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Afgørelse om ændret metode for kapa-
citetsberegning i CCR Nordic 

 

RESUMÉ 

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af ændrede 

metode til kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregion Norden  

 

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af ka-

pacitetsbegrænsninger. 
 

Forordning 2015/1222 har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sammen-

koblet indre marked for energi, herunder at gennemføre en markedskobling, hvor el 

handles fra lavprisområde til højprisområde, og hvor overførselsforbindelserne udnyt-

tes optimalt. Markedskoblingen har til hensigt at fremme handlen med elektricitet i Uni-

onen og sikre en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øge konkurrenceevnen i sid-

ste ende til gavn for forbrugeren. De børser, som afvikler handlen med el på engros-

markedet, er vigtige aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen. Ker-

nen i markedskoblingen er én algoritme, som el-handelsbørserne har udarbejdet i fæl-

lesskab. Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og salgs-

bud, der bliver indleveret til de forskellige el-handelsbørser. Algoritmen beregner priser 

i alle budområder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer på denne 

baggrund, hvilke købs- og salgsbud, der bliver aktiveret i markedet. 

 

Energinets anmeldelse om ændrede metode til kapacitetsberegning er udarbejdet i 

samarbejde med de andre transmissionssystemoperatører i kapacitetsberegningsregi-

onen i Norden, dvs. den svenske transmissionssystemoperatør, Svenska Kraftnät og 

den finske transmissionssystemoperatør, Fingrid. 

 

Anmeldelsen er sendt til Forsyningstilsynet den 20. juni 2019. 

 

Anmeldelsen indebærer, at der fastsættes mere præcise regler for behandlingen af 

driftsmæssige sikkerhedsgrænser i kapacitetsberegningen. Driftsmæssige sikkerheds-
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grænser er de fysiske begrænsninger i elsystemet, og kapacitetsberegningen er fast-

sættelsen af, hvor meget kapacitet der er tilgængeligt for handel med el mellem lande 

og budområder. Metoden definerer det tekniske format for sikkerhedsgrænserne og 

specificerer, hvorledes transmissionssystemoperatørerne skal levere sikkerhedsgræn-

serne til den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning i Norden. 

 

Forsyningstilsynet har tidligere truffet afgørelse af 16. juli 2018 om godkendelse af me-

toden for kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregionen Norden.  

 

Forsyningstilsynet finder, at anmeldelse opfylder de formelle krav i forordning 

2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ændringerne til metoden ikke vil have en negativ ind-

virkning på andre godkendte metoder eller på implementeringsprocessen for flowba-

sed kapacitetsberegningsmetode.  

 

I begrundelsen for afgørelse lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at ændringerne 

sikrer en bedre koordination i fastsættelsen af sikkerhedsgrænserne i Norden, der an-

vendes som et input til at fastsætte kapaciteten mellem budområdegrænser til det opti-

male niveau.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse endvidere vægt på at metoden fjerner 

eventuelle forskelle mellem de nordiske TSO’er i forbindelse med håndteringen af sik-

kerhedsgrænserne i kapacitetsberegningen. 

 

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets begrundelse, at forslaget til ændringer fuldt 

ud medtager de forhold, som de regulerende myndigheder, herunder Forsyningstilsy-

net, havde inkluderet i anmodningen om ændringer til kapacitetsberegningsmetoden, 

som blev sendt til Energinet den 20. december 2018. 

 

Ud fra en samlet gennemgang af anmeldelsen vurderet op imod forordningens krav 

finder Forsyningstilsynet, at anmodningen om ændringer til kapacitetsberegningsme-

tode hjælper med til opfyldelsen af disse ved at sikre optimal udnyttelse af transmissi-

onsinfrastrukturen 

 

På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmel-

delse om ændringer til metoden for kapacitetsberegning i Norden kan godkendes. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte ændring til metoden for kapacitetsbereg-

ning i kapacitetsregion Norden. 

  

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af ændrede metode til kapacitetsbereg-

ning er truffet i medfør af artikel 9 stk. 7 litra a) og artikel 20(2) i Kommissionens forord-

ning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndte-

ring af kapacitetsbegrænsninger. 
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Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for.  

