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Godkendelse af fælles regler for afregning 
af utilsigtede udvekslinger af energi mel-
lem asynkront forbundne TSO’er 
 

 

 RESUMÉ 
 

I denne sag har Forsyningstilsynet (FSTS) vurderet, om Energinets anmeldelse af 18. 

juni 2019 af et forslag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi 

mellem asynkront forbundne transmissionssystemoperatører (TSO’er) kan godkendes 

efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse 

af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL). 

 

Energinet har indgivet anmeldelsen som certificeret TSO i Danmark, der har ansvar for 

det danske el-system. Energinets anmeldelse er et led i et samlet forslag, der er udar-

bejdet af en række europæiske TSO’er.  

 

De berørte TSO’ers, herunder Energinets, fælles forslag definerer og afgrænser ”utilsig-

tede udvekslinger af energi” som forskellen mellem de målbare udvekslinger af energi 

på bruttobasis og summen af forskellige typer af regulerede og tilsigtede udvekslinger 

af energi ifølge enten EBGL eller bilaterale eller multilaterale aftaler mellem TSO’erne.   

 

Tilsvarende definerer og afgrænser de berørte TSO’ers fælles forslag ”asynkront for-

bundne TSO’er” som de TSO’er, der indgår i systemansvarlig drift af mindst én el-trans-

missionsforbindelse (interconnenctor), som forbinder to forskellige synkronområder. 

 

For Energinets vedkommende udgør det danske budområde Vestdanmark (DK1) en del 

af det kontinentaleuropæiske synkronområde, mens det danske budområde Østdan-

mark (DK2) udgør en del af nordiske synkronområde. Dette indebærer, at Energinet er 

asynkront forbundet via de interconnectorer, der forløber mellem DK1 og det nordiske 

synkronområde, henholdsvis mellem DK2 og det kontinentaleuropæiske synkronom-

råde.   

 

Svarende til kredsen af de berørte TSO’er, i Danmark Energinet, er det regulatorerne i 

de pågældende EU- og EØS-lande, i Danmark FSTS, der er kompetente myndigheder 

til at vurdere de berørte TSO’ers forslag og til at træffe hver deres nationale afgørelse i 

forhold til de respektive TSO’er. 

 

De berørte regulatorer, herunder FSTS, har således indgået i tæt samarbejde og koor-

dination og har til slut opnået enighed om at indstille, at den enkelte regulator kan træffe 

en national afgørelse om at godkende forslaget i forhold til egen eller egne TSO’er. 
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FSTS har følgelig fundet, at der er grundlag for at godkende Energinets anmeldelse af 

et forslag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asyn-

kront forbundne TSO’er. 

 

AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af 18. juni 2018 af et forslag til 

fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront for-

bundne transmissionssystemoperatører. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af Kommissionens forordning (EU) 

2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af 

elektricitet, artikel 51, stk. 2, jf. artikel 3 og artikel 5, stk. 3, litra m. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING 

I denne sag skal FSTS vurdere, om Energinets anmeldelse af et forslag til fælles regler 

for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er 

kan godkendes efter EBGL artikel 51, stk. 2. 

BAGGRUND 

Den aktuelle sag har sammenhæng med, at Energinet løbende anmelder vilkår, betin-

gelser og metoder til godkendelse hos FSTS. Enten efter umiddelbart gældende EU-ret 

(forordninger m.v.) eller efter national lovgivning, der i sig selv i store stræk gennemfører 

EU-ret (direktiver m.v.) i dansk ret. Den aktuelle sag indgår således som led i udviklingen 

af fælleseuropæiske og regionale regler og metoder for balancemarkedet.  

 

SAGENS HIDTIDIGE FORLØB OG SAGENS VÆSENTLIGSTE AKTER  

Den 18. juni 2019 fremsendte Energinet en anmeldelse af et forslag til fælles regler for 

afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er (bi-

lag 1 til FSTS’ afgørelse). 

 

Energinets nationale anmeldelse på dansk var bilagt de berørte TSO’ers fælles forslag 

af 18. juni 2019 på engelsk (bilag 2 til FSTS’ afgørelse).  

