfærdsoverskud i form af, at de får el til mar-

kedsprisen, men at de i virkeligheden er villige til at betale mere. På samme måde får 

nogle virksomheder profit i form af at ligevægtsprisen er højere end deres marginale 

omkostninger. Dette betegnes til sammen ”markedseffekt”. Se illustrationen i Figur 3 

nedenfor, som også viser ændringer i markedseffekt, når udbuddet øges fra situation 1 

til 2. 

 

De samfundsøkonomiske velfærdsændringer antages at bestå af følgende principielle 

elementer: 
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LIGNING 1: ∆W = ∆M + ∆D = (∆PS + ∆CS) + (∆CI − (∆AC + ∆DC)) 

Hvor ∆ angiver ændringer, M (markedseffekt) er summen af konsument- og producent-

overskud, PS er producentoverskuddet (Producer Surplus), CS er konsumentoverskud-

det (Consumer Surplus), D er driftsøkonomi for relevant TSO, CI (Congestion Income) 

er flaskehalsindtægter, AC er værdien af tab i AC-netværk, og DC er værdien af tab i 

DC-netværk. Se Figur 3.  

 

TSO’erne betegner flaskehalsindtægter som en markedseffekt (hørende til ∆𝑀). FSTS 

knytter flaskehalsindtægter til et andet begreb, nemlig at flaskehalsindtægter er en del 

af TSO’ernes driftsøkonomi. Den ændrede terminologi skyldes lovgivningens begreber 

om konkurrence og effektiv drift. Dermed er effekterne for TSO’en ændringer i flaske-

halsindtægter og nettab. 

 

Ligning 1 kan illustreres ved at betragte Figur 4.  

 

Den venstre del af figuren viser en situation, hvor der er en flaskehals, og der maksimalt 

kan transporteres q1 fra eksportområdet til importområdet. CS1 udgør forbrugerover-

skuddet, PS1 udgør producentoverskuddet og CL1 udgør flaskehalsindtægten til TSO’en.  

 

Den højre del af figuren viser en situation, hvor q1 er blevet reduceret til q2 på grund af 

en allokeringsbegrænsning, fx INTH.  

 

Dermed dannes der nye priser i eksport- og imporområderne, og nye forbruger- og pro-

ducentoverskud (CS2,PS2) og flaskehalsindtægter (CI2).  

 

FIGUR 3 | ILLUSTRATION AF MARKEDSEFFEKT, DRIFTSØKONOMI OG SAMLET SAMFUNDSØKONOMI 

 
 

Kilde: FSTS’ fremstilling 
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Forskellen mellem venstre og højre del af figuren udgøres af det grønt skraverede om-

råde, som er den samlede forskel i producent- og forbrugeroverskud samt flaskehals-

indtægter. 

Alle variable beregnes for hele det nordiske system, fordi ændringer på Skagerrakfor-

bindelsen har effekt på priser og flows i Norden. Ved Norden og/eller samfundsøkono-

misk gevinst for Norden, forstås CCR Nordic. 

 

Selvom der ikke indgår AC-elementer i selve Skagerrakforbindelsen, så er der et vidt-

strakt AC-netværk i CCR Nordic, som medtages i load flow modellerne3. Ændringer i 

markedseffekt og effekt på driftsøkonomi beregnes derved for alle nordiske budområder. 

 

Når el-handlen i DA-tidsrammen er clearet, kommer markedet i planlagt balance mellem 

udbud og efterspørgsmål via de ligevægtspriser, som markedsalgoritmen finder frem til. 

 

Dog er den planlagte balance ikke det samme som fysisk balance i driftsøjeblikket. Bl.a. 

pga. tab i ledninger og kabler. Ved eksplicit håndtering af tab (nuværende praksis) ind-

køber TSO’erne de manglende mængder el i DA-tidsrammen for at sikre den fysiske 

balance. TSO’erne køber den forventede mængde i form af et prisuafhængigt bud og 

justerer eventuelt ind i andre markeder, tættere på driftstimen, om nødvendigt. 

 
3 Load flow modeller er en ingeniørmæssig betegnelse for beregninger af kraftoverførsler i vekselstrøms-

kredsløb. 

FIGUR 4 | ILLUSTRATION AF ÆNDRING I KONSUMENT- OG PRODUCENTOVERSKUD, SAMT FLASKEHALSIND-
TÆGTER. 

 

 

Kilde: FSTS’ fremstilling 
Note: Se forklaring i teksten. Bemærk, at flaskehalsindtægter i anmeldelsen tillægges markedseffekt, men i denne afgørelse tillægges 
”driftsomkostninger”. 
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For en nærmere gennemgang af beregning af tabsprocenter, der er understøttet af figu-

rer og tabeller, se afsnit ”Tabsprocenterne på Skagerrak- og andre HVDC-forbindelser”. 

 

Markedsdeltagernes køb og salg af el er relateret til budområder og ikke til specifikke 

interconnectorer. Negative (eller for den sags skyld positive) eksternaliteter, der måtte 

være forbundet med at handle er ikke synlige for markedsdeltagerne. Ifølge økonomisk 

teori vil den samfundsøkonomiske velfærd alt andet lige blive optimeret, når eksternali-

teter fx i form af tabsomkostninger internaliseres i markedspriserne.  

 

Energinet skriver, at tabsomkostninger i AC-netværket er delvist internaliseret i kraft af 

nettarifferne, som i nogen grad tager højde for fysisk nettab, men skriver i anden sam-

menhæng, at den europæiske markedskoblingsalgoritme ikke tager højde for AC-tab 

eller transmissionstariffer til at modellere AC-tab. 

 

DEN EUROPÆISKE MARKEDSKOBLINGS ROLLE 

Den europæiske markedskobling er en matematisk optimering af den samlede sam-

fundsøkonomiske velfærd i de deltagende lande/markeder, under bibetingelse af en 

lang række begrænsninger i form af transportkapacitet, ramping4, udbud, efterspørgsel 

med videre. INTH introduceres som ekstra matematiske bibetingelser til markedskob-

lingen: 

𝐻𝑣𝑖𝑠 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒ℎ𝑎𝑙𝑠: 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 < (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 

𝐻𝑣𝑖𝑠 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒ℎ𝑎𝑙𝑠: 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 ≤ (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠  

 

Tabsprocenter er andel af kraftoverførsel, som går tabt i form af varme med mere, se 

længere fremme i teksten, side 25. Disse ekstra bibetingelser er en nødvendig førsteor-

dens betingelse for samlet optimering af Ligning 1 på side 17. De er også tilstrækkelige, 

fordi problemet er konvekst. Hvis ikke de var opfyldt ville den marginale markedseffekt 

være mindre end det marginale nettab. Derved sikres, at el ikke bliver handlet over en 

interconnector, medmindre værdien af handlen er større end omkostningen ved nettab. 

Markedsalgoritmen er allerede forberedt for håndtering af nettab, der er blot sat 0 som 

værdi pt. Markedsalgoritmen kan bl.a. af hensyn til optimeringshastighed kun arbejde 

med nettab, der er lineært afhængigt af flow. 

 

SAMLET MODELLERING (FRA DEN NORDISKE RAPPORT) 

Det er i praksis en større opgave at indarbejde ovenstående principper ved konkrete 

beregninger og analyser. De nordiske TSO’er har derfor i samarbejde fået udarbejdet 

en rapport (dateret 30. april 2018), som beregner samfundsøkonomien i forskellige sce-

narier. Rapporten benævnes herefter ”Den nordiske rapport”. Se denne afgørelses bilag 

3. 

 

NordPoolspot har et børssimuleringsværktøj (Power exchange (PX) simulation facility). 

Dette softwareværktøj kan simulere day-ahead-markedet, men ikke andre markeder. 

TSO’erne har simuleret markedet i en række scenarier i denne facilitet. TSO’erne har 

simuleret for en periode på 16 måneder, med timeopløsning, startende februar 2014 og 

sluttende maj 2015. 

 
4 Ramping angiver, hvor meget effekt-flow må ændres pr. tidsenhed 
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Energinet har sat tabsprocenten på Skagerrak til 3,8% i den historiske beregning / si-

mulation af markedseffekter. 

 

TSO’erne gør opmærksom på, at simuleringerne i alle scenarier inkluderer eksplicit køb 

af el, selv i tilfælde med INTH. Dette gør, at tabet tælles dobbelt, men TSO’erne mener 

ikke, at det har indflydelse på rapportens beregning af ændringer i samfundsøkonomi 

mellem scenarier med og uden INTH.  

 

TSO’erne angiver, at flow i AC-netværk er vanskeligt at modellere, og en lineær approk-

simation på samme vis som for HVDC-forbindelser, vil være en dårlig approksimation. 

AC-tab er alligevel modelleret lineært via statistiske værktøjer, hvilket TSO’erne anser 

for den mindst ringe metode for AC-netværket. TSO’erne vurderer, at modellen er til-

strækkelig til at vurdere ændringer i AC-tab mellem forskellige scenarier. I øvrigt har 

både Sverige og Norge transmissionstariffer, som søger at være så tæt på de marginale 

transmissionsomkostninger i AC-netværket som muligt. TSO’erne antager disse tariffer 

for konstante.  

 

Den nordiske rapport arbejder med en række scenarier, som vist i Tabel 1. Scenarie 2 

er referencescenariet, hvor der kun er INTH på Baltic Cable mellem SE4/Sydsverige og 

DE/Tyskland og på NorNed mellem NO2/Sydnorge - NL/Nederlandene. Dette er den 

nuværende situation. I scenarie 6 indføres INTH på Skagerrakforbindelsen med en tabs-

procent på 3,8%. Scenarie 1 er helt uden INTH på nogen af de modellerede kabler. 

Forskellen mellem scenarie 2 og scenarie 6 viser dermed isoleret set effekten af at in-

troducere INTH på Skagerrakforbindelsen med en tabsprocent på 3,8%. 

TABEL 1 |  SCENARIER FRA DEN NORDISKE RAPPORT. 

Scenarie nr. Beskrivelse Tabsprocent på Ska-

gerrak 

#01 Ingen INTH på nogen HVDC forbindelse. - 

#02 Reference scenarie. INTH på NorNed og Baltic Cable (som er tilfældet i dag). - 

#03 INTH med faktiske tabsprocenter på alle forbindelser undtagen FennoSkan. 2,5% 

#04 INTH med ens tabsprocenter på Storebælt, Skagerrak, KontiSkan og Baltic og med 

faktiske tabsprocenter på alle andre forbindelser undtagen FennoSkan. 

2,5% 

#05 INTH med faktiske tabsprocenter på alle forbindelser. 3,8% 

#06 INTH på NorNed, Baltic, and Skagerrak. 3,8% 

#07 INTH på NorNed, Baltic, Skagerrak and KontiSkan forbindelserne. 3,8% 

#08 INTH med faktiske tabsprocenter på NorNed, Baltic, samt ens tabsprocenter på 

Skagerrak og KontiSkan. 

2,5% 

#09 INTH med faktiske tabsprocenter på NorNed og Baltic, og ens tabsprocenter på 

Skagerrak, KontiSkan og Storebælt. 

2,5% 

#10 INTH med ens tabsprocenter på alle forbindelser undtagen FennoSkan. 2,5% 
 

Kilde: Den nordiske rapport. 

Note: Det ses, at differencen mellem scenarie 2 og 6 netop udgøres af, at der på Skagerrakforbindelsen vil være indført INTH. 
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Den nordiske rapport har kun analyseret DA -tidsrammen, og det er fra dette marked, at 

rapportens konklusioner drages. Imidlertid vil tilbageholdt kapacitet i DA-tidsrammen 

blive frigivet til ID-tidsrammen. I ID-tidsrammen er situationen den, at det IT-system, der 

understøtter XBID, indtil videre5 ikke kan håndtere INTH. I princippet kan markedsdelta-

gerne derfor udnytte arbitragemuligheder, når INTH bliver anvendt i DA, men ikke i ID.  

 

I anmeldelsen anfører Energinet og Statnett, at erfaringer fra anvendelsen af INTH på 

NorNed-forbindelsen mellem Norge og Nederlandene, og hvor der kun er INTH i DA-

tidsrammen, ikke har givet sig udslag i, at nettabet ”flytter” til ID-tidsrammen. Dette for-

modes at skyldes, at ID i CCR Nordic primært bliver brugt til balancering - f.eks. til op-

datering af vindprognoser, når DA-tidsrammen er clearet - og ikke til arbitrage. Energinet 

angiver også, at markedsdeltagerne ville skulle tage en risiko, hvis de med vilje plan-

lægger sig i ubalance i DA med henblik på at tage den manglende ubalance i ID. 

 

Endelig er der den sammenhæng, at når INTH er implementeret i XBID, kan kapaciteten 

i princippet fortsætte videre til de næste markeder inden driftstimen. Det er i CCR Nordic 

regulerkraftmarkedet. Som tidligere bemærket, er der ikke noget regulerkraftmarked på 

NorNed-forbindelsen. Energinet og Statnett anfører, at de nærmere virkninger af INTH 

på regulerkraftmarkederne forud for driftstimen vil bero på de enkelte metoder, fastsat 

efter EU’s netværkskoder og netværksretningslinjer, samt af drøftelser, hvordan INTH 

vil blive håndteret i markeder helt tæt på driftstimen. 

 

Energinet gør dertil gældende, at INTH som metode, alt andet lige, aldrig vil kunne re-

sultere i dårligere samfundsøkonomi end det nuværende udgangspunkt. Også selv om 

der måtte gå noget tid, inden INTH vil være implementeret i ID og balancemarkederne, 

navnlig regulerkraftmarkedet. 

 

ENERGINETS SKØN OVER METODENS SAMFUNDSØKONOMISKE VIRKNING 

Energinet kommer i deres anmeldelse frem til nedenstående resultater gengivet i Tabel 

2, Tabel 3 og Tabel 4: Tabellerne er opdelt i driftsøkonomi (Tabel 2), markedseffekt 

(producent/konsumentoverskud) (Tabel 3) og samfundsøkonomisk gevinst, som er sum-

men af markedseffekt og driftsøkonomi (Tabel 4). 

 
5 XBid-projektet er et fælles projekt mellem el-børserne (NEMO’erne) og TSO’er. TSO’erne forventer, at 

INTH er implementeret 4. kvartal 2020, mens NEMO’erne først forventer det vil ske i 2023 

TABEL 2 | EFFEKT PÅ NORDISKE TSO’ERS DRIFTSØKONOMI VED INDFØRSEL AF INTH PÅ SKAGERRAK 

Mio. DKK / år ∆ Flaskehalsindtægt ∆ DC nettab omkost. ∆ 𝑨C nettab omkost. Samlet besparelse 

Energinet (Danmark) -0,6 -24,3 -0,8 24,5 

Svenska Kraftnät (Sverige) 5,4 0,5 7,4 -2,6 

Statnett (Norge) -9,2 -24,4 1,2 14,1 

Fingrid (Finland) -2,2 -0,1 0,1 -2,1 

Norden samlet -6,6 -48,3 7,9 33,9 
 

Kilde: Baggrundsregneark sendt til FSTS 11. juli 2018. 

Note: Disse tal er baseret på tabsprocent på 3,8%,  se længere fremme i teksten, side 25. 
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Energinet konkluderer, jf. Tabel 4, at den samlede effekt ved indførsel af INTH på Ska-

gerrak er 20,4 mio. DKK/året for CCR Nordic som helhed, heraf 16,6 mio. DKK/året for 

Danmark. Norge vinder 6,6 mio. DKK, Sverige møder næsten ingen ændring, mens der 

er et tab på 3,2 mio. DKK/året i Finland. 

 

Ifølge Energinets oplysninger vil metoden forøge den samlede samfundsøkonomiske 

gevinst i Danmark med 0,003% og tilsvarende forøge den samfundsøkonomiske gevinst 

for CCR Nordic med 0,0003%. 

 

 

 

TABEL 3 |   MARKEDSEFFEKT FOR NORDISKE PRODUCENTER OG FORBRUGERE VED INDFØRSEL AF INTH 

PÅ SKAGERRAK  

mio. DKK/år Producentoverskud Konsumentoverskud SUM 

Danmark 6,6 -14,5 -7,9 

Sverige 42,2 -39,2 3,1 

Norge -8,8 1,2 -7,5 

Finland 3,2 -4,3 -1,1 

Norden samlet 43,3 -56,7 -13,4 
 

Kilde: Baggrundsregneark sendt til FSTS 11. juli 2018. 