SAGSFREMSTILLING  

Denne sag handler om anmeldelse af ændrede metode til kapacitetsberegning fra 

Energinet og skal gælde for kapacitetsberegningsregionen Norden (CCR Nordic). En 

kapacitetsberegningsregion (CCR) er defineret som det geografiske område, inden for 

hvilket den koordinerede kapacitetsberegning anvendes. En CCR udgøres af budom-

rådegrænser og hver transmissionssystemoperatør (TSO) er knyttet til indtil flere 

CCR’er.  

 

Energinet er den danske TSO, der ejer og udvikler el-nettet i Danmark og har ansvaret 

for balancen i det danske el-system. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed 

under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.   

 

Den 20. juni 2019 har Energinet sendt anmeldelse om ændrede metode til kapacitets-

beregning i CCR Nordic til Forsyningstilsynet. Forslaget er udarbejdet af Energinet i 

samarbejde med de øvrige TSO’er i CCR Nordic. CCR Nordic udgøres af den danske 

TSO, Energinet, den svenske TSO, Svenska Kraftnät, og den finske TSO, Fingrid. 

Norge skal, som EØS-land, først implementere EU forordningerne i national ret, før de 

norske budområdegrænser formelt set placeres i en eller flere CCR’er. Forordning 

2015/1222 er endnu ikke implementeret i norsk lovgivning.  

 

Forslaget til ændrede kapacitetsberegningsmetode i CCR Nordic er desuden anmeldt 

til godkendelse hos den svenske regulerende myndighed, Energimarknadsinspektio-

nen og den finske regulerende myndighed, Energiavirasto. 

 

Forsyningstilsynet har samarbejdet med de øvrige regulerende myndigheder i CCR 

Nordic (CCR Nordic NRA’er) om at evaluere forslaget og er nået til enighed om, at for-

slaget kan godkendes. 

 

KAPACITETSBEREGNINGSMETODE FOR DAY-AHEAD- OG INTRADAY-KOBLINGEN 

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger (forordning 2015/1222) og er vedlagt som bilag 

1. 

 
Forordning 2015/1222 har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sammen-

koblet indre marked for energi, herunder at gennemføre en markedskobling, hvor el 

handles fra lavprisområde til højprisområde, og hvor overførselsforbindelserne udnyt-

tes optimalt. Markedskoblingen har til hensigt at fremme handlen med elektricitet i Uni-

onen og sikre en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øge konkurrenceevnen i sid-

ste ende til gavn for forbrugeren. De børser, som afvikler handlen med el på engros-

markedet, er vigtige aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen. Ker-

nen i markedskoblingen er én algoritme, som el-handelsbørserne har udarbejdet i fæl-

lesskab. Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og salgs-

bud, der bliver indleveret til de forskellige el-handelsbørser. Algoritmen beregner priser 
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i alle budområder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer på denne 

baggrund hvilke købs- og salgsbud, der bliver aktiveret i markedet. 

 

Engrosmarkedet for el kan inddeles i fire faser; langtidsmarkedet, day-ahead-marke-

det, intraday-markedet og balancemarkedet/regulerkraftmarkedet. Forordning 

2015/1222 regulerer det såkaldte day-ahead- og intraday-marked. 

 
Day-ahead-markedet omfatter handel med el mellem aktører dagen før driftsdøgnet. 

Intraday-markedet omfatter handel med el efter day-ahead-markedet og frem til en 

time før driftstimen. 

 

Fælles day-ahead-kobling er den auktionsproces, hvor indsamlede bud matches og 

overførselskapacitet tildeles simultant for forskellige budområder på day-ahead-marke-

det. 

 

Fælles intraday-kobling er den kontinuerlige proces, hvor indsamlede bud matches og 

overførselskapacitet tildeles simultant for forskellige budområder på intraday-marke-

det. 

 

For at kunne indføre fælles day-ahead- og intraday-kobling er det nødvendigt, at 

TSO’erne koordinerer beregningen af den tilgængelige kapacitet. Kapacitetsberegnin-

gen for tidsrammerne day-ahead- og intraday skal koordineres, som minimum på regi-

onalt plan for at sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapaci-

tet stilles til rådighed for markedet.  

 

Forsyningstilsynet og de øvrige NRA’er i CCR Nordic godkendte i 2018 kapacitetsbe-

regningsmetoden for CCR Nordic.  