 

Det fælles forslag blev modtaget af den senest berørte regulator den 10. juli 2019. 

 

De berørte regulatorer vurderede som led i et koordineret samarbejde de berørte 

TSO’ers fælles forslag. På den baggrund udarbejdede de berørte regulatorer et fælles 

Position Paper på engelsk af 4. december 2019 (bilag 3 til FSTS’ afgørelse). 

 

Det pågældende Position Paper gør rede for den aktuelle sag og indeholder en indstilling 

om, at den enkelte regulator senest den 10. januar 2020 træffer en national afgørelse 

om at godkende forslaget i forhold til egen eller egne TSO’er. 
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DE BERØRTE TSO’ER OG DE BERØRTE REGULATORER   

Det er følgende europæiske TSO’er, der har anmeldt et fælles forslag af 18. juni 2019:  

 

TSO  Berørt EU-/EØS-land eller berørt særskilt interconnector 

50Hertz   Tyskland 

Britnet   Storbritannien 

Eirgrid   Irland 

ElecLink  Interconnector parallelt med jernbanetunnelen under 

Den Engelske Kanal mellem Storbritannien og Frankrig   

Elering   Estland 

Elia   Belgien  

Energinet   Danmark 

Fingrid   Finland 

Litgrid   Litauen 

Moyle  Interconnector mellem Nordirland og Storbritannien 

National Grid ESO Storbritannien 

NGIL   Storbritannien 

PSE   Polen 

RTE   Frankrig 

SONI   Nordirland 

Statnett   Norge 

Svenska kraftnät  Sverige 

TenneT DE  Tyskland 

TenneT NL  Nederlandene 

  

Forslaget skal godkendes af følgende berørte regulatorer i EU- og EØS-landene: 

 

Regulator  EU-/EØS-land eller et område inden for et EU-/EØS-land   

ACM   Nederlandene 

BNetzA   Tyskland 

CRE   Frankrig 

CREG   Belgien 

CRU   Irland 

ECA   Estland 

Ei   Sverige 

EV   Finland  

FSTS (på engelsk, DUR) Danmark 

NVE-RME   Norge 

OFGEM   Storbritannien 

UR  Nordirland  

URE   Polen 

VERT   Litauen 

 

OM ENERGINETS FUNKTION SOM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED M.V.  

I el-systemet skal der altid være balance mellem el-produktion og el-forbrug. Ændringer 

i forbrug og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker denne balance.  

 

Energinet har som certificeret transmissionssystemoperatør (TSO) for Danmark ansva-

ret for balancen i det danske el-system. Således indkøber Energinet systemydelser af 
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aktører på el-markedet for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for 

at sikre en stabil og sikker drift af det danske el-system.  

 

Handel med el foregår bl.a. på en el-børs. Der er to markeder for handel med el på 

elbørsen: day-ahead og intraday. Senest dagen før et driftsdøgn indgår markedsaktør-

erne (el-leverandører, producenter og slutkunder) handler med hinanden for at dække 

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

 

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

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

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

 

Energinet håndterer i praksis ansvaret for balance i el-systemet ved planlægningen af 

driften dagen før driftsdøgnet, hvor markedsaktørerne indmelder planer for produktion 

og forbrug til Energinet.  

 

Den planlagte produktion og forbrug vil altid afvige fra den faktiske produktion og forbrug 

i driftsøjeblikket, bl.a. som følge af udfald af produktionsanlæg og net eller ændringer i 

forbrug m.v. 

 

Den ubalance, der opstår i driftsøjeblikket, håndteres af godkendte balanceansvarlige 

markedsaktører. En balanceansvarlig har således forpligtet sig til at dække den uba-

lance, der opstår i driftsøjeblikket. Dette indebærer, at Energinet afregner en given, god-

kendt balanceansvarlig for ubalancen i de målepunkter, som den enkelte balancean-

svarlige har ansvar for. 

 

Tilsvarende afregner Energinet indbyrdes med andre EU- og EØS-landes TSO’er, når 

det gælder ubalancer ved drift af interconnectorer, som Energinet og de pågældende 

andre TSO’er har helt eller delvis systemansvar for. 