Note: Tabsprocent 3,8% 

 

TABEL 4 |   SAMFUNDSØKONOMISK GEVINST (DRIFTSØKONOMI + MARKEDSEFFEKT) VED INDFØRSEL AF 

INTH PÅ SKAGERRAK. 

Mio. DKK/år SUM 

Danmark 16,6  

Sverige 0,5  

Norge 6,6  

Finland -3,2  

Norden samlet 20,4  
 

Kilde: Baggrundsregneark sendt til FSTS 11. juli 2018. 

Note: Tabsprocent 3,8% 
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Den fællesnordiske rapport har flere resultater og scenarier end anmeldelsen og kom-

mer frem til nedenstående:  

 

Eftersom den foreslåede metode har til hensigt at udelukke de sidste marginale flows 

med henblik på at udligne prisforskelle mest muligt, så vil metoden have indflydelse på 

prisdannelsen i DA-tidsrammen i CCR Nordic. I øjeblikket opnås der ens priser, så 

længe der ikke er flaskehalse. Energinet har regnet på priskonsekvenserne af metoden 

og er kommet frem til Figur 5 nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 5 | OVERORDNEDE RESULTATER FRA DEN NORDISKE RAPPORT. MIO. DKK PR. ÅR. 

Scenario nr. Konsumentoverskud 

∆𝑪𝑺 

Producentoverskud 

∆𝑷𝑺 

Flaskehalsindtægt 

∆𝑪𝑰 

DC tab 

∆𝑫𝑪 

AC tab 

∆𝑨𝑪 

Total samfunds-

økonomisk gevinst 

∆𝑾 

#01  -     -     -     -     -     -    

#02  -     -     -     -     -     -    

#03 -49,2   35,8  -44,8  -173,8   7,6   107,4  

#04 -49,2   37,3  -44,8  -163,4  -0,1   106,7  

#05 -138,0   96,2  -45,5  -224,5   63,8   73,9  

#06 -56,7   43,3  -6,6  -48,3   7,9   20,4  

#07 -71,6   51,5  -6,0  -64,2   7,7   30,6  

#08 -48,5   34,3  -5,2  -48,5   5,2   23,9  

#09 -76,8   56,7  -12,7  -64,2   2,2   28,3  

#10 -78,3   58,9  -32,1  -126,8   2,1   74,6  
 

Kilde:  Den nordiske rapport. #02 er udgangspunktet, #06 er med INTH på Skagerrak. 

Note: Alle ændringer er i forhold til scenarie #02. 
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Det kan aflæses af figuren, at der i referencescenariet (#2) vil være ens priser i hele 

Norden i simulationsperioden i lidt under 2.000 af timerne. Dette ændres i scenarie #6 

(hvor der er INTH på Skagerrak) til under 1.000 af timerne. Forskelle i day-ahead priser 

mellem budområder vil derfor ikke længere entydigt kunne vise flaskehalse, men vil også 

kunne skyldes INTH. 

  

FIGUR 5 | OVERBLIK OVER PRISKONVERGENS I NORDEN 

 

Kilde: Anmeldelsen. 
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However, there are some deviations from the general indication. Finland experience small losses in 

scenario #6, #7 and #8. In these scenarios, there are very little impact on the Finnish grid loss costs, 

in particular no reduction in DC loss costs. Thus, the negative impact from the day-ahead market 

outcome, meaning the loss in market welfare, prevails. Similarly, this holds for Norway in scenario 

#10. Scenario #10, however, provides positive total welfare economic benefit in Finland due to the 

reduction in DC loss costs that are introduced by the implementation of implicit loss costs on 

Estlink. 

7.3 Price convergence 

Since implementing implicit losses will prohibit situations with equal price in both the import and 

exporting bidding zone, one would expect that the number of hours where several bidding zones 

have a similar price will drop as implicit losses are implemented on more DC-interconnectors. In 

Figure 13 we have counted the number of unique prices (prices that differ from all other prices) in 

each hour in all the scenarios. Each column represents one of the scenarios, and a light colour 

indicate hours with few different prices in the Nordics, while a dark colour indicates hours with 

many different prices9. 

 

Figure 13. The number of different prices in the Nordics in the scenarios. 

What is clear from the figure is that the scenario #05 with implicit losses on all interconnectors is 

the scenario with most hours with different prices between the areas in the Nordics. In scenario 

#05, there are no hours with full price convergence (the same price in all bidding zones), and it is 

the scenario with most hours with five or more different prices. We might also note that scenario 

                                                                 

9 Few = 1 different price, many = 9 different prices  
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METODENS VIRKNINGER PÅ NORDISK FLOW 

Anmeldelsen angiver, som vist i Tabel 6, flowændringerne som følge af INTH. 

TABEL 6 | FLOWÆNDRINGER SOM FØLGE AF INTH PÅ SKAGERRAK 

 DK1-NO2 DK1-SE3 DK2-SE4 DK2-DE DK1-DE DK1-DK2 

Ændring [%] -19,6% 9,3% 7,2% 0,1% -2,3% -4,8% 

Kilde: anmeldelsen 

Note: Dækker simulationsperioden 1 feb. 2014 til 31 maj 2015. 

Anmeldelsen angiver kun de relative ændringer, ikke de absolutte ændringer. Længere 

fremme i teksten har FSTS forsøgt at estimere de absolutte værdier. 

 

TABSPROCENTERNE PÅ SKAGERRAK- OG ANDRE HVDC-FORBINDELSER  

Tabsprocenten er udtryk for, hvor meget nettab der forekommer ved transmission af el.  

Tabsprocenten er et forenklet begreb, som dækker over flere former for tab, og samtidig 

er der ikke nødvendigvis en lineær sammenhæng mellem transporteret effekt og nettab. 

F.eks. kan der være tomgangstab, som eksisterer uden at effekt bliver transporteret. Der 

kan også være decideret ikke-lineære sammenhæng mellem tab og effekt. 

 

I beregningen af den gennemsnitlige tabsprocent forudsætter Energinet og Statnett i 

deres anmeldelse at kraftoverførslen sker med samme procent på alle 4 kabler. Se de 

individuelle tab i Tabel 7 nedenfor. 

TABEL 7 | TAB PÅ SKAGERRAK VED FULD UDNYTTELSE 

 

SK1 SK2 SK3 SK4 

Kombine-

ret sum 

uden 100 

MW re-

servation 

Kombine-

ret sum 

med 100 

MW re-

servation 

Kapacitet [MW] 227 227 330 481 1532 1632 

Cirka tab [%] 6,4% 6,4% 2,8% 2,3% 3,1% 3,5% 

Kilde: anmeldelsen 

Fastlæggelsen af den gennemsnitlige tabsprocent er baseret på det årlige median-flow, 

undtaget timer med nul flow.  

 

Energinet finder at kunne påvise i anmeldelsen, at tabsprocenten ikke er følsom over for 

valg af statistisk metode. Dvs. uanset  

 der ses på 2013, 2014, 2015, 2016 eller 2017,  

 der anvendes gennemsnit eller median,  

 der medtages nul flow eller ej, eller  
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 der fordeles på måneder eller tider på døgnet.  

 

Reference-flowet er beregnet til 946 MW i anmeldelsen. 

 

I beregningerne for Skagerrak har Energinet antaget en effektfaktor på 1,0, det vil sige 

ingen reaktiv effekt6. Det betyder, at det antages, at de transformere og inverterer, der 

er involveret, arbejder meget effektivt. I realiteten absorberer de berørte transformere 

og invertere en vis mængde reaktiv effekt.  

Tab på HVDC-forbindelserne kan tilnærmes ved en kvadratisk funktion af flow plus tab 

ved nul-flow, som vist ved den gule linje i Figur 3. Tabsprocenten beregnes som ”faktiske 

tab ved reference-flow” divideret med ”reference-flow”. Selv når der ikke er flow på for-

bindelsen, er der et nul-flow tab på konverterstationerne. Imidlertid forenkles modelle-

ringen således at tomgangstabet sættes til 0, som vist i figuren. 

 

 
6 Reaktiv effekt: Begreb inden for vekselstrømskredsløb, som egentligt er et imaginært begreb, men som 

bruges til at modellere strømme, som ikke er i fase med spænding. Generelt ønskes strøm og spæn-

ding at være i fase i transmissionssystemet, ellers nedsættes kapaciteten til transport af aktiv effekt, 

som er den egentlige effekt, i systemet. 

FIGUR 6 | STATISTISK SAMMENHÆNG MELLEM FLOW OG TAB PÅ SKAGERRAKFORBINDELSEN 

 

Kilde: Anmeldelsen 

 

946MW -946MW 
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Teknisk set er der to metoder til at opgøre tabet: 1) En top-down og 2) bottom-up. Top-

down er en statistisk tilgang, som måler, hvor meget effekt der sendes af sted, og hvor 

meget, der modtages. Bottom-up er en detaljeret metode, hvor Energinet beregner det 

teoretiske tab i alle forbindelsens delkomponenter. Dog kommer Energinet ved begge 

metoder frem til næsten samme resultat ved fuldt flow. 

 

Der vil være en årlig proces med at opdatere tabsprocenten, baseret på top-down me-

toden, men TSO’erne forbeholder sig noget fleksibilitet i beregningerne. F.eks. i tilfælde 

af tilføjelse af nye elementer i forbindelsen eller nedbrud i dele af forbindelsen, og disse 

hændelser forventes at vare ved et stykke tid. 

 

Alt i alt finder Energinet og Statnett, at tabsprocenten kan sættes til 2,5% fremadrettet, 

når metoden går i drift. Denne tabsprocent vil fortsætte, indtil Energinet og Statnett sam-

men finder anledning til at revidere tallet. Bemærk dog, at Energinet i den nordiske rap-

port anvender en tabsprocent på 3,8% på Skagerrak. 

 

TABEL 8 | TABSPROCENTER PÅ HVDC FORBINDELSER I NORDISK RAPPORT 

Scenarie #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 

DK1 - DK2 - - 1,5% 2,5% 1,5% - - - 2,5% 2,5% 

DK1 - NO2 - - 3,8% 2,5% 3,8% 3,8% 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 

DK1 - SE3 - - 2,6% 2,5% 2,6% - 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 

DK2 - DE - - 2,5% 2,5% 2,5% - - - - 2,5% 

EE - FI - - 5,1% 5,1% 5,1% - - - - 2,5% 

FI - SE3 - - - - 2,4% - - - - - 

NL - NO2 - 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 2,5% 

PL - SE4 - - 2,6% 2,6% 2,6% - - - - 2,5% 

SE4 - DE - 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 

Kilde: Anmeldelsen. 

Note: Scenarie #02 er referencescenariet, dvs. situationen som den er i dag. Scenarie #06 er det sce-

narie, hvor der netop er indført INTH på Skagerrakforbindelsen, som eneste ændring i forhold til referen-

cescenariet. 

TABSPROCENTERNE I AC-KABLER 

Selvom fokus i anmeldelsen er Skagerrakforbindelsen, så indgår hele det nordiske net-

værk i den nordiske rapport. Det skyldes, at hvis en HVDC-forbindelse bliver pålagt en 

allokeringsbegrænsning, så vil strømmen søge alternative ruter.  

 

Som det ses i Figur 2 i afsnittet ”Beskrivelse af det fysiske anlæg: Skagerrakforbindel-

sen”, kan strømmen løbe fra NO2 til NO1 til SE3 og videre til DK1 gennem Kontiskan 

(interconnectoren mellem SE3 og DK1). Det er også muligt at gå via SE4 til DK2 og via 

Storebæltsforbindelsen til DK1. De modsatte veje eller veje længere oppe i Norge/Sve-

rige er også mulige, idet det er alene fysiske love, der afgør strømmens vej. 
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Den nordiske rapport angiver, at nettab i AC-netværk er fundet via forskellige metoder 

for hvert land. I Norge er der fundet en statistisk sammenhæng mellem summen af de 

absolutte flow ind og ud af Norge og AC-nettab. Sverige bruger samme metode, men 

per budområde. I Danmark indgår produktion og forbrug i DK1 og DK2, og i Finland 

indgår bl.a. udveksling med Rusland i beregningerne. 

 

Den nordiske rapport redegør ikke i detaljer, hvordan de lineære regressioner er frem-

kommet, og der angives ikke tabsprocenter for AC-kablerne. Rapporten angiver, at tabs-

procenter for AC-netværk ikke er hensigtsmæssige, men at der i stedet anvendes trans-

missionstariffer, som afspejler nettab i AC-net.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS SUPPLERING AF SAGENS FAKTAGRUNDLAG  

 

FSTS ÆNDRER BEREGNINGER PÅ BAGGRUND AF TABSPROCENT PÅ 2,5% 

Som tidligere beskrevet, antager den nordiske rapport, at tabsprocenten er 3,8% ved 

maksimalt flow på Skagerrakforbindelsen. Imidlertid angives tabsprocenten til at være 

beregnet til reelt 3,2% ved maksimalt flow. Der er en faktor 1,2 i forskel mellem disse to 

tabsprocenter.  

 

Endvidere angiver Energinet, at tabsprocenten ikke skal anvendes ved maksimalt flow, 

men ved median-flow, som beregnes til 946 MW på Skagerrakforbindelsen.  

 

Hvis der korrigeres for dette, ses det, at den nordiske rapport overvurderer tabet med 

cirka 50%, som er arealet mellem kurverne (farvet gennemsigtig lysegrønt), grafisk an-

givet i Figur 7.  

 

Man skal dog være opmærksom på, at ændringen i samfundsøkonomisk gevinst for-

mentlig ikke afhænger helt lineært af tabet. Det skyldes, at der ikke alene bliver tabt 

mindre ved en lavere tabsprocent, men der beregnes andre priser, og der kan alt andet 

lige komme mere flow over forbindelsen.  

 

En anden korrektionsmetode er at uddrage en følsomhedsanalyse af den nordiske rap-

port, fordi forskellen mellem scenarie #07 og #08 netop er, om tabsprocenten på Ska-

gerrak er 3,8% eller 2,5%. Dog er der også INTH på interconnectoren ”KontiSkan” mel-

lem budområderne DK1 og SE3 i disse scenarier og endda en lille forskel i tabsprocent 

på KontiSkan mellem scenarierne på 0,1%. Følsomheden er derfor kun approksimativ. 

 

∆𝑊#08 − ∆𝑊#07 = 23,9 − 30,7 mio. DKK =  -6,8 mio. DKK 

 

Det vil sige, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre INTH er større, desto 

større tabsprocenten på Skagerrakforbindelsen er. 

 

Det må forventes, at den marginale effekt af INTH er størst i det tilfælde, hvor Skagerrak 

er den eneste forbindelse med INTH. Eftersom der i ovenstående tal indgår INTH på 

KontiSkan, forventer FSTS, at følsomheden kan være lidt større end det angivne tal. 
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Differencen mellem resultaterne for scenario 7 og 8 kan lægges til resultaterne for sce-

nario 6. Hvis dette gøres, finder man, at den samlede samfundsøkonomiske gevinst 

bliver 6,8 mio. DKK/år mindre ved brug af den lave tabsprocent. Dette er en faktor 1,5 i 

forhold til rapportens hovedscenario, nr. 6, og svarer udmærket til den grafiske estime-

ring af forskellen ovenfor. 

TABEL 9 | BEREGNING AF KORREKTIONSTAL FOR SCENARIE 6 I MIO. DKK / ÅR 

Scenario nr. Konsumentoverskud 

∆𝑪𝑺 

Producentoverskud 

∆𝑷𝑺 

Flaskehalsindtægt 

∆𝑪𝑰 

DC tab 

∆𝑫𝑪 

AC tab 

∆𝑨𝑪 

Total samfunds-

økonomi 

∆𝑾 

#06 -56,7   43,3  -6,6  -48,3   7,9   20,4  

#07 -71,4   51,6  -6,1  -64,3   7,7   30,7  

#08 -48,5   34,3  -5,5  -48,5   5,2   23,9  

#08 - #07  22,9  -17,2   0,6   15,7  -2,5  -6,8  

#06K -33,7   26,1  -5,9  -32,6   5,4   13,6  
 

Kilde:  Den nordiske rapport og egne beregninger. 

Note: Alle ændringer er i forhold til scenarie #02. 

FIGUR 7 | EFFEKT AF FORSKELLE I TABSPROCENTER 

 

Kilde: Anmeldelsen og egne tilføjelser til figur. 
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Hvis ovenstående korrektion udføres på Energinets resultater fra Tabel 2, Tabel 3 og 

Tabel 4, får FSTS de korrigerede resultater, som vist i Tabel 10, Tabel 11 og Tabel 12 

nedenfor. Det er antaget, at den samlede korrektion på nordisk plan fordeles pro-rata 

landene i mellem. 