 

I forbindelse med godkendelsen vurderede de regulerende myndigheder i CCR Nordic 

imidlertid, at den godkendte metode på sigt burde præciseres yderligere i forhold til an-

svarsområderne for henholdsvis TSO’erne og den ansvarlige for den koordinerede ka-

pacitetsberegning i CCR Nordic, den såkaldte CCC (”Coordinated Capacity Calcula-

tor”). De regulerende myndigheder i CCR Nordic blev derfor enige om ”næste skridt” i 

arbejdet med kapacitetsberegningsmetoden, hvilket blev beskrevet i et fælles positi-

onspapir (Bilag 3). 

 

Det fælles positionspapir udmøntede sig i, at de regulerende myndigheder i CCR Nor-

dic den 20. december 2018 sendte en anmodning om ændringer til kapacitetsbereg-

ningsmetoden til Energinet, Svenska Kraftnät og Fingrid (bilag 2). 

 

Ændringsanmodningen gik på: 

 

- At metoden skal uddybes i forhold til det tekniske format af sikkerhedsgræn-

serne 

- At processen for beregning af kapacitet skal udvides med specifikke provisio-

ner omkring sikkerhedsgrænserne 

- At implementeringsplanen for CCM skal ændres og tage højde for ovenstå-

ende 
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På baggrund af ændringsanmodningen fra de regulerende myndigheder udarbejdede 

Energinet og de øvrige TSO’er i CCR Nordic det ændrede forslag til kapacitetsbereg-

ningsmetoden, som Forsyningstilsynet skal tage stilling til i nærværende afgørelse.  

DEN ANMELDTE METODE 

Nedenfor følger en gennemgang af forslaget med angivelse af de faktiske forhold, som 

ligger til grund for Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen. Først beskrives den 

metode, som Forsyningstilsynet og de øvrige nordiske NRA’er godkendte i sommeren 

2018. Dernæst gennemgås de ændringer, som er genstand for denne afgørelse. 

DEN GODKENDE KAPACITETSBEREGNINGSMETODEN I CCR NORDIC 

Kapacitetsberegningsmetoden (CCM) beskriver den metode og koordinerede proces, 

som anvendes til at beregne begrænsningerne på handel med el mellem lande og bu-

dområder. Målet med CCM er at optimere den begrænsede kapacitet til handel med el 

givet de fysiske begrænsninger i eltransmissionsnettet og elsystemet. Den godkendte 

CCM betyder, at Norden overgår til såkaldt Flowbaseret (”FB”) kapacitetsberegning for 

day-ahead-markedet og på længere sigt også for intraday-markedet.  

 

Forordning 2015/1222 tillader to tilgange i forbindelse med beregningen af overførsels-

kapacitet; den flowbaserede tilgang og den koordinerede nettotransmissionskapaci-

tetsmetode. Den flowbaserede tilgang bør anvendes som den primære metode i for-

bindelse med kapacitetsberegning på day-ahead- og intra-day-markedet, hvis overfør-

selskapaciteten mellem budområderne er indbyrdes stærkt afhængig.  

 

Flowbaseret metode er en kapacitetsberegningsmetode, hvor udvekslingen af energi 

på tværs af budområder begrænses af forskellige fordelingsfaktorer for overførsel samt 

disponible margener på kritiske netkomponenter.  

 

Den koordinerede nettotransmissionskapacitetsmetode er en kapacitetsberegningsme-

tode, der er baseret på princippet om ex ante-vurdering og -definition af den maksi-

male energiudveksling mellem budområder, der grænser op til hinanden. 

 

I henhold til den godkendte kapacitetsberegningsmetode for CCR Nordic anvendes 

den koordinerede nettotransmissions-kapacitetsmetode for intraday-koblingen indtil 

flowbased metoden er fuldt implementeret og velfungerende i day-ahead markedet. 

Desuden kræver implementering af flow-based i intraday-markedskoblingen, at dette 

er teknisk muligt. 

 

Den flowbaserede tilgang medfører, at kapaciteten ikke længere opgives som et sta-

tisk maksimum (specifikt antal MW) på hver budområdegrænse. Fremover vil kapacite-

ten i stedet angives som en resterende ledig margin (”RAM”) af kapacitet på hvert en-

kelt kritisk netkomponent (del af elnettet, f.eks. kabel eller transformerstation ”CNE”) 

med tilhørende Power Transfer Distribution Factor (”PTDF”).  