TILSIGTEDE - I FORHOLD TIL UTILSIGTEDE - UDVEKSLINGER AF ENERGI   

Tilsigtede udvekslinger af energi mellem TSO’er, uanset om disse er synkront eller asyn-

kront forbundne, er reguleret i EBGL, forordning 2017/1485 (SOGL) og eller i særskilte 

aftaler mellem TSO’er, der er indbyrdes forbundet via interconnectorer. Når der er tale 

om tilsigtede udvekslinger af energi, vil der således alt andet sige foreligge et entydigt, 

klart og målbart grundlag for indbyrdes afregning mellem TSO’erne. 

 

Det følger i sig selv af udtrykket ”utilsigtet”, at utilsigtede udvekslinger af energi ikke er 

planlagte, og at mængden af utilsigtede udvekslinger af energi via en interconnector 

normalt ikke udmåles systematisk med henblik på at fastsætte et grundlag for indbyrdes 

afregning mellem TSO’erne for de utilsigtede udvekslinger af energi.   

  

Dette lægges til grund som den generelle baggrund for, at de berørte TSO’er, herunder 

Energinet, har valgt som model i deres fælles forslag af 18. juni 2019, artikel 5, stk. 3, jf. 

stk. 1, litra a-f, og stk. 2, at definere og afgrænse utilsigtede udvekslinger af energi  

 som forskellen mellem de målbare udvekslinger af energi på bruttobasis og 

 summen af forskellige typer af regulerede og tilsigtede udvekslinger af energi,  

 ifølge enten EBGL eller særskilte bilaterale eller multilaterale aftaler mellem 

TSO’erne. 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF FÆLLES REGLER FOR AFREGNING AF UTILSIGTEDE 

UDVEKSLINGER AF ENERGI MELLEM ASYNKRONT FORBUNDNE TSO’ER 

Side 5/11 

 

De forskellige typer af regulerede og tilsigtede udvekslinger af energi, der måles op mod 

utilsigtede udvekslinger af energi, angår ifølge TSO’ernes fælles forslag nærmere de 

respektive mængder af tilsigtede udvekslinger af energi som følge af: 

 Reserveerstatningsprocessen efter EBGL artikel 50, stk. 1, litra a. 

 Frekvensgenoprettelsesprocessen med automatisk aktivering efter EBGL artikel 

50, stk. 1, litra c.  

 Processen til udligning af modsatrettede ubalancer efter EBGL artikel 50, stk. 1, 

litra d.  

 Frekvensgenoprettelsesprocessen for aktiv effekt for synkrone områder efter 

EBGL artikel 50, stk. 4, litra a.  

 Rampingbegrænsninger for aktiv effekt for synkrone områder efter EBGL artikel 

50, stk. 4, litra b.  

 

Endvidere kan der til den indirekte udregning af utilsigtede udvekslinger af energi tillæg-

ges mængden af tilsigtede udvekslinger af energi ifølge bilaterale eller multilaterale af-

taler mellem de to eller flere TSO’er. Disse tilsigtede udvekslinger af energi kan navnlig 

angå rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt, som nævnt i forordning 

2017/1485 (SOGL) artikel 137, stk. 3.  

SYNKRONT - I FORHOLD TIL ASYNKRONT - FORBUNDNE TSO’ER  

Det danske budområde Vestdanmark (DK1) udgør en del af det kontinentaleuropæiske 

synkronområde, mens det danske budområde Østdanmark (DK2) udgør en del af nor-

diske synkronområde. 

 

Dette indebærer, at Energinet er synkront forbundet via de interconnectorer, der forløber 

mellem DK1 og det kontinentaleuropæiske synkronområde, henholdsvis mellem DK2 og 

det nordiske synkronområde, således: 

 

Synkront forbundet: 

Energinet/nederlandsk TSO Tennet NL budområderne DK1 - Nederlandene (NL) 

Energinet/tysk TSO Tennet DE budområderne DK1 - Tyskland (DE)      

Energinet/svensk TSO Svenska kraftnät  budområderne DK2 - Malmö (SE4)  

 

Omvendt er Energinet asynkront forbundet via de interconnectorer, der forløber mellem 

DK1 og det nordiske synkronområde, henholdsvis mellem DK2 og det kontinentaleuro-

pæiske synkronområde, således: 