Den anmeldte metodes effekter på forbrugerne og producenter i CCR Nordic er vist i 

Tabel 11 nedenfor. Det ses heraf, at effekten af forslaget klart er til fordel for producen-

terne, mest af alt i Sverige, men den samme tendens ses i Danmark. I Norge er forslaget 

dog (i mindre grad) til fordel for forbrugerne. 

Den samlede effekt af driftsøkonomi for TSO’erne og effekt på markedet er sammenlig-

net i Tabel 12 nedenfor mellem TSO’ernes tal og FSTS’ vurdering af effekt korrigeret for 

lavere tabsprocent: 

 

TABEL 10 | EFFEKT PÅ NORDISKE TSO’ERS DRIFTSØKONOMI VED INDFØRSEL AF INTH PÅ SKAGERRAK  

(KORRIGERET) 

Mio. DKK / år ∆ Flaskehalsindtægt ∆ DC nettab omkost. ∆ 𝑨C nettab omkost. Samlet besparelse 

Energinet (Danmark) -0,5 -16,4 -0,5  16,4      

Svenska Kraftnät (Sverige) 4,8 0,4 5,1 -0,6      

Statnett (Norge) -8,3 -16,5 0,8  7,4      

Fingrid (Finland) -2,0 -0,1 0,0 -1,9      

Norden samlet -5,9 -32,6 5,4  21,2      
 

Kilde: Egne beregninger samt data fra nordisk rapport. 

Note: Beregningerne er regnet som ændring mellem scenario 2 og 6, korrigeret til en tabsprocent på 2,5% via differencen mellem scenarie 7 og 8. Tallene 

angiver effekten for alle nordiske HVDC og AC forbindelser. 

TABEL 11 |   MARKEDSEFFEKT FOR NORDISKE PRODUCENTER OG FORBRUGERE VED INDFØRSEL AF INTH 

PÅ SKAGERRAK (KORRIGERET) 

mio. DKK / år Producentoverskud Konsumentoverskud SUM 

Danmark 4,0 -8,6 -4,7 

Sverige 25,5 -23,3 2,1 

Norge -5,3 0,7 -4,6 

Finland 1,9 -2,6 -0,6 

Norden samlet 26,1 -33,7 -7,6 
 

Kilde: Egne beregninger fra nordisk rapport. 

Note: Beregningerne er regnet som ændring mellem scenario 2 og 6, korrigeret til en tabsprocent på 2,5% via differencen mellem scenarie 7 og 8. Tallene 

angiver effekten via ændringer i alle nordiske HVDC og AC forbindelser. 
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De korrigerede resultater fordelt på lande er en pro-rata nedskæring af Energinets re-

sultater fordelt på lande ud fra at summen skal være 13,6 mio DKK/år. 

 

MARKEDSSITUATIONEN UNDER SIMULATIONSPERIODEN 

Det fremgår af teksten længere fremme, at en høringspart har udtrykt en bekymring for 

at INTH introduceres på et tidspunkt, hvor nedsat kapacitet på de dansk-svenske forbin-

delser eksisterer og er et vigtigt emne for markedsdeltagerne. Derfor viser Figur 8 og 

Figur 9 markedssituationen i simulationsperioden til brug for FSTS’ vurdering og afgø-

relse. 

  

TABEL 12 |   SAMMENLIGNING AF  SAMFUNDSØKONOMISK GEVINST, ORIGINAL FRA ANMELDELSEN OG KOR-

RIGERET, VED INDFØRSEL AF INTH PÅ SKAGERRAK 

mio. DKK / år Anmeldelsen FSTS beregning 

Danmark 16,6  11,7  

Sverige 0,5  1,6  

Norge 6,6  2,8  

Finland -3,2 -2,6  

Norden samlet 20,4  13,6  
 

Kilde: Egne beregninger fra nordisk rapport. 

Note: Beregningerne er regnet som ændring mellem scenario 2 og 6, korrigeret til en tabsprocent på 2,5% via differencen mellem scenarie 7 og 8. Tallene 

angiver effekten via ændringer i alle nordiske HVDC og AC forbindelser. 
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FIGUR 8 | EKSPORT- OG IMPORTKAPACITETER I SIMULATIONSPERIODEN DK2-SE4 

 

Kilde: Nordpoolspot 

FIGUR 9 | EKSPORT- OG IMPORTKAPACITETER I SIMULATIONSPERIODEN DK1-SE3 

 

Kilde: Nordpoolspot 
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METODENS VIRKNINGER PÅ NORDISK FLOW 

Anmeldelsen angiver de relative, men ikke de absolutte flowændringer som følge af 

INTH på Skagerrak. FSTS har anmodet Energinet om de ønskede oplysninger og har 

fået disse oplyst i mail af 9. august 2019. 

 

TABEL 13 | FLOW OG FLOWÆNDRINGER 

 DK1-NO2 DK1-SE3 DK2-SE4 DK2-DE DK1-DE DK1-DK2 

Relativ ændring fra 

anm. [%] 

-19,6% 9,3% 7,2% 0,1% -2,3% -4,8% 

Planlagt handel [MWh]  8.326.173   3.904.831   7.631.475   5.393.050   5.530.024   4.331.332  

Ændringer [MWh] -1.631.930       363.149       549.466       5.393      -127.191      -207.904      

Kilde: FSTS beregninger baseret på tal fra anmeldelse og Energinets markedsdata hjemmeside 

Note: Dækker planlagt handel i simulationsperioden 1 feb. 2014 til 31 maj 2015. Den absolutte planlagte 

handel i begge retninger er summeret. 

Beregningen viser, at når flow på Skagerrak mindskes 1,6 TWh, jf. Energinets resultater, 

så øges det samlede flow på andre forbindelser med ca. 0,6 TWh (sum af ændringer for 

andre forbindelser med fortegn). Dvs. ca. 35% af strømmen løber andre veje, når INTH 

”lukker” den planlagte handel på Skagerrakforbindelsen.  

 

FSTS har den 9. august 2019 fået tallene direkte leveret af Energinet. Disse tal viser, at 

ca. 37% af strømmen løber andre veje, når INTH ”lukker” i day-ahead-markedet. De 

35%-37% svarer til ca. 0,6 TWh, hvilket udgør ca. 0,4% af det samlede svenske elfor-

brug på 140 TWh i 20187. 

 

METODENS VIRKNINGER FOR BALANCEMARKEDET, ISÆR REGULERKRAFT 

Markedsdesignet for regulerkraftmarkedet indebære, at flere timer med prisforskel mel-

lem budområder vil påvirke regulekraftmarkedet. INTH på Skagerrak vil indebære, at 

der alt-andet-lige vil komme flere timer med en prisforskel mellem DK1 og NO2. 

 

Det fælles nordiske regulerkraftmarked udgør ét samlet nordisk marked med én fælles 

regulerkraftpris, hvis der ikke er flaskehalse. TSO’erne aktiverer ud fra en fælles nordisk 

merit-order-liste (kaldet NOIS-listen), hvor spotprisen i tilfælde af opregulering sætter 

minimumsprisen for regulerkraft, altså aktiveres de billigst tilgængelige bud med ud-

gangspunkt i spotmarkedsprisen.  

 

Hvis der er flaskehalse, vil de berørte budområder have hver deres lokale reguler-kraft-

pris, der bestemmes ud fra det sidst aktiverede regulerkraftbud fra NOIS-listen, inden 

flaskehalsen opstod. Opstår flaskehalsen allerede i spotmarkedet, vil de berørte bud-

områder have forskellige lokale spotpriser, og derfor forskellige lokale minimums- og 

 
7 Kilde: svk.se 
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maksimumspriser for hhv. op- og nedregulerkraft. På trods af forskellige lokale spotpri-

ser aktiveres regulerkraft stadig ud fra de billigst tilgængelige bud i NOIS-listen. 

 

De balanceansvarlige aktører, som ikke lever op til deres kørerplan i form af at levere 

eller forbruge for meget eller for lidt, får ubalancer. Ubalancer afregnes til ubalanceaf-

regningsprisen. I Norden eksisterer der to modeller for afregning af ubalancer - et-pris-

modellen for afregning af ubalancer på forbrug og handel og to-pris-modellen for afreg-

ning af ubalancer på produktion:  

 

To-pris-modellen: 

-  Ubalancer, der går i samme retning som systemets samlede ubalance, og som dermed 

bidrager til systemets samlede ubalance, bliver afregnet til budområdets lokale reguler-

kraftpris. 

- Ubalancer, der går i den modsatte retning af systemets samlede ubalance, og som 

dermed "hjælper" systemet, bliver afregnet til budområdets lokale spotpris. 

 

Et-pris-modellen: 

- Ubalancer, uanset retning, afregnes til budområdets lokale regulerkraftpris. 

 

Energinets (og Statnett) fremtidige anvendelse af INTH på Skagerrakforbindelsen i ba-

lancemarkedet må forventes at bygge på de nuværende ovenstående regler for uba-

lance afregning, indtil den ventede nye et-pris-model tager over.   

 

En aktør fremhæver, at indførelsen af INTH vil have en effekt på regulerkraftmarkedet. 

I (bilag 5d) høringssvar til udkast til FSTS’ afgørelse om INTH på Skagerrakforbindelsen 

rejser Ørsted en problemstilling om lokale konkurrencefordele, når INTH anvendes: Ek-

sport fra DK1 til NO2, der indebærer en DK1-spotpris på 400 kr./MWh og et nettab på 

2,5%, resulterer i en NO2-spotpris på 410 kr./MWh (400 kr./MWh*1,025 = 410 kr./MWh).  

 

I dette scenarie må de danske opreguleringsbud allerede tage udgangspunkt i den lo-

kale spotpris i DK1 til 400 kr./MWh, mens de norske opreguleringsbud først må tage 

udgangspunkt i den dyrere lokale spotpris i NO2 til 410 kr./MWh. Dette vil medføre, at 

de danske bud skal accepteres før de norske bud, og modsat for nedregulering. Eksem-

plet gælder også i den modsatte retning, dvs. ved flow fra NO2 til DK1. 

 

Energinet og Statnett har i bilag 5f forelagt dokumentation for, at langt størstedelen af 

behovet for regulerkraft for DK1 dækkes med fleksible ressourcer fra Norge og Sverige 

(særlig fra vandkraftværker). 90 pct. af op- og nedreguleringsbehovet for DK1 i 2018 

blev dækket med import fra NO og SE3, jf. Tabel 14. Tabellen viser således, at dansk 

regulerkraft kun i begrænset omfang er konkurrencedygtigt ved flow fra NO2 til DK1, 

uanset norske bud ved opregulering skal accepteres før danske bud, når markedet ikke 

er presset. Og omvendt ved flow fra DK1 til NO2, hvor de danske bud skal accepteres. 
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TABEL 14 | ÅRLIG GENNEMSNITLIG AKTIVERET OP- OG NEDREGULERING TIL DÆK-

NING I DK1 I PROCENT 

År NO og SE3 opre-

gulering aktiveret 

DK1 opregulering 

aktiveret 

NO og SE3 ned-

regulering aktive-

ret 

DK1 opregulering 

aktiveret 

2015 84,6 pct. 15,4 pct. 83,5 pct. 16,5 pct. 

2016 89,5 pct. 10,5 pct. 88,7 pct. 11,3 pct. 

2017 94,2 pct. 5,8 pct. 87,6 pct. 12,4 pct. 

2018 89,8 pct. 10,2 pct. 89,6 pct. 10,4 pct. 

Kilde: Energinet og Statnett 

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 Statnett i forhold til Skagerakforbindelsen ejer 100% af søkablerne SK1-3, og 

idet Energinet og Statnett ejer hver 50% af søkablet SK4, vurderer FSTS, at også Stat-

nett har en sådan væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse, at Statnett 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 Statnett. 

 

 

PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING 

OFFENTLIG HØRING AF ENERGINETS ANMELDELSE PÅ DANSK FRA 2018 
FSTS havde Energinets oprindelige og dansksprogede metodeanmeldelse af 18. juni 

2018 i offentlig høring på FSTS’ hjemmeside i perioden 20. august 2018 til 10. septem-

ber 2018. Der blev modtaget høringssvar fra Ørsted og fra Danmarks Vindmølleforening 

og Sammenslutningen af slutbrugere af el. Disse høringssvar indgår som bilag 5a og 5b 

til FSTS’ aktuelle afgørelse.  

FSTS har ikke gennemført en offentlig høring af Energinets og Statnetts enslydende 

metodeanmeldelser af 26. marts 2019, da denne anmeldelser viderefører Energinets 

oprindelige dansksprogede anmeldelse af 18. juni 2018. 
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PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE 

 

PARTSHØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE 

Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) og Statnett har som led i partshøring afgivet 

et fælles høringssvar på engelsk af 20. november 2019. Partshøringssvaret indgår som 

bilag 5c til FSTS’ afgørelse. Partshøringssvaret angår bl.a. følgende relevante emner: 

 

Anvendelse af INTH på Skagerrakforbindelsen i flere tidsrammer for handel med el   

Energinet gør opmærksom på, at det indgår i Energinets og Statnetts fælles anmeldelse 

af 26. marts 2019 af INTH på Skagerrakforbindelsen, at metoden påtænkes anvendt i 

flere tidsrammer for handlen med el. I day-ahead (DA) fra starten af, og tillige i intraday 

(ID) og i balancemarkedet, når det bliver teknisk muligt at anvende metoden i hvert af 

disse sidstnævnte to tidsrammer.  

 

Energinet anmoder FSTS om at præcisere, at Energinet ved en godkendelse af metoden 

vil kunne anvende INTH på Skagerrakforbindelsen i både DA, ID og balancemarkedet.  

 

FSTS forholder sig til dette punkt i Energinets partshøringssvar ved fastsættelse af vilkår 

nr. 1 samt i afsnittene ”Vurdering af metodens anvendelse i tidsrammer for el-handel” 

og ”Vilkår: Anvendelse af metoden i flere tidsrammer for el-handel”.   

 

Det procentuelle, fysiske nettab ved transmissionen af el via Skagerrakforbindelsen 

Energinet bemærker, at FSTS i udkast til afgørelse har udtrykt forventning om, at Ener-

ginet ved indrapportering den første gang til den europæiske markedsalgoritme i forhold 

til DA-tidsrammen vil have fastsat tabsprocenten til 2,5%. TSO’erme gør opmærksom 

på, at de 2,5 % er beregnet under hensyn til referenceflowet for 2017. 

 

Energinet anmoder FSTS om at tage til efterretning, at Energinet ved indrapportering 

den første gang til den europæiske markedsalgoritme i forhold til DA-tidsrammen vil be-

regne tabsprocenten under hensyn til det mest aktuelle referenceflow for 2019. 

 

FSTS forholder sig til dette punkt i Energinets partshøringssvar ved fastsættelse af vilkår 

nr. 2 samt i afsnittet ”Vilkår: Energinets fastsættelse og opdatering af tabsprocent”.   

 

Evaluering af de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen  

Energinet finder, at vilkåret for evaluering i realiteten angår den samme analyse, der på 

overbevisende vis og i tråd med økonomisk teori allerede er blevet gennemført i de nor-

diske TSO’ers fælles rapport af 30. april 2018 om anvendelsen af INTH i CCR Nordic. 

 

Energinet bemærker også, at den forudsatte evaluering vil være særdeles bekostelig og 

vanskelig gennemførlig, idet der vil være tale om et ændret datasæt i forhold til den 

nordiske rapport. Dertil kan et udkast til evalueringsrapport vanskeligt udarbejdes inden 

for en frist for 4 måneder, sådan som der er lagt op til i udkastet til FSTS’ afgørelse.  

 

Energinet appellerer til, at FSTS fastsætter, at evalueringen skal afgrænses til alene at 

angå de respektive ændringer i flows, i handlen med el og i omkostningerne til nettab 

som følge af anvendelsen af INTH på Skagerrakforbindelsen.  
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FSTS forholder sig til dette punkt i Energinets partshøringssvar ved fastsættelse af vilkår 

nr. 3 samt i afsnittet ”Vilkår: Energinet skal evaluere første 2 års drift af metoden”. 

 

OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE 

Ørsted har som dansk interessent, som led i den offentlige høring af udkast til FSTS’ 

afgørelse, afgivet et høringssvar af 21. november 2019. Ørsteds høringssvar indgår som 

bilag 5d til FSTS’ aktuelle afgørelse. Ørsteds høringssvar angår bl.a. følgende relevante 

emner:  

 

Ørsted henstiller til, at INTH ikke indføres nu på Skagerrakforbindelsen, men genover-

vejes, når der er en løsning, der dækker alle forbindelser.  