 

PTDF er en matrice, der angiver hvordan en ændring i nettopositionen (produktion mi-

nus forbrug) i et givent budområde ændrer flowet af el over hver enkelt CNE. Dette er 

en forenklet model af, hvordan fysikken i strømmens forløb i netværket forventes at 

være. 
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ÆNDRINGEN AF KAPACITETSBEREGNINGSMETODEN 

 

Formålet med anmeldelsen om ændring af kapacitetsberegningsmetoden i CCR Nor-

dic fra Energinet er at fastsætte mere præcise regler for behandlingen af driftsmæs-

sige sikkerhedsgrænser i kapacitetsberegningen. I henhold til forordning 2015/1222 

skal hver TSO respektere de driftsmæssige sikkerhedsgrænser og driftsforstyrrelser, 

der anvendes i driftssikkerhedsanalysen. Driftsmæssige sikkerhedsgrænser er de ac-

ceptable grænser for sikker netdrift, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerhe-

den samt sikre systemets holdbarhed. De driftsmæssige sikkerhedsgrænser er fastsat 

af termiske forhold, spændingsforhold, kortslutningsstrøm, frekvens og dynamisk stabi-

litet, dvs. de fysiske begrænsninger i el-systemet. Hvis de driftsmæssige sikkerheds-

grænser og driftsforstyrrelser, der anvendes til kapacitetsberegning, ikke er de samme 

som dem, der anvendes til driftssikkerhedsanalyse, beskriver TSO'erne i forslaget til 

den fælles kapacitetsberegningsmetode den særlige metode og de kriterier, de har an-

vendt til at fastlægge de driftsmæssige sikkerhedsgrænser og driftsforstyrrelser, der 

anvendes til kapacitetsberegning. Driftsikkerhedsanalyse foretages af CCC’en ifølge 

metoden for dette, som bliver fastlagt ud fra forordning 2017/1485 og dermed ikke er 

en del af kapacitetsberegningsmetoden. 

 

Derudover skal alle ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, der anven-

der den flowbaserede tilgang, anvende data om de driftsmæssige sikkerhedsgrænser 

til beregning af det maksimale flow på kritiske netkomponenter. 

 

Den ændrede kapacitetsberegningsmetode definerer det tekniske format for sikker-

hedsgrænserne, f.eks. skal spændingsbegrænsninger præsenteres som nominel 

spænding pr. enhed (antal tusind volt).  Metoden præciserer desuden, at TSO’erne 

skal levere sikkerhedsgrænserne til CCC’en uden på forhånd at have omregnet sikker-

hedsgrænserne til flowbegrænsninger (i MW værdier). Det er CCC’en, der skal om-

regne sikkerhedsgrænserne til flowbegrænsninger (i MW værdi). 

 

Ud over de tekniske præciseringer, indeholder metodeændringen også ændringer til 

implementeringsplanen, hvor der er inkluderet ændringer i forhold til bl.a. beregningen 

af de sikkerhedsgrænser som sikrer dynamisk stabilitet i elsystemet. Disse tilføjelser til 

implementeringsplanen skal ske sideløbende med den allerede godkendte implemen-

teringsproces for at ændre CCM til flowbased metoden.  

SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Eltransmission A/S (CVR nr. 39314878) som 

ansøger er part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Forsyningstilsynet lægger til 

grund, at en afgørelse om godkendelse af ændring af kapacitetsberegningsmetoden i 

CCR Nordic skaber ret i forhold til Energinet, der herved pålægges en række forpligtel-

ser i henhold til forordning 2015/1222.  

 

Forsyningstilsynet har desuden vurderet, om Svenska Kraftnät og Fingrid skal betrag-

tes som forvaltningsretlige parter i sagen, men vurderer, at det ikke er tilfældet. Forsy-

ningstilsynet lægger til grund, at Forsyningstilsynet ikke er tilsynsmyndighed i forhold til 

de øvrige transmissionssystemoperatører og ikke har jurisdiktion i forhold til disse. For-

syningstilsynets afgørelse har derfor ikke retsvirkning over for disse TSO’er. 
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HØRING 

 

Forsyningstilsynet har – grundet kapacitetsberegningsmetodens kompleksitet - haft 

forslaget til ændringer af kapacitetsberegningsmetoden i høring på to fora om emnet 

henholdsvis den 25. april og den 22. august 2019 (Nordic CCM Stakeholder Group). 