 

Asynkront forbundet: 

Energinet/norsk TSO Statnett  budområderne DK1 - Sydnorge (NO2) 

Energinet/svensk TSO Svenska kraftnät budområderne DK1 - Midtsverige (SE3) 

Energinet/Energinet  budområderne DK1 - DK2 

Energinet/tysk TSO 50Hertz  budområderne DK2 - Tyskland (DE)    

TSO-FORSLAGET: GENEREL TILGANG OG SÆRREGLER FOR ENERGINET 

EBGL artikel 50 og 51 indeholder regler for afregninger mellem TSO’er, der kombinerer 

de grundlæggende forhold, tilsigtede eller utilsigtede udvekslinger af energi og synkront 

eller asynkront forbundne TSO’er, på kryds og tværs, således:  
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Tilsigtede energiudvekslinger mellem synkront forbundne TSO’er 

Tilsigtede  energiudvekslinger mellem  asynkront forbundne TSO’er 

 

Utilsigtede  energiudvekslinger mellem synkront forbundne TSO’er      

Utilsigtede  energiudvekslinger mellem  asynkront forbundne TSO’er 

 

Det, der aktuelt er genstand for FSTS’ vurdering med henblik på at træffe afgørelse om 

godkendelse, er alene Energinets anmeldelse af 18. juni 2019 af et forslag til fælles 

regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne 

TSO’er efter EBGL artikel 51, stk. 2. 

 

Der er andre forslag til metoder for afregninger mellem TSO’er i regulatorisk godkendel-

sesproces på europæisk eller nordisk plan, der indeholder én eller flere af den samme 

eller øvrige kombinationer.   

 

Det skal bemærkes, at Energinets anmeldelse af 18. juni 2019 på dansk reelt har karak-

ter af en følgeskrivelse til et fælles indholdsmæssigt forslag af 18. juni 2019, som Ener-

ginet i samarbejde med en kreds af i øvrigt berørte TSO’er har udarbejdet på engelsk. 

 

Dette TSO-samarbejde har været faciliteret af den fælles europæiske organisation for 

TSO’er inden for el-transmission, ENTSO-E. 

 

De berørte TSO’er har som led i udvikling af deres fælles forslag defineret og afgrænset 

reglernes eller metodens anvendelsesområde til at angå de TSO’er, der hver især indgår 

i systemansvarlig drift af mindst én interconnector, som forbinder to forskellige synkron-

områder og dermed er asynkront forbundne.  

 

I sammenhæng med denne tilgang fastsætter forslaget generelle regler for afregning, 

der finder anvendelse for samtlige berørte interconnectorer, inkl. beregning af mængden 

af utilsigtede udvekslinger af balanceringsenergi, mens forslagets bilag 1-9 fastsætter 

specifikke afregningsregler for hvert enkelt af de berørte interconnectorer.  

 

Forslagets bilag 2, 3, 4 og 5 indeholder således følgende specifikke afregningsregler for 

de budområdeforbindelser eller interconnectorer, der forbinder Energinet asynkront med 

sig selv eller med andre EU- og EØS-landes TSO’er:   

 

Bilag 2: Energinet/norsk TSO Statnett 

Utilsigtede udvekslinger af energi skal afregnes som den gennemsnitlige regulerede el-

pris i den dominerende prisretning mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Syd-

norge (NO2) for hver TSO-afregningsperiode. 

 

Bilag 3: Energinet/svensk TSO Svenska kraftnät 

Utilsigtede udvekslinger af energi skal afregnes som den gennemsnitlige regulerede el-

pris i den dominerende prisretning mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Midt- 

sverige (SE3) for hver TSO-afregningsperiode. 
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Bilag 4: Energinet/Energinet 

Utilsigtede udvekslinger af energi skal afregnes som den gennemsnitlige regulerede el-

pris i den dominerende prisretning mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Øst-

danmark (DK2) for hver TSO-afregningsperiode. 

 

Bilag 5: Energinet/tysk TSO 50Hertz 

Utilsigtede udvekslinger af energi skal afregnes som den gennemsnitlige day-ahead-pris 

mellem budområderne Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE) for hver TSO-afregnings-

periode. 