 

Ørsted finder således, at en godkendelse af den anmeldte metode vil indebære, at flow 

vil blive omfordelt, så der vil fremkomme en større belastning via Sverige, hvor der i 

forvejen er en flaskehals. Af samme årsag må mekanismerne for konkurrence skulle 

udvikles og kommunikeres på en anden vis i forhold til de gældende forhold igennem 

flere år, hvor der er et antal timer med en fælles pris i ét eller flere budområder. 

 

Dertil savner Ørsted en beskrivelse af metodens konsekvenser for markedet for system-

ydelser, navnlig for regulerkraft.  

 

Wind Denmark og Sammenslutningen af slutbrugere af el (WD&FSE) har, som led i den 

offentlige høring af udkast til FSTS’ afgørelse, afgivet et fælles høringssvar af 21. no-

vember 2019. WD og FSE’s høringssvar indgår som bilag 5e til FSTS’ aktuelle afgø-

relse. WD&FDE’s høringssvar angår bl.a. følgende relevante emner: 

 

WD og FSE kan ikke anbefale, der i markedskoblingsberegningen blokeres for anven-

delse af handelskapacitet på el-forbindelser.  

 

WD og FDE finder ikke, at markedskoblingen kan optimeres så vidt, at der korrekt kan 

afvejes nettab over for den samfundsmæssige gevinst ved at handle mellem forskellige 

priszoner.  

 

Anvendelse af INTH udgør en blokering, der for at give mening vil skulle følges af en 

kompliceret regel for intraday-handel og udveksling af balanceenergi. Blokeringen vil 

dermed have negative konsekvenser for konkurrencen på day-ahead-markedet.  

 

Denne reduktion af konkurrencen er vanskelig at kvantificere og synes i det konkrete 

tilfælde at være baseret på en fejlbehæftet afvejning af nettab over for udveksling af 

energi, der umiddelbart ikke forekommer fornuftsbaseret. 

 

FSTS forholder sig til de danske interessenters høringssvar i afsnittene ”Vægtning af 

hensyn mellem elforsyningslovens § 1 og § 31” og ”Vurdering af metodens virkning på 

tidsrammer for el-handel”.    

 

BEMÆRKNINGER FRA FINSK REGULATOR OG FRA SVENSK REGULATOR 

Den finske regulator, EV, har den 27. november 2019 fremsendt skriftlige bemærkninger 

på engelsk. EV’s bemærkninger indgår som bilag 5g til FSTS’ aktuelle afgørelse. 
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EV finder ikke at kunne tilslutte sig FSTS’ vurdering af, at INTH på Skagerrakforbindel-

sen ikke vil få betydelig indflydelse på de fysiske el-strømme i nettet hos andre lande, 

der vil være 3. lande i forhold til Danmark og Norge.  

 

EV vurderer derfor, at en indførelse af INTH på Skagerrakforbindelsen i givet fald vil 

skulle koordineres yderligere mellem TSO’er og regulatorer, ikke alene i ramme af CCR 

Nordic, men også med de tilstødende regioner, Hansa og Baltic. 

 

Den svenske regulator, Ei, har den 29, november 2019 fremsendt skriftlige bemærkning-

er på engelsk. Ei’s bemærkninger indgår som bilag 5h til FSTS’ aktuelle afgørelse. 

 

Ei kan ikke støtte INTH på Skagerrakforbindelsen, idet Ei bl.a. henviser til de usikker-

hedsfaktorer, der knytter sig til for at opnå de forventede positive virkninger af metoden. 

 

Derudover finder Ei, at Energinet og Statnett i de ens metodeanmeldelserne af 26. marts 

2019 ikke med den fornødne sikkerhed og tydelighed har tilkendegivet, at INTH på Ska-

gerrakforbindelsen vil være i overensstemmelse med forordning 714/2009, bilag I, pkt. 

1.2. og 1.6., navnlig kravet om systemsikker drift af el-nettet efter pkt. 1.6., litra a. 

 

Ei henstiller til, at FSTS stiller afgørelsen om INTH på Skagerrakforbindelsen i bero på 

ubestemt tid, indtil usikkerhederne om det fornødne retlige grundlag og den samfunds-

økonomiske gevinst er blevet yderligere analyseret. 

 

Ei finder også, at der ses at være en åbenbar risiko for ”sub optimization”. Dette forstår 

FSTS således, at Energinet og Statnett med INTH på Skagerrakforbindelsen som den 

eneste interconnector inden for CCR Nordic vil kunne tiltage sig nogle økonomiske for-

dele på bekostning af den svenske TSO, Svenska Kraftnät, og den finske TSO, Fingrid. 

 

FSTS forholder sig til EV’s og Ei’s bemærkninger i afsnittet ”Koordination af metoden 

under hensyn til virkning på flows”.  

 

 

RETSGRUNDLAG 

DANSKE RETSKILDER 

 

Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019  

Elforsyningslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., angiver, at det er lovens formål at sikre, at elfor-

syningen i Danmark skal tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hen-

synet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. § 1, 

stk. 1, 1. pkt., har følgende ordlyd: 

 

Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse 

med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse.  

 

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 i perspektiv for at sikre bedst mulig konkur-

rence på markeder for handel med el. § 31, stk. 1 og 2, nr. 1-3, har følgende ordlyd: 
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§ 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 

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. 

 

Bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk 

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. 
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Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2013 af klage over Energitilsynets afgø-

relse af 30. oktober 2012 om Energinet.dk’s reservation af intraday kapacitet på 

den elektriske Storebæltsforbindelse, j.nr. 1011-12-21-158 

Den påklagede afgørelse indeholdt vilkår om, at omfanget af reservation af intraday-

kapacitet på Storebæltsforbindelsen ”godkendes indtil videre”, og at der ville blive fore-

taget en ny vurdering af Energinets reservation af intraday-kapacitet på forbindelsen, 

når Energinet efter 1 års kommerciel drift af forbindelsen havde afleveret redegørelser 

for evaluering af metoden. Energiklagenævnet fandt, at det med tilstrækkelig klarhed 

fremgik af den påklagede afgørelse, at der var tale om en tidsbegrænset godkendelse. 

 

I klagesagen udtalte Energiklagenævnet, at en metodegodkendelse efter elforsynings-

lovens § 73 a, stk. 1, hviler på et skøn. I forlængelse heraf udtalte Energiklagenævnet 

sig således om de hensyn, der kan indgå ved udøvelsen af dette skøn: 

 

”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.”  

 

”Udgangspunktet efter elforsyningsloven er, at der ikke kan foretages reservation i elforsyningsnet-

tet. Klager kan foretage reservation i eget forsyningsnet, hvis en række hensyn, herunder hensynet 

til forsyningssikkerhed, effektiv drift og samfundsøkonomi, konkret måtte veje tungere end hensynet 

til den konkurrencemæssige situation og markedets øvrige aktører.”    

     

Energiklagenævnets afgørelse af 5. juli 2018 af klage over Energitilsynets afgø-

relse af 28. marts 2017 om ophævelse af Energinets metodegodkendelse af 100 

MW-reservation i SK4 med virkning fra den 1. januar 2018, j.nr. 18/00264-66 og 689  

Energiklagenævnet fandt, at et vilkår i den påklagede afgørelse, hvorefter Energitilsynet 

ville behandle Energinets evalueringsrapport for at afgøre evt. konsekvenser for reser-

vationen, efter sit indhold udgjorde et forbehold for en tilbagekaldelse af godkendelsen. 

 

På baggrund af en afvejning af forskellige hensyn fandt Energiklagenævnet, at der var 

grundlag for at tilbagekalde metodegodkendelsen som sådanne. Dog med den ændring, 

at metodegodkendelsen først skulle tilbagekaldes med virkning fra den 1. januar 2020.  

 

Energiklagenævnet udtalte sig således om de generelle krav til at tilbagekalde en be-

gunstigende afgørelse og til indsættelse af et tilbagekaldelsesforbehold i en afgørelse: 

 

”Udgangspunktet er, at en forvaltningsmyndighed ikke kan tilbagekalde en begunstigende forvalt-

ningsakt. Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter forudsætter, at myndigheden har 

hjemmel hertil. En sådan hjemmel kan følge af lovgivningen, vilkår i den oprindelige afgørelse eller 

på ulovbestemt grundlag ved inddragelse af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om 

tilbagekaldelse. 

Hverken elforsyningsloven eller metodegodkendelsen regulerer, hvorvidt Energitilsynets metode-

godkendelse kan tilbagekaldes. 

 
8 Afgørelsen kan tilgås her: https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/2013_1011-12-21.pdf 

9 Afgørelsen kan tilgås her https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/sk4-afgoerelse_Is0VVFJ.pdf 

https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/2013_1011-12-21.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/sk4-afgoerelse_Is0VVFJ.pdf
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Vurderingen af, om Energitilsynet kan tilbagekalde metodegodkendelsen, skal derfor ske i henhold 

til de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsaf-

gørelser. Hvorvidt der kan ske tilbagekaldelse beror herefter på en samlet vurdering af en række 

forhold, herunder navnlig adressatens berettigede forventninger om, at den oprindelige afgørelse 

står ved magt, over for myndighedens interesse i, at afgørelsen ophæves.” 

 

”Et tilbagekaldelsesforbehold vil kunne udvide forvaltningsmyndighedens adgang til at tilbagekalde 

afgørelsen. Dette forudsætter dog, at vilkåret forholdsvis præcist angiver, under hvilke omstændig-

heder der kan ske tilbagekaldelse.”    

 

Energiklagenævnet udtalte endvidere om de konkrete hensyn, der indgik ved Energikla-

genævnets afvejning af, om den begunstigende afgørelse om SK4 skulle tilbagekaldes: 

 

”Energiklagenævnet bemærker, at det hverken fremgår af elforsyningsloven, systemansvarsbe-

kendtgørelsen eller metodegodkendelsen, hvorledes den samfundsøkonomiske gevinst skal be-

regnes, herunder hvilke gevinster/omkostninger som skal inddrages i beregningsgrundlaget, eller 

hvorvidt der skal lægges vægt på den samfundsøkonomiske gevinst ud fra en national eller regio-

nal betragtning.” 

   

”Energiklagenævnet finder, at reservationens mindre samfundsmæssige gevinst samt markeds-

mæssige begrænsning for aktørerne (hensynet til samfundsøkonomien og konkurrencen) skal af-

vejes over for hensynet til Energinets berettigede forventninger. 

Energiklagenævnet bemærker, at den samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen i dag er 

mindre end oprindeligt antaget, samt at gevinsten er væsentligt mindre end værdien af alternativ-

nytten ved at stille reservationen på 100 MW til rådighed for spotmarkedet. Dette forhold taler for, 

at grundlaget for reservationen ikke længere er til stede. 

Efter en samlet og konkret vurdering finder Energiklagenævnet dog, at der er grundlag for at tilba-

gekalde metodegodkendelsen. Nævnet finder således, at de hensyn, der taler for tilbagekaldelse, 

i den konkrete sag vejer tungere end hensynet til Energinets berettigede forventninger, som er 

svækket af tilbagekaldelsesforbeholdet.” 

 

Folketingets Ombudsmands Beretning, FOB 2015-15 af 27. marts 2015 

Ombudsmanden omtalte med henvisning til domstolspraksis visse af de generelle krav 

for en forvaltningsmyndighed til at tilbagekalde - eller tage forbehold for at tilbagekalde 

- en begunstigende afgørelse, herunder:   

       

Tilbagekaldelse kan kun ske med fremtidig virkning og med rimeligt varsel i forhold til adressaten. 
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EU-RETSKILDER 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om 

betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitets-

udveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003, bilag I, pkt. 3.1.10  

Efter forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1., skal TSO’erne på hver deres side af grænsen 

for en interconnector koordinere 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. 

 

Forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1., har følgende ordlyd:  

  

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. 

 

Artikel 23, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om 

fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitets-

begrænsninger (populærtitel CACM efter forordningens fulde titel på engelsk) 

CACM artikel 23, stk. 3, litra b, stiller som krav, at hvis TSO’erne vil anvende ”alloke-

ringsbegrænsninger” i form af metoden INTH, kan sådanne begrænsninger kun finde 

sted, hvis det har til formål at øge det økonomiske overskud for den fælles day-ahead- 

eller intraday-markedskobling. 

 

CACM artikel 23, stk. 3, har følgende ordlyd: 

 

Hvis TSO'erne anvender allokeringsbegrænsninger, kan disse kun fastlægges ved brug af: 

a) begrænsninger, der er nødvendige for at holde transmissionssystemet inden for de driftsmæs-

sige sikkerhedsgrænser, og som ikke på lønsom vis kan omdannes til maksimale flow på kritiske 

netkomponenter, eller 

b) begrænsninger, der har til formål at øge det økonomiske overskud for den fælles day-ahead- 

eller intraday-kobling. 

 

Kapacitetsberegningsregion Nordic’s kapacitetsberegningsmetode (Nordic CCM) 

Nordic CCM Artikel 6 fastsætter de regionalt og dermed også nationalt, godkendte vilkår, 

betingelser og metoder for de nordiske TSO’ers anvendelse af allokeringsbegrænsning-

 
10  Forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1., er ensartet gældende for både Norge og Danmark fra og med 

den 1. november 2019. 

Forordning 714/2009 finder fortsat juridisk anvendelse for Dannark til og med den 31. december 2019, 

idet forordning 2019/943 som hovedregel finder juridisk anvendelse fra og med den 1. januar 2020. 
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er, herunder INTH. Artikel 6, stk. 1, litra c, udgør særregler for INTH, mens artikel 6, stk. 

2-4, udgør generelle regler for allokeringsbegrænsninger, der også gælder for INTH. 

 

Nordic CCM artikel 6 har følgende ordlyd i en fri oversættelse af den engelske tekst til 

dansk: 

 

1. TSO’erne kan anvende allokeringsbegrænsninger efter kravene fastsat i CACM artikel 23, 

stk. 3. TSO’erne kan anvende én eller flere af følgende typer allokeringsbegrænsninger: 

a) Den kombinerede import eller eksport fra ét budområde til én eller flere andre nabo-

budområder kan begrænses til en tærskelværdi. 

b) Ramping restriktioner. Ramping restriktioner definerer de maksimale ændringer i 

flow på HVDC-interconnectorer i forhold til markedsmæssige tidsenheder. Pga. 

ubalancer, der genereres via flow på HVDC-interconnectorer i forhold til markeds-

mæssige tidsenheder, er ramping restriktioner nødvendige for el-systemets stabi-

litet. Ramping restriktioner sikrer, at de maksimale ændringer i flow på HVDC-in-

terconnectorer i forhold til markedsmæssige tidsenheder holder sig inden for de 

tilgængelige balanceringsreserver eller de tekniske grænser for HVDC-intercon-

nectorer.  

c) INTH på HVDC-interconnectorer beregnes som det fysiske nettab på den enkelte 

HVDC-interconnector efter følgende ligning: Eksportmængde = (1 - ”tabsprocent”) 

* importmængde. 

INTH er en korrektionsmekanisme for en negativ ekstern effekt, der skal tilskynde 

el-markedet til at respektere de økonomiske omkostninger som følge af det fysiske 

tab af energi ved transmission af el via HVDC-interconnectorer i markedskoblingen. 

INTH kan anvendes som metode på en HVDC-forbindelse, hvis der kan påvises 

en samfundsøkonomisk gevinst for EU som helhed.       

2. Allokeringsbegrænsninger kan anvendes både i day-ahead- og i interday-tidsrammen. 

3. Hver enkelt TSO, der vil anvende allokeringsbegrænsninger efter artikel 6, stk. 1, skal kom-

munikere og begrunde anvendelsen af disse allokeringsbegrænsninger i forhold til markeds-

deltagerne. 

4. De berørte TSO’er skal formidle data om de relevante allokeringsbegrænsninger til den fæl-

lesnordiske, koordinerede kapacitetsberegner (CCC). 

 

Udtrykket ”økonomisk overskud” i CACM artikel 23, stk. 3, litra b, må forstås som lig med 

udtrykket ” samfundsøkonomisk gevinst” i Nordic CCM artikel 6, stk. 1, litra c. Dette beror 

på, at de nordiske regulatorer forinden havde anvist, at metodeforslaget skulle udvikles 

under hensyn til kravene til allokeringsbegrænsninger efter CACM artikel 23, stk. 3.  