Interessenterne blev opfordret til at dele eventuelle bekymringer over ændringerne, 

hvor Statnett som den eneste havde kritiske kommentarer. Kommentarerne gik på, at 

ændringsforslaget vil være for dyrt at indføre i praksis, da TSO’erne ikke vil kunne 

spare ressourcer, som de i dag anvender til at fastsætte de dynamiske sikkerheds-

grænser, samtidigt med at CCC’en vil skulle anvende et ukendt millionbeløb på at 

skulle fastsætte de dynamiske sikkerhedsgrænser. 

 

Energinet har haft forslaget i høring fra den 12. april til den 20 maj 2019, der indkom 

seks høringssvar fra EFET, Finnish Energy, Energi Norge, Statnett, Statkraft og Swed-

energy. Fire af høringssvarene gik på flowbased generelt, implementeringen af flowba-

sed samt transparens i beregningerne. Disse høringssvar forholdt sig dermed ikke til 

de ændringer til metoden, som denne afgørelse tager stilling til. Statkrafts høringssvar 

gik på, at de var utilfredse med, at Norge ikke formelt er med i det nye forslag. Stat-

netts høringssvar var kritisk over for forslaget, og fremførte, at det er et tilbageskridt i 

forhold til den allerede godkendte metode, både i forhold til systemsikkerhed og øko-

nomisk (som beskrevet ovenfor). 

RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de forordninger, der har relevans for ovenstående betragt-

ninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget.  

 

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

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF KAPACITETSBE-

GRÆNSNINGER. 

 

Forordning 2015/1222 (Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om 

fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger) er blevet vedtaget med hjemmel i forordning 714/2009. Forordningen er 

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

umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 

 

De juridiske bestemmelser relevant for fremsendelse og godkendelse af TSO’ernes 

forslag om metode til den fælles koordinerede kapacitetsberegningsmetode findes i 

artikel 3, 9 samt 20-30. 

 

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

 
a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og 

forsyning af elektricitet 
b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen 
c) sikre driftssikkerheden 
d) optimere beregningen og tildelinge af overførselskapacitet 
e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og 

markedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling 
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f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed 
g) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen 
h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse 

respekteres 
i) skabe lige vilkår for NEMO’er 
j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 

 

Artikel 9, stk. 1 omhandler, at TSO’erne udarbejder de vilkår, betingelser og metoder, 

der er fastlagt krav om i CACM GL, og fremsender dem til de kompetente regulerende 

myndigheder til godkendelse inden for de i CACM GL fastsatte frister. Hvis et forslag til 

vilkår, betingelser og metoder, der følger af CACM GL, skal udarbejdes og aftales 

mellem flere TSO’er samarbejder de deltagende TSO’er tæt herom. 

 

Desuden følger det af artikel 9, stk. 5, at hver regulerende myndighed godkender de 

vilkår, betingelser og metoder, der anvendes til at beregne eller fastlægge den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling, og som udvikles af TSO’erne og NEMO’erne. De er 

ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, betingelser og metoder, der er omhandlet i 

bestemmelsens stk. 6-8.Artikel 9, stk. 7 fastsætter bl.a., at forslag til den fælles 

kapacitetsberegningsmetode, jf. artikel 20, stk. 2 skal godkendes af alle regulerende 

myndigheder i den berørte region. 

 

Artikel 9, stk. 9 bestemmer, at forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte 

et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres 

forventede betydning for målene i CACM GL. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, 

der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for 

agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende myndigheder.  

 

Det følger af artikel 9, stk. 10, at hvor godkendelse af vilkår, betingelser og metoder 

kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører, 

samarbejder og koordinerer de kompetente regulerende myndigheder tæt med 

hinanden med henblik på at nå til enighed. De regulerende myndigheder træffer 

afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og metoder, jf. stk. 6-8, senest seks 

måneder efter at de, eller i givet fald sidste berørte regulerende myndighed, har 

modtaget de omhandlede vilkår, betingelser og metoder. 

 

De TSO’er, der er ansvarlige for at fastlægge de i CACM GL omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de kompetente 

regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan godkendelse ikke er 

påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger anses for værende 

fortrolige i henhold til artikel 13 i CACM GL, jf. artikel 9, stk. 14. 