SAGENS PARTER 

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

dansk forvaltningsretlig forstand.  

 

Dette beror på, at Energinet Elsystemansvar A/S som sit forretningsområde bl.a. har 

Energinets systemydelser for balancering i bred forstand, hvilket tillige er anvendelses-

området for det aktuelt, anmeldte forslag.  

 

I øvrigt følger det af EBGL artikel 4, stk. 1, at det påhviler EU- og EØS-landenes TSO’er, 

herunder Energinet, at anmelde forslag til vilkår, betingelser og metoder for balancemar-

kedet til godkendelse hos regulatorerne, i Danmark FSTS, på EU- og EØS-plan, på re-

gionalt plan eller nationalt.    

 

I den sammenhæng finder FSTS, at TSO’ernes, herunder Energinets, EU-retlige anmel-

delsespligt er i overensstemmelse med partsbegrebet ifølge dansk forvaltningsret.  

 

I forlængelse heraf finder FSTS, at ”Jura og Myndighed” hos Energinets koncernmoder-

selskab (CVR nr. 28980671) indgår som partsrepræsentant for Energinet Elsysteman-

svar A/S.  

 

PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING 

Såvel Energinets anmeldelse af 18. juni 2019 som de berørte regulatorers Position Pa-

per af 4. december 2019 konstaterer, at høringsbestemmelserne i EBGL artikel 10 ikke 

indeholder krav om, at de berørte TSO’er skal gennemføre en offentlig høring af et for-

slag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront 

forbundne TSO’er efter EBGL artikel 51, stk. 2. 

 

De berørte TSO’er, herunder Energinet, har følgelig besluttet ikke at gennemføre en 

offentlig høring af forslaget.     

 

Endvidere indebærer beslutningsprocesserne og tidsfristerne efter EBGL artikel 5, stk. 

6, 3. pkt., at FSTS skal træffe en national afgørelse, der godkender det anmeldte forslag 

i forhold til Energinet, senest den 10. januar 2020. Dette efterlader ikke tidsrum for FSTS 

til at gennemføre en offentlig høring af et udkast til FSTS’ afgørelse. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF FÆLLES REGLER FOR AFREGNING AF UTILSIGTEDE 

UDVEKSLINGER AF ENERGI MELLEM ASYNKRONT FORBUNDNE TSO’ER 

Side 8/11 

Lempelsen af kravet til offentlig høring af TSO-afregningsregler for balanceringsenergi 

har som naturlig og logisk baggrund, at disse regler netop kun angår afregning mellem 

TSO’erne indbyrdes og ikke berører 3.-parter. 

 

RETSGRUNDLAG 

Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsæt-

telse af retningslinjer for balancering af elektricitet (populærtitel EBGL efter for-

ordningens fulde titel på engelsk)  

 

EBGL artikel 3, stk. 1, litra c 

EBGL artikel 3, stk. 1-2, indeholder formålsbestemmelserne for EBGL. I sammenhæng 

med det aktuelle forslag kan navnlig fremhæves EBGL artikel 3, stk. 1, litra c, hvorefter 

EBGL har til formål at integrere balancemarkederne, fremme mulighederne for at ud-

veksle balanceringstjenester og samtidig bidrage til driftssikkerheden. 

 

EBGL artikel 3, stk. 1, litra c, har følgende ordlyd: 

 

1. Denne forordning har til formål at:    

c) integrere balancemarkederne, fremme mulighederne for at udveksle balanceringstjenester og 

samtidig bidrage til driftssikkerheden  

 

EBGL artikel 5, stk. 3, litra m 

Efter EBGL artikel 5, stk. 3, litra m, har de berørte regulatorer hos EU-/EØS-landene, i 

Danmark FSTS, kompetencen til at træffe afgørelse om reglerne for TSO-afregning af 

utilsigtet udveksling af energi efter EBGL artikel 51, stk. 2, i det geografiske område, 

som omfatter alle asynkront forbundne TSO’er. 