 

Nordic CCM artikel 32, stk. 2, 2.-3. pkt., jf. Tabel 2, Milepæl nr. 4, angiver i sammen-

hæng, at den flowbaserede tilgang (FB approach) er implementeret i day-ahead-tids-

rammen for Nordic CCM, når milepæl nr. 4, ”FB go-live”, er opnået. 

 

Nordic CCM artikel 32, stk. 2, 2.-3. pkt,, jf. Tabel 2, Milepæl nr. 4, har følgende ordlyd i 

en fri oversættelse af den engelske tekst til dansk: 

 

Milepæle og kriterier for implementeringen af CCM’en er vist i Tabel 2 og 3. En milepæl er opnået, 

når alle de foregående kriterier for den pågældende milepæl er opnået. 

  

Tabel 2. Milepæl 4. FB go-live. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

RAMMER OG HENSYN VED FORSYNINGSTILSYNETS UDØVELSE AF SKØN 

Energinet indgav den oprindelige, dansksprogede metodeanmeldelse af 18. juni 2018 

med henvisning til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, hvorefter kollektive elforsyningsvirk-

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

og distributionsnet til FSTS’ behandling og godkendelse. 

 

Selv om de to berørte TSO’er, danske Energinet og norske Statnett, på anmodning fra 

FSTS og den norske regulator; NVE-RME, efterfølgende har indgået i samarbejde om 

at udarbejde en enslydende metodeanmeldelse på engelsk af 26. marts 2019 (se bilag 

1) om at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen, gennemfører de to regulatorer hver 

især en national godkendelsesbehandling. I den sammenhæng udgør elforsyningslo-

vens § 73 a, stk. 1, uændret den grundlæggende ramme for FSTS’ godkendelsesbe-

handling.   

 

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

kendelse af en metode for priser og betingelser efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, 

hviller på et skøn. Og at det ved udøvelse af dette skøn indgår som saglige hensyn, 

støttet af forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at de anmeldte metoder skal 

være i overensstemmelse med elforsyningslovens regler (i øvrigt). 

 

I samme klagesag udbygger nævnet ovennævnte udsagn ved at udtale, at der ved skøn-

net, om en anmeldt metode kan godkendes, kan foretages en afvejning af, om hensynet 

til forsyningssikkerhed, effektiv drift og samfundsøkonomi, konkret måtte veje tungere 

end hensynet til den konkurrencemæssige situation og markedets øvrige aktører. 

 

Det ses, at ”effektiv drift” og ”samfundsøkonomi” udgør hensyn af almen karakter, der 

har fundet udtryk og støtte i elforsyningslovens formålsbestemmelse efter lovens § 1, 

stk. 1, 1. pkt., samt bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2. 

 

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

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

den anmeldte metode er i overensstemmelse med elforsyningsloven, som udtrykt i hen-

synet til, at den anmeldte metode medfører en effektiv drift af Energinet, og i hensynet 

til, at den anmeldte metode medfører en samfundsøkonomisk gevinst. 

 

I klagesagen om Storebælt henviser nævnet derudover bl.a. til elforsyningslovens § 31, 

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

somhedens ydelser skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige, 

herunder for at skabe bedst mulige betingelser for konkurrence for handel med el. 

 

FSTS finder, at den metode for INTH, som Energinet i samarbejde med Statnett har 

anmeldt til at finde anvendelse på Skagerrakforbindelsen, efter sit indhold har karakter 

af påtænkte vilkår for brugernes adgang til at benytte Energinets ydelser. 
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FSTS finder det således også relevant som led i en skønsmæssig afvejning om meto-

degodkendelse efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, at inddrage hensynene ifølge 

elforsyningslovens § 31, stk. 1 og 2: Objektiv, ikke-diskriminerende, offentligt tilgængelig 

og skaber de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med el. 

VURDERING EFTER ELFORSYNINGSLOVENS § 73 A, STK. 1, JF. § 1, STK. 1 

FSTS skal herved angive de retlige rammer - og de relevante faktiske oplysninger - for 

FSTS’ skøn og vurdering, om og hvordan den anmeldte metode i sig selv har positive 

virkninger for ”effektiv drift”, dvs. Energinets driftsøkonomi, og for samfundsøkonomien.  

 

Den overordnede, retlige ramme udgøres af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, i forhold 

til de underliggende hensyn til effektiv drift og samfundsøkonomi efter bekendtgørelse 

om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2 og elforsyningslovens § 1, stk. 1, 1. pkt. 

 

FSTS bemærker, at Energiklagenævnet i SK4-sagen udtaler, at det ikke fremgår af de 

relevante retskilder, herunder elforsyningsloven, om ”der skal lægges vægt på den sam-

fundsøkonomiske gevinst ud fra en national eller regional betragtning”. FSTS finder, at 

Energiklagenævnets udtalelse understøtter, at FSTS ved udøvelse af skøn over den 

samfundsmæssige gevinst af en metode efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 1, 

stk. 1, 1. pkt., vil kunne lægge vægt på hensynet til en samfundsøkonomisk gevinst ud 

fra en regional betragtning.  

 

FSTS bemærker endvidere, at EU’s indre marked for el på det nuværende udvekslings-

trin, bl.a. som følge af opdelingen i kapacitetsberegningsregioner, udgøres af regionale 

markeder for el-handel. I den sammenhæng finder FSTS, at ”samfundsøkonomisk ge-

vinst for CCR Nordic” med rette kan anses for en relevant og fagligt begrundet approk-

simation for ”samfundsøkonomisk gevinst for EU som helhed”. Sidstnævnte er formule-

ret og fastsat som et krav, som de nordiske TSO’er skal opfylde for at kunne indføre 

INTH på interconnectorer i CCR Nordic. Jf. Nordic CCM artikel 6, stk. 1, litra c.     

 

FSTS har herefter vurderet den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen, ud 

fra et hensyn til en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic.  

 

I FSTS’ vurdering af metodens virkninger i forhold til effektive drift og samfundsøkonomi 

indgår enkeltfaktorerne nævnt i Ligning 1 i afsnittet ”Teorien bag den samfundsøkono-

miske optimering”. 

 

FSTS finder at kunne konstatere, at denne metodiske tilgang og disse faktorer er i over-

ensstemmelse med den tilgang og de faktorer, som Energinet og Statnett har anvendt 

ved deres enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019, og er dertil overensstem-

melse med fagøkonomisk metode. Dog tillægger FSTS flaskehalsindtægter til driftsøko-

nomi og ikke til markedseffekt, sådan som Energinet gør.  

 

Det procentuelle, fysiske nettab på Skagerrakforbindelsen er en anden gennemgående 

faktor ved FSTS’ vurdering af metodens virkninger på Energinets effektive drift og sam-

fundsøkonomien.  
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Den nordiske rapport angav det procentuelle, fysiske nettab på Skagerrakforbindelsen 

til 3,8%, og dette er også lagt til grund ved de enslydende metodeanmeldelser af 26. 

marts 2019. Samtidig angiver anmeldelserne, at den faktiske tabsprocent er 2,5%. 

 

FSTS konstaterer, at Energinet under hensyn til referenceflow for 2017 har beregnet en 

tabsprocent på 2,5% på Skagerrakforbindelsen ved at anvende som principper og me-

toder, ”top-down” og ”bottom-up” samt ”årligt median flow for alle timer med et positivt 

flow” (fremfor ”maksmalt flow”). FSTS vurderer herefter, at disse udgør de mest retvi-

sende principper og metoder for at beregne tabsprocenten under hensyn til det mest 

aktuelle referenceflow på Skagerrakforbindelsen, som Energinet har kendskab til. Se 

oven for afsnittet om ”Tabsprocenter på Skagerrak- og andre HVDC-forbindelser”. 

 

FSTS’ endeligt sammenfattende konklusion på vurderingerne af metodens virkninger for 

Energinets effektive drift og for samfundsøkonomien følger nærmere af afsnittet neden-

for, ”Vægtning af hensyn mellem elforsyningslovens § 1 og § 31”. FSTS vil forinden 

foretage selvstændige vurderinger af metodens virkninger på henholdsvis Energinets 

effektive drift og samfundsøkonomien.   

 

VURDERING AF METODENS VIRKNING PÅ ENERGINETS EFFEKTIVE DRIFT   

FSTS finder at kunne lægge til grund, at Energinet forventes at spare 16,4 mio. DKK/året 

og Statnett 7,4 mio. DKK/året. Omkostningerne stiger samlet lidt i Sverige og Finland, 

men samlet for Norden opnås en årlig besparelse på 21,2 mio. DKK (Beregnet i simula-

tionsperioden). Se oversigten over effekten på ændringer i flaskehalsindtægter og æn-

dringer i nettabsomkostninger fordelt pr. land/TSO. Se Tabel 10, der fremgår af afsnittet 

”FSTS ændrer beregninger på baggrund af tabsprocent på 2,5%”. 

 

Dertil har Energinet oplyst i mail af 21. juni 2019 til FSTS, at Energinet og Statnett hver 

især havde omkostninger, svarende til ca. 33 mio. DKK, for driftsåret 2018 til at dække 

et fysisk nettab på 100 MW ved transmission af el via Skagerrakforbindelsen. De for-

ventede besparelser som følge af INTH på Skagerrakforbindelsen ses således at være 

væsentlige, rent driftsøkonomisk, for Energinet og givet fald også for de øvrige nordiske 

landes TSO’ere. 

 

FSTS må også lægge til grund, at INTH ikke vil have andre driftsøkonomiske konse-

kvenser for Energinet end mindskede flaskehalsindtægter og sparede nettabsomkost-

ninger. Det lægges således til grund, at Energinet ikke skal investere i IT-udstyr eller 

lignende, eftersom markedsalgoritmen allerede er forberedt til INTH. 

 

FSTS finder, at Energinet herved har opfyldt de formelle krav om at oplyse driftsøkono-

miske virkninger af en anmeldt metode efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. Det frem-

går således af bestemmelsens forarbejder, at ”den systemansvarlige virksomhed”, dvs. 

Energinet, i forbindelse med en anmeldelse skal gøre rede for, hvorledes det forventede 

provenu fra tariffer, gebyrer etc. vil relatere sig til Energinets omkostninger. 

 

FSTS bemærker dertil, at det fremgår af bekendtgørelse om økonomisk regulering af 

Energinet.dk § 2, at Energinet kan indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift 

og nødvendig forrentning af kapital. Endvidere understøtter Energiklagenævnets afgø-

relse i ”Storebæltssagen”, der ved en metodegodkendelse efter elforsyningslovens § 73 

a, stk. 1, kan lægges vægt på hensynet til ”effektiv drift”. 
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FSTS konstaterer, at Energinet (og Statnett) (endnu) ikke har tydeliggjort, om de forven-

tede besparelser vil give sig udslag i reducerede tariffer for benyttelse af transmissions-

netværkene. 

  

Uanset dette, vurderer FSTS, at metoden må forventes at få en positiv virkning for Ener-

ginets effektive drift, og at dette hensyn i sig selv taler for at godkende INTH som anmeldt 

metode på Skagerrakforbindelsen efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.  

 

VURDERING AF METODENS SAMFUNDSØKONOMISKE VIRKNING 

FSTS bemærker, at Energinet forventer, at INTH på Skagerrakforbindelsen vil medføre 

en samlet samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, svarende til 13,6 mio. DKK/år 

(tal korrigeret af FSTS), jf. Tabel 12.  

 

Dertil vurderes INTH på Skagerrakforbindelsen at påvirke producentoverskuddet i Dan-

mark positivt med 4,0 mio. DKK/år og påvirke konsumentoverskuddet i Danmark nega-

tivt med 8,6 mio. DKK/år, svarende til en markedseffekt i Danmark på minus 4,7 mio. 

DKK/år, jf. Tabel 11 på side 30. Oven i dette skal så lægges en samlet besparelse for 

Energinet på 16,4 mio. DKK/år, jf. Tabel 10.  

 

FSTS finder herefter, at de ovenfor opgjorte tal viser, at den anmeldte metode, INTH på 

Skagerrakforbindelsen, alt andet lige må forventes at ville medføre en samfundsøkono-

misk gevinst for CCR Nordic på 13,6 mio. DKK/år. Se tallene, der kan udledes af Tabel 

10, Tabel 11 og Tabel 12. Ifølge Energinets oplysninger vil dette forøge den samfunds-

økonomisk gevinst (med hensyn til elmarkedet) i Danmark med 0,003%. Se Tabel 10, 

11 og 12 i afsnittet ”FSTS ændrer beregninger på baggrund af tabsprocent på 2,5%”.    

 

FSTS bemærker dertil, at forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, samt Ener-

giklagenævnets afgørelser i Storebælts- og SK4-sagerne i sammenhæng understøtter, 

at der ved en metodegodkendelse kan lægges vægt på hensynet til ”samfundsøkonomi”, 

som nævnt i elforsyningslovens formålsbestemmelse, i lovens § 1, stk. 1, 1. pkt.  

 

FSTS finder herefter, at hensynet til samfundsøkonomi og en samfundsøkonomisk ge-

vinst for CCR Nordic i sig selv taler for at godkende INTH som anmeldt metode på Ska-

gerrakforbindelsen efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, 1. pkt.   

VURDERING EFTER ELFORSYNINGSLOVENS § 73 A, STK. 1, JF. § 31 

FSTS skal herved vurdere efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 31, stk. 1 og 2, nr. 

1.3, om den anmeldte metode for INTH på Skagerrakforbindelsen opfylder krav om, at 

Energinet skal stille virksomhedens ydelser til rådighed for brugerne på objektive, ikke-

diskriminerende og offentligt tilgængelige vilkår. Endvidere om Energinet bidrager til at 

skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med el. 

        

OBJEKTIV 

FSTS finder, at INTH som metode indebærer, at den kapacitet på Skagerrakforbindel-

sen, der frigives til markederne, vil blive afgrænset mere synligt og vil være tydeligt be-

grundet i objektive forhold omkring fysikken.  
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FSTS finder endvidere, at metodens kriterier for beregning og tildeling af kapacitet til 

navnlig tidsrammen for day-ahead-markedet er baseret på objektive forhold. FSTS be-

mærker dertil, at den anmeldte metode (fortsat) gør det muligt for alle interesserede 

markedsaktører at gå ind i handel med el på budområdegrænsen DK1-NO2.  

 

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. 2, nr. 1-3. 

 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

FSTS bemærker, at den anmeldte metode for INTH på Skagerrakforbindelsen fortsat 

giver alle markedsaktører lige vilkår for adgang til at handle el på budområdegrænsen 

DK1-NO2.  

 

FSTS finder tillige, at den aktuelt anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen, i 

det væsentlige ses at være i overensstemmelse med den metode for allokeringsbe-

grænsninger og INTH, der er godkendt i regi af CCR Nordic, men som endnu ikke er 

fuldt ud implementeret. FSTS bemærker, at denne regionalt, godkendte metode på til-

svarende vis 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. 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 den oprindelige, dansksprogede metodeanmel-

delse i en selvstændig offentlig høring. Tilsvarende har FSTS haft Energinets oprinde-

lige, dansksprogede metodeanmeldelse af 18. juni 2018 i offentlig høring i perioden fra 

20. august til 10. september 2018.  

 

Dertil vil udkastet til afgørelse blive sendt i partshøring og offentlig høring for en 14-

dages-periode, og 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. 2, nr. 1-3. 

 

METODENS VIRKNING PÅ KONKURRENCEN FOR HANDLEN MED EL  

FSTS bemærker, at metoden ses at medføre en markedseffekt på minus 4,7 mio. 

DKK/år for Danmark, der ganske vist rummer en stigning i producentoverskuddet, men 

som modsvares af et desto større fald i konsumentoverskuddet. Se Tabel 11 i afsnittet 

”FSTS ændrer beregninger på baggrund af tabsprocent på 2,5%”.  

 

Dette er en forventet effekt i forhold til en allokeringsbegrænsning: Mindre kapacitet giver 

færre handelsmuligheder i markedet.  
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Umiddelbart ses Energinet med INTH på Skagerrakforbindelse således ikke at kunne 

efterleve hensynet efter elforsyningslovens § 31, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, om at bidrage til 

at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med el. 

 

I forhold til spørgsmålet, om metoden vil medføre, at priserne ikke længere vil konver-

gere mod ens priser mellem budområderne DK1 og NO2 og i Norden som helhed, an-

erkender FSTS, at dette alt andet lige kan forventes at blive en konsekvens af metoden.  

 

FSTS skal dog pege på, at der allerede før en (mulig) indførelse af INTH på Skagerrak-

forbindelsen ses at være et ikke uvæsentligt antal timer med mere end én pris i Norden. 