 

Det følger af artikel 20 stk. 2, at senest 10 måneder efter godkendelse af et forslag til 

en kapacitetsberegningsregion, fremlægger TSO'erne i den pågældende kapacitets-

beregningsregion et forslag til en fælles koordineret kapacitetsberegningsmetode for 

regionen. Det fremgår ligeledes at forslaget skal sendes i høring. 

 

Det følger af artikel 21, stk. 1 litra a) ii) at forslaget i henhold til artikel 20 stk. 2 som 

minimum bl.a. skal omfatte en metode til fastsættelse af driftsmæssige 

sikkerhedsgrænser, der er relevante for kapacitetsberegningen. Det følger ligeledes af 
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artikel 21 stk. 1 litra b), at forslaget skal indeholde en detaljeret beskrivelse af 

kapacitetsberegningsmetoden. 

 

Kravene til de driftsmæssige sikkerhedsgrænser følger i artikel 23, stk. 1 og 2. Her 

fremgår det, at forslaget skal sikre, at TSO’erne respekterer de driftsmæssige 

sikkerhedsgrænser og driftsforstyrrelser, der anvendes i driftssikkerhedsanalysen. 

Derudover skal de driftsmæssige sikkerhedsgrænser beskrives i TSO’ernes forslag, 

hvis de ikke er de samme som dem, der anvendes til driftssikkerhedsanalyse. 

Herunder skal metoden og kriterier til fastlæggelse af sikkerhedsgrænserne beskrives.  

 

Den regionale beregning af overførselskapacitet følger af artikel 29. Her fremgår det af 

stk. 2, at hver ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning, udarbejder en 

driftssikkerhedsanalyse og anvender dertil de driftsmæssige sikkerhedsgrænser ved 

hjælp af den model af det fælles net, der er udarbejdet for hvert scenario.  

 

Slutteligt følger det af artikel 29 stk. 7, litra a), at alle ansvarlige for den koordinerede 

kapacitetsberegning, der anvender den flowbaserede tilgang, skal anvende data om 

de driftsmæssige sikkerhedsgrænser til beregning af det maksimale flow på kritiske 

netkomponenter. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om ændring af kapacitetsberegningsmetoden i kapacitetsbereg-

ningsregionen Norden. 

 

Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 9 stk. 

7 litra a) jf. artikel 20, stk. 2 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsæt-

telse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

(forordning 2015/1222). Det følger af artikel 23, at forslaget skal indeholde metode og 

kriterier for driftsmæssige sikkerhedsgrænser, hvis TSO’erne anvender forskellige sik-

kerhedsgrænser til kapacitetsberegningen i forhold til den driftsmæssige sikkerheds-

analyse. 

 

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen skal ses i lyset af formålene i forord-

ning 2015/1222, da forslaget ikke må være til hinder for, at formålene nås, herunder 

bl.a. sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen, sikre driftssikkerheden, 

optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet samt sørge for ikke-diskri-

minerende adgang til overførselskapaciteten. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at metoden er udarbejdet af alle TSO’erne i CCR Nordic. 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at anmeldelsen fra Energinet af 20. juni 2019 

alene omfatter ændringer til den kapacitetsberegningsmetode, som Forsyningstilsynet 

og de øvrige nordiske NRA’er godkendte i sommeren 2018. Forsyningstilsynet henvi-

ser derfor i det hele til sin afgørelse af 16. juli 2018 om godkendelse af kapacitetsbe-

regningsmetoden for CCR Nordic (bilag 5).  

Forsyningstilsynet finder, at forslaget til ændringer fuldt ud medtager de forhold, som 

de regulerende myndigheder, herunder Forsyningstilsynet, havde inkluderet i anmod-

ningen om ændringer til CCM, som blev sendt til Energinet den 20. december 2018, 
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dvs. at metoden uddybes i forhold til det tekniske format af sikkerheds-grænserne og 

at processen og implementeringsplanen opdateres. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ændringerne sikrer en bedre koordination i fastsættel-

sen af sikkerhedsgrænserne i Norden, der anvendes som et input til at fastsætte kapa-

citeten mellem budområdegrænser. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at metoden 

samtidig fjerner eventuelle forskelle mellem de nordiske TSO’er i forbindelse med 

håndteringen af sikkerhedsgrænserne i kapacitetsberegningen. Dermed er ændrin-

gerne med til at forbedre opfyldelsen af det generelle formål med forordningen i forhold 

til at optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ændringerne til kapacitetsberegningsmetoden 

forpligter TSO’erne til at samarbejde mere end tilfældet er i dag, at koordinere gennem 