 

EBGL artikel 5, stk. 3, litra m, har følgende ordlyd:   

 

3. Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende myndigheder 

i den berørte region:    

m) reglerne for afregning mellem TSO’er med henblik på utilsigtet udveksling af energi, jf. artikel 51, 

stk. 2, i det geografiske område, som omfatter alle asynkront forbundne TSO’er  

 

EBGL artikel 51, stk. 1-4 

Efter EBGL artikel 51, stk. 1-4, skal alle TSO’er inden for et synkront område, respektive 

alle asynkront forbundne TSO’er, udforme forslag til fælles regler for afregning, der fin-

der anvendelse på alle utilsigtede udvekslinger af energi. 

 

EBGL artikel 51, stk. 1-4, har følgende ordlyd: 

 

Utilsigtede udvekslinger af energi 

 

1. Senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse skal alle TSO'er inden for et synkront 

område udforme et forslag til fælles regler for afregning, der finder anvendelse på alle utilsigtede 

udvekslinger af energi. Forslaget skal indeholde følgende krav: 
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a) prisen på utilsigtede udvekslinger af energi, der trækkes ud af det synkrone område, skal af-

spejle prisen på aktiveret balanceringsenergi til opregulering til frekvensgenoprettelsesproces-

sen eller reserveerstatningsprocessen for dette synkrone område 

b) prisen på utilsigtede udvekslinger af energi, der tilføres til det synkrone område, skal afspejle 

prisen på aktiveret balanceringsenergi til nedregulering til frekvensgenoprettelsesprocessen el-

ler reserveerstatningsprocessen for dette synkrone område. 

 

2. Senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse skal alle asynkront forbundne TSO’er 

udforme et forslag til fælles regler for afregning, der finder anvendelse på alle utilsigtede udvekslinger 

af energi mellem asynkront forbundne TSO’er. 

 

3.   Forslagene til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem TSO'er skal 

sikre rimelig og lige fordeling af deres udgifter og indtægter. 

  

4.   Alle TSO'er skal fastlægge en koordineret mekanisme til tilpasning af deres indbyrdes afregning. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

I denne sag skal FSTS vurdere, om Energinets anmeldelse af 18. juni 2019 af et forslag 

til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront for-

bundne TSO’er kan godkendes.  

 

Energinet har indgivet anmeldelsen som dansk TSO, der har ansvar for det danske el-

system. Energinets nationale anmeldelse på dansk har dog karakter af en følgeskrivelse 

til et fælles indholdsmæssigt forslag af 18. juni 2019, som Energinet i samarbejde med 

en kreds af i øvrigt berørte TSO’er har udarbejdet på engelsk. 

 

På tilsvarende vis er FSTS’ vurdering af det anmeldte forslag med henblik på, om der 

kan træffes afgørelse om at godkende forslaget, et led i flere berørte regulatorers vur-

dering og afgørelse om godkendelse i forhold til de respektive TSO’er.  

 

Således skal regulatorerne, herunder FSTS, der er berørt af det aktuelle forslag, indgå 

i tæt samarbejde og koordination for at enes om en fælles indstilling, hvorefter de re-

spektive berørte regulatorer kan træffe nationale afgørelser i forhold til egen eller egne 

TSO’er senest 6 måneder efter, at den senest berørte regulator modtog forslaget. Dette 

skete den 10. juli 2019, og dermed udløber 6-måneders-fristen den 10. januar 2020.     

 

Reglerne herom og den nævnte frist fremgår af EBGL artikel 5, stk. 6, 1. og 3. pkt.  

 

De berørte regulatorers begrundede indstilling til sagens afgørelse fremgår af de berørte 

regulatorers fælles Position Paper af 4. december 2019.   

 

Heri konstaterer FSTS i samråd med de i øvrigt berørte regulatorer, at det principielt er 

forudsat i EBGL, at der skal anmeldes og i givet fald godkendes et forslag til fælles regler 

for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi i det geografiske område, som omfatter 

alle synkront forbundne TSO’er.  
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De berørte regulatorer, herunder FSTS, må imidlertid medgive, at balanceringsenergi 

og ubalancepriser ikke er harmoniseret på tværs af alle synkronområder, og det har 

været vanskeligt for TSO’erne at udvikle en fælles metode for afregning, hvad der er 

baggrunden for forskellene mellem afregningsreglerne indeholdt i de ni bilag til TSO’er-

nes forslag.  