Se Figur 5 i afsnittet ”Energinets skøn over metodens samfundsøkonomiske virkninger”.  

 

FSTS vurderer, at det er den samlede samfundsøkonomiske beregning, der er afgø-

rende i forhold til godkendelse, og at priskonvergens ikke i sig selv har værdi. 

 

Der har været rejst spørgsmål, om anmeldelsen tager højde for reducerede eksportka-

paciteter til Sverige. FSTS gør opmærksom på, at kapaciteten for eksport til Sverige har 

været omfattet af reduktioner for den simulationsperiode (1. februar 2014 til 31. maj 

2015), der ligger til grund for den nordiske rapport. Se Figur 8 og Figur 9 i afsnittet ”Mar-

kedssituationen under simulationsperioden”.  

 

FSTS finder på den baggrund, at kapaciteterne i simulationsperioden har reflekteret de 

samme problemer, som ses med dansk eksportkapacitet i dag. Det må lægges til grund, 

at modellen regner rigtigt på disse områder og medtager korrekt historisk kapacitet. 

 

Den nordiske rapport inkluderer en simulering via et børssimuleringsværktøj, som simu-

lerer den europæiske markedskobling. Denne simulering beregner konsument- og pro-

ducentoverskud via de faktiske (ikke-horisontale) udbuds- og efterspørgselskurver. 

FSTS vurderer, at der således ikke er tale om særlige krav til form for disse funktioner. 

VÆGTNING AF HENSYN MELLEM ELFORSYNINGSLOVENS § 1 OG § 31   

FSTS skal i det følgende foretage en afvejning af - og vægtning mellem - på den ene 

side hensynet til, at metoden fremmer en effektiv økonomisk drift af Energinet, og hen-

synet til, at metoden vil medføre en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, i for-

hold til på den anden side hensynet til, at metoden ikke umiddelbart ses at bidrage til at 

skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med el. 

 

FSTS skal gentage konklusionerne fra FSTS’ tidligere vurderinger, at den anmeldte me-

tode må forventes at få en positiv virkning for Energinets effektive drift, som nævnt i 

bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2. Og at metoden dertil må 

forventes at medføre en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, relateret til hen-

synet til ”samfundsøkonomi”, som nævnt i elforsyningslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.   

 

FSTS bemærker dertil, at forarbejderne til elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, samt Ener-

giklagenævnets afgørelser i Storebælts- og SK4-sagerne i sammenhæng understøtter, 

at FSTS ved afgørelse om en metodegodkendelse kan lægge vægt på hensynet til ”ef-

fektiv drift” samt på hensynet til ”samfundsøkonomi” og ”ud fra en regional betragtning”.  
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FSTS har ved behandling af den anmeldte metode også inddraget hensynet til, om me-

toden bidrager til at skabe bedst mulige betingelser for konkurrencen på markeder for 

el-handel, som nævnt i elforsyningslovens § 31, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. I forhold til dette 

hensyn finder FSTS dog at måtte vurdere og konkludere, at metoden vil få som virkning, 

at der vil blive lagt øgede hindringer for samhandlen med el mellem Danmark og Norge.     

 

I forlængelse finder FSTS det relevant at sammenholde den sproglige nuance, der ligger 

i udtrykket ”at skabe bedst mulige betingelser” for handel med el ifølge elforsyningslov-

ens § 31, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, med de samfundsøkonomiske og handelsmæssige virk-

ninger af den forskellige håndtering af fysisk nettab, enten eksplicit eller implicit. Se her-

ved Boks 1 i afsnittet ”Redegørelse for implicit nettabshåndtering som metode” og af-

snittet ”Teorien bag den samfundsøkonomiske optimering”:   

 

Der tages ved den nuværende eksplicitte, handelsmæssige håndtering ikke hensyn til 

TSO’ernes omkostninger ved fysisk nettab. Det fysiske nettab, der samfundsøkonomisk 

udgør en negativ eksternalitet, er således ikke synlig for markedsdeltagerne. Ifølge øko-

nomisk teori vil den samfundsøkonomiske velfærd alt andet lige blive optimeret, når 

tabsomkostningerne internaliseres i markedspriserne. Sådan som det må forventes at 

blive tilfældet, hvis der indføres INTH på bl.a. Skagerrakforbindelsen. 

 

I den sammenhæng finder FSTS det relevant og sagligt at stille sig kritisk til, om det skal 

anses for ”at skabe bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel 

med el”, at der på markederne og ved prissignaler i forhold til markedsdeltagere skal 

opereres med ikke synlige - og ikke gennemsigtige - omkostninger og eksternaliteter. 

 

FSTS finder herefter sammenfattende efter elforsyningslovens 73 a, stk. 1, at hensynet 

til metodens forventede, positive virkninger i forhold til en effektiv drift af Energinet og 

en samfundsøkonomisk gevinst samlet set og konkret skal veje tungere end hensynet 

til at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med el.  

 

FSTS lægger til grund, at danske interessenters høringssvar ved offentlig høring af ud-

kastet til FSTS’ afgørelse i deres kerne angår FSTS’ sammenfattende vurdering på bag-

grund af en vægtning af hensynet til, at der med metoden kan forventes opnået en sam-

fundsøkonomisk gevinst i forhold til metodens forventede virkninger for konkurrencen 

på markeder for handel med el. 

 

FSTS finder ikke, at de danske interessenter har påvist, at FSTS’ vurdering på baggrund 

af vægtningerne mellem forskellige hensyn går ud over rammerne for det bredde skøn, 

som FSTS har adgang til at anlægge i sager om godkendelse af anmeldte metoder efter 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. FSTS finder herefter at kunne fastholde dette skøn.     

      

FSTS skal endvidere gøre opmærksom på en misforståelse i Ørsteds høringssvar: 

FSTS’ metodegodkendelse vil ikke være tidsbegrænset til 2 år. FSTS tager forbehold 

for at tilbagekalde godkendelsen, hvis FSTS finder, at evalueringen af de første 2 års 

drift af metoden ikke viser, at metoden medfører en samfundsøkonomisk gevinst for 

CCR Nordic. Dette fremgår nærmere af det fastsatte vilkår nr. 5 for FSTS’ godkendelse. 

 

FSTS forholder sig nærmere til Ørsteds høringssvar på punktet ”Regulerkraft (ubalan-

cemarkedet)” i afsnittet ”Vurdering af metodens virkning på tidsrammer for el-handel”.    
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VURDERING AF METODEN EFTER FORORDNING 714/2009, BILAG I, PKT. 3.1. 

FSTS skal herved vurdere, om de to berørte TSO’er, danske Energinet og norske Stat-

nett, har foretaget den fornødne, indbyrdes koordination med hinanden om at indføre en 

metode for INTH på Skagerrakforbindelsen. Herunder navnlig i perspektiv af metodens 

virkning på fysiske el-strømme (flows) i el-transmissionsnettet hos 3. lande. 

 

FSTS skal som grundlag for denne vurdering først gøre rede for væsentlige usikker-

hedsfaktorer for opgørelse og skøn over metodens påvirkning af fysiske flows. 

 

USIKKERHEDSFAKTOR: GRUNDLAG FOR AT VURDERE VIRKNING PÅ FLOW 

I anmeldelsens appendix 1 og 2 (denne afgørelses bilag 1 og 2) gør Energinet rede for 

beregningerne af tabsprocenten for HVDC-forbindelser i CCR Nordic, herunder Skager-

rakforbindelsen. FSTS må lægge til grund, at disse er beregnet korrekt.   

 

I den sammenhæng har FSTS følgende opmærksomhedspunkter i forhold til de nordi-

ske TSO’ers rapport af 30. april 2018, der analyserer virkningerne ved at indføre INTH 

på interconnectorer i CCR Nordic (den nordiske rapport): 

 

- Scenario 6 kunne med fordel være baseret på en tabsprocent på 2,5% på Ska-

gerrakforbindelsen, idet Energinet efterfølgende har tilsluttet sig, at de 2,5% er 

den mest korrekte tabsprocent. 

- Opgørelsen af AC-tabet kunne med fordel være beskrevet mere udførligt. Det 

er efter FSTS’ vurdering uklart fra Energinets fremstilling, hvorledes samspillet 

mellem load-flow data og tariffer til modellering af tab i AC-netværk virker. FSTS 

vurderer, at dette er et vigtigt element, fordi det nordiske system er ringforbun-

det. 

- Rapporten kunne med fordel have oplyst faktiske load-flow ændringer i MWh, 

tabsændringer for andre HVDC-forbindelser end Skagerrakforbindelsen, samt 

anvendte AC-tabstariffer. 

 

FSTS finder, at ovennævnte forhold udgør ikke uvæsentlige usikkerhedsfaktorer ved 

den nordiske rapport som grundlag for den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbin-

delsen. I sagsforløbet efter indgivelsen af anmeldelsen har Energinet dog været behjæl-

pelig med svar på opfølgende spørgsmål fra FSTS for at kunne komme nærmere en 

afklaring af ovennævnte usikkerhedsfaktorer.  

 

KOORDINATION AF METODEN UNDER HENSYN TIL VIRKNING PÅ FLOWS   

Efter forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1.  skal TSO’erne på hver deres side af grænsen 

for en interconnector koordinere 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 (flows) i nettet hos de pågældende 3. lande11. 

 
11 Forordning 714/2009, Bilag I, pkt. 3.1., gælder ensartet for Norge og Danmark fra og med den 1. 

november 2019. 

Forordning 714/2009 finder fortsat juridisk anvendelse for Danmark til og med den 31. december 2019, 

idet forordning 2019/943 som hovedregel finder juridisk anvendelse fra og med den 1. januar 2020. 
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På baggrund af Energinets oprindelige metodeanmeldelse på dansk af 18. juni 2018, 

Statnetts og Energinets ens metodeanmeldelser på engelsk af 26. marts 2019 til FSTS 

og RME-NVE samt de nordiske TSO’ers rapport af 30. april 2018 finder FSTS at kunne 

konstatere, at de to umiddelbart berørte TSO’er har foretaget den fornødne koordination, 

samt at den fornødne koordination med 3. lande har fundet sted. 

 

Når det gælder den bilaterale koordination mellem de to berørte regulatorer, FSTS og 

NVE-RME, er der mellem disse to regulatorer indgået ”Statement of Understanding”, der 

fastsætter rammerne for regulatorernes indbyrdes koordination og de nærmere vilkår og 

betingelser for regulatorernes nationale afgørelser om INTH på Skagerrakforbindelsen. 

 

Dertil påhviler der efter forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1, sidste punktum, et selv-

stændigt ansvar for både regulatorer og TSO’er til at påse, at der ikke ensidigt fastsættes 

procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, som vil øve betydelig indflydelse 

på fysiske flows i andre landes net.  

  

FSTS har givet den svenske regulator, Ei, og den finske regulator, EV, adgang til at 

fremkomme med bemærkninger til sagen. Navnlig i perspektiv af FSTS’ vurdering af, 

om kriteriet ifølge forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1., sidste punktum, om ”betydelig 

indflydelse” på fysiske flows i nettet hos 3. lande, kan anses for overskredet eller ej.  

     

FSTS har lagt og lægger fortsat til grund som de faktiske forhold for denne vurdering, at 

ca. 35%-37% af flowreduktionen på Skagerrakforbindelsen som følge af INTH vil finde 

andre veje, primært via Sverige og Finland, til Danmark. De 35%-37% svarer til ca. 0,6 

TWh, hvilket udgør ca. 0,4 % af det samlede svenske elforbrug på 141 TWh i 2018. 

FSTS har også deklareret, at disse tal og beregninger skal ses under hensyn til de iden-

tificerede usikkerhedsfaktorer for metodens virkninger for de forskellige tidsrammer for 

el-handel og for nordisk flow.     

 

FSTS bemærker, at hverken Ei eller EV er fremkommet med andre beregninger eller 

analyser af tal til at belyse sagens faktiske forhold end de beregninger og analyser af 

tal, der fremgår af udkastet til FSTS’ afgørelse, og som er kilde til de nøgletal, som FSTS 

har præsenteret for Ei og EV.  

 

FSTS har herefter som led i en begrundet vurdering af de omhandlede tal og beregning-

er fundet, at metodens påvirkning af fysiske flows ligger inden for et acceptabelt niveau 

i forhold til kriteriet ifølge forordning 714/2009, bilag I, pkt. 3.1., om ”betydelig indflydelse” 

på fysiske flows i nettet hos 3. lande.  

 

FSTS’ vurdering på dette punkt har til følge, at indførelse af den anmeldte metode ikke 

ses at kræve en yderligere intensiveret koordination mellem TSO’er, og evt. tillige mel-

lem regulatorer, i CCR Nordisk og evt. også i de tilstødende regioner.    

 

FSTS bemærker dertil, at det er muligt, at Energinet og Statnett i metodeanmeldelsen 

af 26. marts 2019 kunne have udtrykt sig med større sikkerhed og tydelighed, at INTH 

på Skagerrakforbindelsen vil være i overensstemmelse med forordning 714/2009, bilag 

I, pkt. 1.2. og 1.6., navnlig kravet om systemsikker drift af el-nettet efter pkt. 1.6., litra a.  
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FSTS finder herved også at kunne lægge til grund, at der ved vedtagelse af de retlige 

regler for allokeringsbegrænsninger og INTH på EU-plan og nordisk plan, i CACM artikel 

23, stk. 3, litra b, og Nordic CCM artikel 6, samt ved udarbejdelse af de nordiske TSO’ers 

rapport af 30. april 2018 om INTH i CCR Nordic er taget fornødent hensyn til de relevante 

generelle aspekter af anvendelsen af INTH som kapacitetsberegningsmetode på inter-

connectorer i CCR Nordic, herunder til spørgsmålet om systemsikker drift af det nordiske 

el-net. 

 

FSTS finder dertil, at der allerede ses at have været en forholdsvis omfattende koordi-

nation og informationsudveksling mellem de nordiske TSO’er og regulatorer om sagen. 

 

FSTS finder, at denne koordination m.v. ses afspejlet, i første led, i de nordiske TSO’ers 

rapport af 30. april 2018 om INTH i CCR Nordic.  

 

Efterfulgt af FSTS’ fremsendelser til Ei og EV af Energinets og Statnetts metodeanmel-

delse af 26. marts 2019 samt af referater på engelsk af udkast til FSTS’ afgørelse af 7, 

november 2019 og af nøgletal for sagen den 25. november 2019. Siden af FSTS’ tele-

foniske møde med Ei og EV den 21. november 2019 og senest af EI’s og EV’s bemærk-

ninger til sagen af 27. og 29. november 2019. 

 

Efter ”Statement of Understanding” vil FSTS og NVE-RME også gerne fremme, at Ener-

ginet og Statnett indgår i samarbejde med hinanden, og i givet fald også med de svenske 

og finske TSO’er, Svenska Kraftnät og Fingrid, om at forberede og gennemføre evalue-

ringen af de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen Tilsvarende vil FSTS og 

RME-NVE give de svenske og finske regulatorer, Ei og EV, adgang til at fremkomme 

med bemærkninger til evalueringsdesignet og til udkastet til evalueringsrapport. 

VURDERING AF METODENS ANVENDELSE I TIDSRAMMER FOR EL-HANDEL  

Energinet og Statnett anmoder i fælles partshøringssvar af 20. november 2019 til udkast 

til FSTS’ afgørelse om, at det præciseres i FSTS’ afgørelse om at godkende den an-

meldte metode, at Energinet kan anvende INTH på Skagerrakforbindelsen i alle tids-

rammerne for handel med el: Day-ahead (DA), intraday (ID) og balancemarkedet. 

 

FSTS bemærker, at det kan synes inkonsistent ikke at godkende, at INTH på Skager-

rakforbindelsen kan anvendes i alle tidsrammerne for el-handel. I modsat fald vil der 

være risiko, i det mindste en potentiel sådan for, at el-handlen flytter fra DA-tidsrammen 

til ID-tidsrammen, ligesom også balancemarkedet kan være påvirket heraf. 

 

I direkte forlængelse heraf vurderer FSTS også, at den samfundsøkonomiske gevinst 

ved at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen bedst lader sig realisere, såfremt der 

indføres INTH i alle tidsrammerne for el-handel, herunder også for balancemarkedet.  

Imidlertid vil metoden fra starten af, i faktisk og praktisk forstand, alene kunne anvendes 

i DA-tidsrammen.  

 

Energinet og Statnett angiver dog i metodeanmeldelsen et overskueligt tidsperspektiv 

for udvikling af den fornødne IT-understøttelse til at håndtere metoden i ID-tidsrammen.  
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Dette er baggrunden for, at FSTS’ afgørelse om at godkende den anmeldte metode 

umiddelbart indebærer, at Energinet vil kunne anvende INTH på Skagerrakforbindelsen 

i både DA-tidsrammen og ID-tidsrammen for handel med el.  