CCC’en samt at dele mere information på tværs af de nordiske lande. Forsyningstilsy-

net vurderer, at gennem koordineringen og ved generelt at indføre flowbaseret kapaci-

tetsberegning sikrer metoden teoretisk en optimeret beregning og tildeling af overfør-

selskapacitet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ændringsforslaget til metoden for kapacitetsberegning i 

Norden samlet set opfylder de specifikke krav til metoden ifølge artikel 20, stk. 2 samt 

artikel 21 til 30 i forordning 2015/1222, hvoraf kun artikel 23 (metode for driftsmæssige 

sikkerhedsgrænser) og artikel 29 (kapacitetsberegningsproces) er direkte relevant for 

de foreslåede ændringer. Forsyningstilsynet vurderer herunder, at metoder, regler og 

kriterier fastsat i forslaget til kapacitetsberegningsmetoden er tilstrækkelig klare til, at 

de kan medvirke til en optimeret beregning af overførselskapaciteten samtidig med, at 

driftssikkerheden fortsat sikres. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ændringerne til metoden indfører ens regler og krite-

rier for alle nordiske TSO’er og ikke indeholder undtagelser for specifikke budområder 

eller markedsdeltagere. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at forslaget ikke ændrer på 

det forhold, at den allerede godkendte metode sørger for ikke-diskriminerende adgang 

til overførselskapacitet. Forsyningstilsynet vurderer desuden, at forslaget samlet set le-

ver op til forordningens mål om at sikre en fair og ikke-diskriminerende behandling af 

TSO’er og markedsdeltagere. 

 

Forsyningstilsynet vurderer også, at ændringerne til metoden ikke vil have en negativ 

indvirkning på andre godkendte metoder eller på implementeringsprocessen for flow-

based CCM, da implementeringsplanen for forslaget ikke materielt set er ændret.  Im-

plementeringen af de ændringer, som udspringer af det anmeldte forslag fra Energinet, 

er planlagt til at ske sideløbende med den allerede godkendte udvikling og implemen-

tering af flowbaseret CCM. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Statnett har stillet sig kritisk over for forslaget og har 

fremført, at de anmeldte ændringer ikke vil føre til en optimeret beregning af kapacitet, 

samtidigt med, at implementeringen vil være uforholdsmæssig dyr. Forsyningstilsynet 

bemærker, at der er delte meninger mellem de forskellige TSO’er hvorvidt forslaget vil 

føre til en optimeret beregning af kapacitet. Herunder er det væsentligt, at Norge og 

dermed Statnett hverken har anmeldt metodeforslaget eller er påtvunget at skulle an-

vende det. Forsyningstilsynet vurderer yderligere, at de økonomiske konsekvenser af 
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forslaget er betinget af, hvordan TSO’erne og CCC’en vælger at implementere forsla-

get, hvilket fortsat står relativt åbent. Forsyningstilsynet ligger i den forbindelse vægt 

på, at Forsyningstilsynet har en generel tilsynsforpligtelsen over for Energinet og lø-

bende fører tilsyn med implementeringen af kapacitetsberegningsmetoden. Derudover 

vil en del af de nævnte omkostninger uanset skulle afholdes, i forbindelse med imple-

menteringen af den fælles netmodel samt udvekslingen af information til brug for dyna-

misk beregning af sikkerhedsgrænser i Norden. Forsyningstilsynet vurderer samlet set, 

at Statnetts argumenter ikke er vægtige, i forhold til Forsyningstilsynets afgørelse. For-

syningstilsynet bemærker desuden, at ingen danske eller nordiske markedsaktører har 

stillet sig kritisk for forslaget. 

 

Det indgår desuden positivt i Forsyningstilsynets vurdering, at de relevante regule-

rende tilsynsmyndigheder i CCR Nordic har opnået enighed om at godkende forslaget. 

 

På baggrund af ovenstående forhold finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmel-

delse om ændring af kapacitetsberegningsmetoden i kapacitetsberegningsregionen 

Norden ikke er til hinder for at formålene i forordning 2015/1222 kan nås, og at forsla-

get dermed kan godkendes. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1 i lov nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være 

indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: 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 næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Lorenz Rask Søndergaard (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715373 

slrs@forsyningstilsynet.dk 
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