 

Herefter har FSTS i samråd med kredsen af de i øvrigt berørte regulatorer accepteret 

de berørte TSO’ers, herunder Energinets, fælles tilgang til det aktuelle forslag. 

 

Denne tilgang indebærer, at de berørte TSO’er har defineret og afgrænset ”utilsigtede 

udvekslinger af energi” som forskellen mellem de målbare udvekslinger af energi på 

bruttobasis og summen af forskellige typer af regulerede og tilsigtede udvekslinger af 

energi, ifølge enten EBGL eller særskilte bilaterale eller multilaterale aftaler mellem 

TSO’erne. 

 

Dertil har de berørte TSO’er defineret og afgrænset ”asynkront forbundne TSO’er” som 

de TSO’er, der hver især indgår i systemansvarlig drift af mindst én interconnector, som 

forbinder to forskellige synkronområder og dermed er asynkront forbundne.  

 

I sammenhæng med de berørte TSO’ers tilgang fastsætter forslagets bilag 1-9 fastsæt-

ter således specifikke afregningsregler for hvert enkelt af de berørte interconnectorer.  

 

Forslagets bilag 2, 3, 4 og 5 indeholder således specifikke og tydelige afregningsregler 

for de budområdeforbindelser eller interconnectorer, der forbinder Energinet asynkront 

til sig selv eller med andre EU- og EØS-landes TSO’er. 

 

På baggrund af indholdet af de berørte TSO’ers fælles forslag finder FSTS i øvrigt grund-

lag for at konstatere, at de generelle krav til regler for afregning mellem TSO’er for util-

sigtede udvekslinger for energi er opfyldt efter EBGL artikel 51, stk. 3 og 4.  

 

Disse generelle krav angår, at de fælles regler for TSO-afregning skal sikre en rimelig 

og lige fordeling mellem TSO’ernes indtægter og udgifter, samt at TSO’erne skal fast-

lægge en koordineret mekanisme til tilpasning af TSO’ernes indbyrdes afregning.   

 

FSTS finder i øvrigt, at det anmeldte forslag understøtter formålsbestemmelserne i 

EBGL artikel 3, stk. 1 og 2, navnlig EBGL artikel 3, stk. 1, litra c, hvorefter EBGL bl.a. 

har som formål at integrere balancemarkederne, fremme mulighederne for at udveksle 

balanceringstjenester og samtidig bidrage til driftssikkerheden. 

 

På denne baggrund har FSTS i samråd med de i øvrigt berørte regulatorer fundet, at 

der er grundlag for at godkende Energinets anmeldelse af et forslag til fælles regler for 

afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er efter 

EBGL artikel 51, stk. 2. 

 

Uanset denne godkendelse skal de berørte regulatorer, herunder FSTS, opfordre til, at 

de berørte TSO’er, herunder Energinet, fortsat tilstræber at fremme en yderligere har-

monisering af TSO-afregningsreglerne. Herunder således at de specifikke afregnings-

regler for de enkelte berørte interconnectorer ifølge de særskilte bilag vil kunne bort-

falde. De berørte TSO’er har i øvrigt selv peget på dette som en mulighed i deres forslag. 
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SAMMENFATNING 

Energinet har den 18. juni 2018 anmeldt et forslag til fælles regler for afregning af util-

sigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er. Energinets anmel-

delse er et led i et samlet forslag, der er udarbejdet af en række TSO’er inden for EU og 

EØS.  

 

Regulatorerne for de samme EU- og EØS-lande, herunder FSTS for Danmark, har ind-

gået i tæt samarbejde og koordination og har til slut opnået enighed om at indstille, at 

den enkelte regulator kan træffe en national afgørelse om at godkende forslaget i forhold 

til egen eller egne TSO’er. 

    

FSTS har følgelig fundet, at der er grundlag for at godkende Energinets anmeldelse af 

et forslag til fælles regler for afregning af utilsigtede udvekslinger af energi mellem asyn-

kront forbundne TSO’er. 

 

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 +45 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 

 

Carl Helman 

Fuldmægtig 
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