 

I den sammenhæng er det også fastsat som vilkår for afgørelsen, at Energinet skal no-

tificere FSTS 1 måned forud for, at Energinet vil anvende INTH på Skagerrakforbindel-

sen i ID-tidsrammen. FSTS skal herefter sørge for, at Energinet informerer markederne 

for el-handel om starttidspunktet for at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen i ID. 

 

Når det gælder metodens mulige anvendelse i balancemarkedet, er det oplyst i Energi-

nets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019, side 11-12, at det 

endnu ikke er afklaret, hvordan fysiske nettab ved transmission af el via interconnectorer 

nærmere skal hånderes i balancemarkedet. 

 

På baggrund af den endnu ikke stedfundne afklaring kan FSTS vejlede om, at hvis Ener-

ginet vil anvende INTH på Skagerrakforbindelsen i tidsrammen for balancemarkedet, 

skal vilkår. betingelser og metoder til håndtering i balancemarkedet af fysiske nettab ved 

transmission af el via interconnectorer særskilt anmeldes og godkendes. Enten efter 

EU’s netværksretningslinjer eller efter dansk ret og som led i koordination med Statnett.  

 

På baggrund af den forventede tidsmæssige forskydning af metodens indførelse og an-

vendelse i alle tidsrammerne for el-handel vil FSTS i det følgende vurdere metodens 

økonomiske virkninger i forhold til de indbyrdes, afhængige påvirkninger mellem de for-

skellige tidsrammer for el-handel, DA, ID og balancemarkedet, navnlig regulerkraftmar-

kedet. 

 

Denne vurdering har også sammenhæng med, at det retlige grundlag på EU-plan og på 

nordisk plan for at indføre og anvende metoden for allokeringsbegrænsninger og INTH 

på interconnectorer, CACM artikel 23, stk. 3, litra b, og Nordic CCM artikel 6, hver især 

relaterer sig til de forskellige tidsrammer for el-handel.  

 

FSTS skal som grundlag for denne vurdering først gøre rede for væsentlige usikker-

hedsfaktorer ved skøn over metodens virkninger i forhold til de indbyrdes, afhængige 

påvirkninger mellem tidsrammerne for el-handel, DA, ID og balancemarkedet, navnlig 

regulerkraftmarkedet. 

 

USIKKERHEDSFAKTOR: SAMSPIL MELLEM TIDSRAMMER FOR EL-HANDEL  

Som udgangspunkt indføres INTH på Skagerrakforbindelsen alene i tidsrammen for DA, 

og den fælles nordiske TSO-rapport af 30. april 2018 samt Energinets og Statnetts ens-

lydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019 koncentrerer sig om dette forhold. Det er 

dog forventningen, at INTH vil blive implementeret i ID, når XBID IT-systemet er klart 

hertil. En håndtering af INTH i balancemarkederne, navnlig regulerkraftmarkedet, vil 

bero på en afklaring ved drøftelser mellem alle europæiske TSO’er og regulerende myn-

digheder. Der kan derfor ikke med sikkerhed forventes INTH i regulerkraftmarkedet. 

 

FSTS vurderer, at det er en usikkerhedsfaktor, om begrænsninger i handlen i DA-tids-

rammen pga. INTH på Skagerrakforbindelsen i stedet vil manifestere sig i handler i ID-

tidsrammen eller andre markeder tættere på driftstimen. FSTS vurderer, at den samlede, 

samfundsmæssige gevinst kan mindskes eller forsvinde, hvis markedet udnytter evt. 
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arbitragemuligheder, når INTH i første omfang kun indføres i DA-tidsrammen. FSTS 

konstaterer, at Energinet har argumenteret for, at sandsynligheden for arbitrage er lille. 

 

Energinet og Statnett har gjort gældende, at INTH som metode, alt andet lige og som 

sådan, aldrig vil resultere i dårligere samfundsøkonomi. Også selv om der måtte gå no-

get tid, inden INTH skulle være implementeret i ID og balancemarkedet/regulerkraft.  

 

Dertil vurderer FSTS, at det kan tage en rum tid, og i givet fald længere end til 2023, før 

INTH er indført i XBID. Dette beror på, at XBID er et stort og kompliceret IT-projekt med 

mange projektejere, bl.a. TSO’erne og el-børserne (NEMO’erne), der som parter med 

modsatrettede interesser ikke nødvendigvis ser ens på målet for funktionaliteten i XBID. 

 

FSTS finder herefter, at det må indgå i FSTS’ samlede vurdering, at der er en risiko for 

at forventede gevinster i form af reduceret nettab ikke materialiserer sig. 

 

VURDERING AF METODENS VIRKNINGER PÅ TIDSRAMMER FOR EL-HANDEL 

I Energinets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019 om INTH 

på Skagerrakforbindelsen gøres der opmærksom på, at CACM artikel 23, stk. 3, litra b, 

alene stiller som krav for, at TSO’erne kan anvende allokeringsbegrænsninger, herunder 

INTH, at en sådan anvendelse vil forøge det økonomiske overskud for den fælles DA- 

eller ID-markedskobling.  

 

I forlængelse heraf fastsætter Nordic CCM artikel 6, stk. 2, at allokeringsbegrænsning-

er i givet fald kan anvendes i tidsrammerne for både DA-markedet og ID-markedet.    

 

I den sammenhæng bemærker FSTS, at når tal og oplysninger fra de nordiske TSO’ers 

rapport af 30. april 2018 samt Energinets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser 

af 26. marts 2019 sammenholdes med de grundlæggende, regulatoriske krav til alloke-

ringsbegrænsninger og INTH efter CACM artikel 23, stk. 3, litra b, og Nordic CCM artikel 

6, stk. 2, må disse krav konstateres at være opfyldt.  

 

I forlængelse heraf finder FSTS at kunne konstatere, at Energinet (og Statnett) har på-

vist, at INTH på Skagerrakforbindelsen vil øge det økonomiske overskud ved el-handel 

i DA-tidsrammen.   

 

FSTS finder dog ikke at kunne følge Energinets og Statnetts synspunkt, at INTH som 

metode, alt andet lige og som sådan, bør godkendes, fordi metoden aldrig vil resultere i 

dårligere samfundsøkonomi end udgangspunktet. I den forståelse, at en metode skal 

kunne godkendes, blot fordi metoden ikke gør tingene værre. 

 

FSTS finder dertil, at det følger generelt af EU’s regler for el-handel, herunder forordning 

714/2009, at metoder for kapacitetsberegninger og -begrænsninger, herunder INTH, 

skal indføres under hensyn til de indbyrdes afhængige påvirkninger mellem tidsram-

merne for el-handel, DA, ID og balancemarkedet, navnlig regulerkraftmarkedet. I det 

mindste skal det undgås, at en metode ikke medfører åbenlyse forvridninger i forhold til 

de indbyrdes, afhængige påvirkninger mellem tidsrammerne for el-handel, DA, ID og 

balancemarkedet, navnlig regulerkraftmarkedet. 
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I forlængelse heraf er FSTS enig i Ørsteds høringssvar til udkast til FSTS’ afgørelse, når 

det gælder Ørsteds synspunkt, at en indførelse af INTH på Skagerrakforbindelsen vil 

påvirke regulerkraftmarkedet, idet INTH alt andet lige vil øge mængde af den residuale 

kapacitet tilgængelig for regulerkraftmarkedet, som er tilbage efter gennemførelse af 

handel med el i DA-tidsrammen og i ID-tidsrammen.  

 

FSTS finder dog ikke, at den problemstilling, som Ørsted har rejst, angår INTH på Ska-

gerrakforbindelsen. Problemstillingen ses derimod at angå, at markedsdesignet for re-

gulerkraftmarkedet arbejder med lokale minimums- og maksimumspriser for hhv. op- og 

nedregulering. INTH på Skagerrakforbindelsen må forventes øge antallet af situationer, 

hvor der vil være spotprisforskelle mellem de to budområder DK1 og NO2, hvorfor oven-

nævnte situationer om lokale konkurrencefordele opstår oftere med INTH end uden.  

 

FSTS finder samtidig, at hvis den lokale konkurrencefordel skal få effekt, skal den resi-

duale kapacitet fra DA-tidsrammen ikke anvendes fuldt ud i ID-tidsrammen. Dernæst 

skal der være tale om et stort regulerkraftbehov, da omtrent 90 pct. af regulerkraftbehov-

et for DK1 dækkes med import fra SE3 og NO2, jf. Tabel 14, før problemstillingen om 

lokale konkurrencefordele bliver relevant for de danske aktører.  

 

FSTS finder, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre INTH i både DA-tids-

rammen og ID-tidsrammen vil kunne blive mindre, såfremt der ikke også på sigt indføres 

INTH i balancemarkederne, f.eks. i forbindelse med de fremtidige europæiske platforme 

for balanceenergi, dvs. platformen MARI for manuelle reserver (mFRR) og platformen 

PICASSO for automatiske reserver (aFRR), fastsat i EU’s balanceforordning 2017/2195.  

 

FSTS finder, at en indførelse af INTH vil øge antallet af timer med spotprisforskelle mel-

lem DK1 og NO2. Da NO2 ofte er et lavprisområde i forhold til DK1, vil en indførelse af 

INTH i snit øge spotprisen i DK1 og mindske spotprisen i NO2 pga. den nu mindre til-

gængelige kapacitet via INTH.  

 

Da ubalanceafregningsprisen både indirekte og direkte anvender spotprisen som refe-

rencepris, vil prisændringerne have en afsmittende effekt på ubalanceafregningspri-

serne i DK1 og NO2.  

 

FSTS bemærker desuden, at en implementering af en ny et-pris-model for ubalanceaf-

regning formentlig ikke vil referere direkte til spotprisen, hvorfor en implementering af 

INTH derfra ikke længere ventes at påvirke ubalanceafregningsprisen. 

 

Som nærmere begrundet i afsnittene ovenfor, finder FSTS fortsat, at det ikke vil være 

uden for en enhver fagligt kvalificeret tvivl, om INTH på Skagerrakforbindelsen vil kunne 

medføre forvridninger i forhold til de indbyrdes, afhængige påvirkninger mellem tidsram-

merne for el-handel, DA, ID og balancemarkederne, navnlig regulerkraftmarkedet.  

 

På dette grundlag må FSTS tage et vist forbehold over for, om INTH som anvendt me-

tode på Skagerrakforbindelsen vil kunne realisere de forventede gevinster for Energi-

nets effektive drift og samfundsøkonomi.  

 

Denne og andre usikkerhedsfaktorer giver FSTS grundlag for at fastsætte ved den ak-

tuelle afgørelse, at Energinet skal evaluere de første 2 års drift af metoden og herunder 
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skal inddrage metodens virkning på de forskellige tidsrammer for handlen med el. Se 

afsnittet ”Afgørelsen” ovenfor og afsnittet ”Vilkår: Energinet skal evaluere de første 2 års 

drift af metoden” nedenfor. 

 

SAMMENFATNING 

 

SAMMENFATNINGEN AF VURDERINGERNE FOR AT GODKENDE METODEN 

FSTS finder, at den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen, fremmer en 

mere effektiv drift af Energinet og medfører en samfundsøkonomisk gevinst for CCR 

Nordic, og at disse hensyn skal veje tungere end hensynet til, om metoden bidrager til 

at skabe gode vilkår for konkurrencen på markeder for handel med el.  

 

FSTS finder dertil, at metoden er objektiv, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelig, 

og at Energinet og Statnett har foretaget den fornødne koordination af metoden. 

 

FSTS finder herefter at kunne træffe afgørelse om at godkende INTH som anmeldt me-

tode på Skagerrakforbindelsen.  

 

FSTS’ afgørelse om at godkende den anmeldte metode indebærer, at Energinet kan 

anvende implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen i day-ahead- og intraday-

tidsrammerne for handel med el. 

 

FSTS fastsætter en række vilkår for afgørelsen om godkendelse. FSTS skal i det føl-

gende gøre rede for indholdet af de enkelte vilkår og begrunde deres fastsættelse.   

 

VILKÅR: ANVENDELSE AF METODEN I FLERE TIDSRAMMER FOR EL-HANDEL  

FSTS konstaterer, at den godkendte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen, umiddel-

bart kan anvendes i DA-tidsrammen, idet dette vil være umiddelbart teknisk muligt.    

 

En fremtidig anvendelse af INTH på Skagerrakforbindelsen i ID-tidsrammen beror på 

udvikling og idriftsættelse af den fornødne IT-understøttelse i form af XBID.  

 

På den baggrund og for at give såvel FSTS som markedsdeltagerne for el-handel et 

passende forudgående varsel for Energinets faktiske indførsel af metoden i ID-tidsram-

men, fastsætter FSTS som vilkår for afgørelsen om at godkende metoden, at Energinet 

skal notificere FSTS 1 måned forud for, at Energinet vil anvende metoden i ID.  

 

FSTS skal herefter sørge for, at Energinet informerer markederne for el-handel om start-

tidspunktet for at anvende metoden i ID-tidsrammen. 

 

I sammenhæng med at FSTS godkender, at INTH på Skagerrakforbindelsen anvendes 

i DA&ID-tidsrammerne for el-handel, vurderer FSTS, at den samfundsøkonomiske ge-

vinst ved at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen bedst lader sig realisere, såfremt 

der indføres INTH i alle tidsrammerne for el-handel, herunder også for balancemarkedet. 

  

Når det gælder metodens mulige anvendelse i balancemarkedet, er det dog oplyst i 

Energinets og Statnetts enslydende metodeanmeldelser af 26. marts 2019, at det endnu 
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ikke er afklaret, hvordan fysiske nettab ved transmission af el via interconnectorer nær-

mere skal hånderes i balancemarkedet. 

 

FSTS kan derfor vejlede om, at hvis Energinet vil anvende INTH på Skagerrakforbindel-

sen i tidsrammen for balancemarkedet, skal vilkår. betingelser og metoder til håndtering 

i balancemarkedet af fysiske nettab ved transmission af el via interconnectorer særskilt 

anmeldes og godkendes. Enten efter EU’s netværksretningslinjer eller efter dansk ret. 

 

VILKÅR: ENERGINETS FASTSÆTTELSE OG OPDATERING AF TABSPROCENT 

FSTS har ved behandlingen af den aktuelle sag identificeret og vurderet, at når der tages 

udgangspunkt i det meste aktuelle referenceflow på Skagerrakforbindelsen som grund-

lag, må ”median flow for alle timer med et positivt flow” samt ”top-down” og ”bottom-up” 

derudover anses for at udgøre de rette metoder og principper til at beregne et retvi-

sende, procentuelt fysiske nettab på Skagerrakforbindelsen. 

 

På den baggrund, og for at give såvel FSTS som markedsdeltagerne for el-handel et 

passende forudgående varsel for Energinets evt. efterfølgende opdateringer af tabspro-

centen, fastsætter FSTS som vilkår for afgørelsen om at godkende metoden: 

 

Når Energinet den første gang fastsætter ved indrapportering til den europæiske mar-

kedsalgoritme, og efterfølgende opdaterer, det procentuelle fysiske nettab, der sker ved 

transmission af el via Skagerrakforbindelsen skal Energinet anvende ovennævnte prin-

cipper og metoder, som FSTS har godkendt til at beregne tabsprocenten. 

  

FSTS fører tilsyn med Energinets opdatering af tabsprocenten. Energinet skal derfor 

skriftligt notificere FSTS senest 1 måned forud for, at Energinet opdaterer tabsprocen-

ten, og i skal notifikationen redegøre nærmere for beregningen af den opdaterede tabs-

procent. 

 

Energinet kan anvende den opdaterede tabsprocent og skal informere markederne for 

el-handel om starttidspunktet for anvendelsen og beregningen af den opdaterede tabs-

procent, såfremt FSTS ikke inden for 14 dage efter modtagelse af notifikationen medde-

ler Energinet, at opdateringen ikke er foretaget under fornødent hensyn til de principper 

og metoder for beregning og opdatering af tabsprocenten, som FSTS har godkendt.  

 

Såfremt FSTS ikke kan godkende den anmeldte notifikation af tabsprocenten, meddeler 

FSTS dette til Energinet senest 14 dage efter modtagelsen af notifikationen, hvorefter 

Energinet ikke kan anvende den opdaterede tabsprocent.  

 

VILKÅR: ENERGINET SKAL EVALUERE FØRSTE 2 ÅRS DRIFT AF METODEN 

Uanset den aktuelle godkendelse af den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbin-

delsen, finder FSTS, at der er væsentlige usikkerhedsfaktorer knyttet til grundlaget for 

den anmeldte metode: 

  

Én usikkerhedsfaktor er, om den forventede besparelse i det hele taget vil materialisere 

sig. Metoden må således forventes at medføre, at kapacitet, der bliver til overs fra DA-

tidsrammen, videregives til ID-tidsrammen. Dette vil markedsdeltagere kunne udnytte til 

at foretage abritage/spekulation i ID-tidsrammen.  
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En anden usikkerhedsfaktor angår anmeldelsens beskrivelse af modellering af tab i AC-

netværk. Det er uklart, hvorledes disse tab er opgjort ved modelleringen. Det er herunder 

uklart, om AC-tab hidrører fra load-flow modellen eller fra lineær modellering via trans-

missionstariffer i norske og svenske transmissionssystemer. Denne modellering vurde-

res at være særlig vigtig, fordi det nordiske el-system er ringforbundet, og fordi anmel-

delsen alene angår INTH på Skagerrakforbindelsen og ikke tillige på f.eks. forbindelsen 

mellem budområderne DK1-DK2 og/eller forbindelsen mellem budområderne DK1-SE3. 

 

Disse usikkerhedsfaktorer indebærer hver især og til sammen, at der er risiko for, at der 

ikke kan opnås den forventede samfundsøkonomiske gevinst for CCR Nordic som følge 

af metodens indførelse. 

 

FSTS finder herefter grundlag for, at det skal fastsættes som vilkår for afgørelsen om at 

godkende metoden: 

 

Energinet skal evaluere de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen. FSTS 

finder, at 2 års drift må forventes at udgøre en retvisende baggrund for at indhøste erfa-

ringer med INTH som faktisk anvendt metode. 

 

Energinet skal udarbejde et udkast til evalueringsrapport på engelsk.  

 

Evalueringen skal foretages for CCR Nordic som regionalt marked for el-handel og som 

geografisk område for fysiske anlæg for el-transmission. 

 

Energinet skal ved evalueringen beregne de faktiske virkninger af metoden på fysiske 

flows, nettab og omkostninger herved for både AC-netværk og HVDC-interconnectorer.  

 

For AC-netværk skal det fremstilles, efter hvilken metode og hvilke parametre tabene er 

beregnet.  

 

Energinet skal også vurdere markedseffekt, driftsøkonomi og priseffekter samt analy-

sere dels risici for arbitrage/spekulation mellem DA, ID og andre tidsrammer for handel 

med el, dels metodens implikationer for balancemarkederne, herunder navnlig for regu-

lerkraftmarkedet.  

 

Energinet skal sammenligne de faktiske virkninger med et scenarie, hvor der ikke er 

INTH på Skagerrakforbindelsen.  

 

Energinet skal ved evalueringen beregne den samfundsøkonomiske gevinst for CCR 

Nordic ved den faktiske anvendelse af INTH på Skagerrakforbindelsen.  

 

Energinet skal som udgangspunkt anvende den samme metodiske tilgang, som er an-

vendt i den nordiske rapport. 

 

Energinet skal senest 6 måneder efter udgangen af de første to års drift gennemføre en 

offentlig høring i Danmark og Norge af et udkast til evalueringsrapport.  

Energinet skal inden for samme frist sende udkastet til evalueringsrapport til de svenske 

og finske TSO’er, Svenska Kraftnät og Fingrid, som herved vil få adgang til at frem-

komme med bemærkninger til udkastet til evalueringsrapport.  
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Energinets evalueringsrapport skal i dens endelige form indgives til FSTS senest 8 må-

neder efter udgangen af de første 2 års drift.  

 

Energinet skal ved rapporten i dens endelige form tage stilling til de bemærkninger, der 

kan være fremkommet ved den foregående offentlige høring i Danmark og Norge og de 

bemærkninger, som de svenske og finske TSO’er kan være fremkommet med. 

 

På baggrund af Energinets og Statnetts fælles partshøringssvar forlænger FSTS dog 

Energinets tidsfrist for at udarbejde et udkast til evalueringsrapport til senest 6 måneder 

efter udgangen af de første 2 års drift af metoden, og således at evalueringsrapporten i 

dens endelige form skal foreligge senest 8 måneder efter udgangen af disse første 2 år. 

 

FSTS skal dertil henvise til, at FSTS og NVE-RME ifølge deres indbyrdes aftale,”State-

ment of Understanding”, vil understøtte gennemførelse af evalueringen som led i en 

løbende dialog med Energinet og Statnett. FSTS og RME-NVE vil herunder - og under 

hensyn til Energinets og Statnetts saglige begrundelse - kunne lempe eller ophæve ét 

eller flere af de enkelte af de oprindeligt vilkårsfastsatte indholdskrav til evalueringen. 

 

KOORDINATION MELLEM TSO’ER OG REGULATORER OM EVALUERINGEN 

FSTS forventer, at Energinet kan og vil indgå i samarbejde med den norske TSO, Stat-

nett, om at få gennemført evalueringen af de første 2 års drift af metoden.   

 

Energinet vil kunne drage egne konklusioner af evalueringen. Ikke nødvendigvis be-

grænset til, at INTH indstilles fortsat anvendt på Skagerrakforbindelsen. Energinet vil 

således kunne foreslå, at den godkendte metode ændres på punkter, der kan påvises 

at medføre samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic. F.eks. at INTH anvendes på 

én eller flere andre forbindelser end Skagerrakforbindelsen, lokaliseret i CCR Nordic. 

 

FSTS vil tilsvarende indgå i en forudgående koordination med den norske regulator, 

NVE-RME, når FSTS skal drage konklusioner som opfølgning på evalueringen. 

 

FSTS og NVE-RME har udarbejdet et fælles forståelsespapir på engelsk (”Statement of 

Understanding”), der afspejler ovenstående samarbejde og koordination.  

 

Det følger således af ”Statement”, at FSTS og NVE-RME gerne vil fremme, at Energinet 

og Statnett ud over deres indbyrdes samarbejde i givet fald også indgår i et samarbejde 

med de svenske og finske TSO’er, Svenska Kraftnät og Fingrid, om at forberede og 

gennemføre evalueringen af de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen.  

 

Tilsvarende vil FSTS og RME-NVE give de svenske og finske regulatorer, Ei og EV, 

adgang til at fremkomme med bemærkninger til evalueringsdesignet og til udkastet til 

evalueringsrapport. 

 

Forståelsespapiret mellem FSTS og NVE-RME vil i dets endelige form indgå som bilag 

6 til FSTS’ aktuelle afgørelse, der offentliggøres på FSTS’ hjemmeside. 
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VILKÅR: OPRETHOLDELSE AF GRUNDLAG FOR METODE VED EVALUERING  

FSTS har fundet, at de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen må forventes 

at udgøre en retvisende baggrund for at indhøste erfaringer med INTH som faktisk an-

vendt metode. De første 2 år forventes at være 1. januar 2020 - 31. december 2021 inkl.  

 

Inden for den samme 2-årige periode, evt. allerede i midten eller slutningen af 2020, 

forventes flowbaseret tilgang at blive implementeret i day-ahead-tidsrammen for kapa-

citetsberegningsmetoden for CCR Nordic (Nordic CCM). Dette indebærer, at Energinet 

som dansk TSO i samarbejde med norsk TSO, Statnett, potentielt vil kunne overgå til at 

anvende INTH på Skagerrakforbindelsen efter Nordic CCM artikel 6 som retsgrundlag. 

 

En overgang til at anvende INTH på Skagerrakforbindelsen efter Nordic CCM som nyt 

retsgrundlag vil dog kunne indebære som yderste konsekvens, at vilkåret om evaluering 

af de første 2 års drift af INTH på Skagerrakforbindelsen, som fastsat ved FSTS’ natio-

nale afgørelse i forhold til Energinet som retsgrundlag, vil kunne anses for bortfaldet.    

 

FSTS finder herefter grundlag for at fastsætte som vilkår for den aktuelle afgørelse, at 

Energinet skal anvende INTH på Skagerrakforbindelsen efter FSTS’ aktuelle afgørelse 

som retsgrundlag for den samlede periode, der forløber for at få evalueret anvendelsen 

af INTH på Skagerrakforbindelsen efter det særskilt fastsatte vilkår nr. 3 herom og for 

FSTS til at vurdere og drage konklusioner af denne evaluering. 

 

Ovenstående affattelse af dette vilkår er i overensstemmelse med FSTS’ og NVE-RME’s 

fælles forståelsespapir på engelsk, ”Statement of Understanding”. 

 

FSTS finder dertil, at det herved fastsatte vilkår nr. 4 er proportionel i forhold til Energinet 

som begunstiget adressat for denne afgørelse. Således er begrænsningen skarpt af-

grænset, både i omfang som en ændring, der kun angår INTH på Skagerrakforbindel-

sen, og i tid som en ændring for en midlertidig periode til at få gennemført evalueringen 

efter vilkår nr. 3, fastsat som led FSTS’ aktuelle afgørelse om metodegodkendelse.  

 

VILKÅR: FORBEHOLD FOR AT TILBAGEKALDE DEN GODKENDTE METODE  

Det har været afgørende for FSTS’ godkendelse af INTH på Skagerrakforbindelsen, at 

metoden må forventes at medføre en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic.  

 

FSTS finder på den anden side, at usikkerhedsfaktorer knyttet til anmeldelsesgrundlaget 

indebærer risiko for, at der ikke vil kunne opnås den forventede samfundsøkonomiske 

gevinst for CCR Nordic som følge af metodens indførelse.  

 

FSTS har derfor fastsat, at Energinet skal evaluere de første 2 års drift af metoden og 

sende evalueringsrapporten til FSTS senest 6 måneder efter udgangen af de første 2 

års drift.  

 

Evalueringen af de første 2 års drift af metoden skal tjene til at påvise, at den faktiske 

anvendelse af metoden har medført en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, 

idet der henvises til afsnittet umiddelbart ovenfor om evalueringens indhold. 

 

I direkte forlængelse og i sammenhæng hermed fastsætter FSTS yderligere: 
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Hvis FSTS finder, at evalueringen af de første 2 års drift af metoden ikke viser, at INTH 

på Skagerrakforbindelsen medfører en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic, 

forbeholder FSTS sig adgang til at træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af 

INTH på Skagerrakforbindelsen. 

  

En tilbagekaldelse vil tidligst få virkning fra 6 måneder efter, at FSTS’ afgørelse om til-

bagekaldelse er meddelt.  

 

Der er herved tale om, at FSTS tager et udtrykkeligt forbehold for at kunne tilbagekalde 

eller ophæve godkendelsen af den anmeldte metode, INTH på Skagerrakforbindelsen.  

 

FSTS skal som retligt grundlag for tilbagekaldelsesforbeholdet henvise til Energiklage-

nævnets afgørelse i SK4-sagen, der i overensstemmelse med dansk forvaltningsret fast-

slår, at en forvaltningsmyndighed efter praksis vil kunne tilbagekalde en begunstigende 

afgørelse på et ulovbestemt grundlag. Og at et forbehold om at tilbagekalde en given 

afgørelse vil kunne udvide myndighedens adgang til at tilbagekalde denne afgørelse. 

Dog forudsat det præcist angives, under hvilke omstændigheder der kan ske tilbagekal-

delse af den pågældende afgørelse. 

 

FSTS finder, at hensynet til, at der med metoden opnås en samfundsøkonomisk gevinst 

for CCR Nordic, konkret skal veje tungere end hensynet til Energinets berettigede for-

ventninger til at kunne anvende den godkendte metode, INTH på Skagerrakforbindel-

sen.    

    

FSTS skal dertil henvise til, at Energiklagenævnet i afgørelsen af klagen i SK4-sagen 

fandt, at der var tilstrækkeligt grundlag for at tilbagekalde det daværende Energitilsyns 

afgørelse om metodegodkendelse, idet den samfundsøkonomiske gevinst ved den på-

gældende metode havde vist sig at være væsentligt mindre end oprindeligt antaget. 

          

FSTS finder det herefter proportionelt, at der ved afgørelsen om metodegodkendelse 

fastsættes et forbehold for, at FSTS vil kunne tilbagekalde godkendelsen. FSTS tager 

ved fastsættelse af tilbagekaldelsesforholdet også hensyn til, at en tilbagekaldelse, der 

aktiveres på baggrund af et forbehold, kun kan ske med fremtidig virkning og med et 

rimeligt varsel i forhold til Energinet som adressat for afgørelsen. 

     

FSTS har i øvrigt af de samme grunde, der har ført til krav om evaluering og indsættelse 

af et tilbagekaldelsesforbehold, overvejet at tidsbegrænse godkendelsen af metoden. 

 

I Storebælts- og SK4-sagerne indgik spørgsmålet om tidsbegrænsning af godkendte 

metoder på interconnectorer. Det var knyttet til, at der var tale om investeringer i inter-

connectorer for trecifrede beløb i mio. DKK. I forhold dertil er den aktuelle metode alene 

knyttet til driften af en enkelt interconnector, Skagerrakforbindelsen, og vurderes at med-

føre en samfundsøkonomisk gevinst for CCR Nordic på under 14 mio. DKK/år. 

 

På den baggrund finder FSTS, at en regulær tidsbegrænsning af godkendelsen af den 

aktuelle metode ikke vil være proportionel. 
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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. 840 af 15. august 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 

 
Carsten Smidt 
 
Direktør 

  

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/
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BILAGSOVERSIGT 

Bilag til afgørelse om godkendelse af en metode for implicit nettabshåndte-

ring på Skagerrakforbindelsen 

 

 

BILAGS NR. INDHOLD 

1.  
Anmeldelsen (Energinet’s and Statnett’s joint application of 26 

March 2019). 

2 
Anmeldelsens appendix 1: Principles for calculation loss factor 

on Skagerrak. 

3 
Anmeldelsens appendix 2: Analyses of implicit grid losses in 

the Nordic. 

4 
Anmeldelsens appendix 3: Arbitrage between the day-ahead 

and intraday market. 

5 
Svar m.v. ved høring over Energinets oprindelige anmeldelse 

og ved høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse. 

6 
Statement of Understanding mellem Forsyningstilsynet og den 

norske regulator, NVE-RME.12  

 

 

 

 

  

 
12 Offentligøres, når afgørelsen er endelig. 
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ANNEX 1 
 

 

 
13 Undtagelser fra EU regulering art. 17 i Forordning 714/2009 

TABEL 15 |  IMPLICIT NETTABSHÅNDTERING PÅ ANDRE HVDC FORBINDELSER MELLEM EU LANDENE 

Kabelnavn Fra Til Kapacitet INTH? Merchant inter-

konnektor13 

Moyle Ballycronanmore, IRE Auchencrosh, UK 500 MW ja ja 

East-West Woodland, IRE Deeside, UK 500 MW ja ja 

Britned Grain, UK Maasvlakte, NL 1000 MW ja ja 

IFA Sellindge, UK Mandarins, FR 2000 MW ja partiel 

Baixas-Santa Llogaia Baixas, FR Santa Llogaia, ES 2000 MW formentlig ikke vides ikke 

Galatina-Arachthos Galatina, IT Arachthos, GR 500 MW formentlig ikke vides ikke 

NorNed Feda, NO Eemshaven, NL 723 MW ja nej 

Cobra Endrup, DK Eemshaven, NL 700 MW forventes nej 

Kontek Bjæverskov, DK Bentwisch, DE 600 MW nej nej 

Balticcable Trelleborg, Kruseberg, SE Lübeck, DE 600 MW ja ja 

SwePol Stärnö, SE Slupsk, PL. 600 MW nej nej 

NordBalt Nybro, SE Klaipeda, LIT 700 MW nej nej 

Fenno-Skan 2 Finnböle, SE Rauma, FI 800 MW nej nej 

Fenno-Skan 1 Dannebo, SE Rauma, FI 550 MW nej nej 

Estlink 1 Espoo, FI Harko, EST 350 MW nej nej/ja? 

Estlink 2 Anttila, FI Püssi, EST 650 MW nej nej/ja? 

Skagerrak Tjele, DK Kristiansand, NO 1500 MW genstand for anmel-

delse 

nej 

Kontiskan 1+2 Vester Hassing, DK Lindome, SE 550 MW nej nej 

Storebælt Nyborg, DK Korsør, DK 600 MW nej nej 
 

Kilde: Anmeldelsen, ENTSO-E og Nordpoolspot, diverse hjemmesider. 

 

 


