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RESUMÉ 

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til European Market Coupling Opera-

tors, EPEX Spot SE’s og Nasdaq Oslo ASA’s fælles forslag til områdeoverskridende 

clearing- og afviklingsordninger.  

 

Det fælles forslag 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 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 

Unionen og sikre en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øge konkurrenceevnen i 

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

grosmarkedet, er vigtige aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen. 

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

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

salgsbud, 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. 

 

Det fælles forslag om grænseoverskridende clearing- og afviklingsordninger er udar-

bejdet af European Market Coupling Operator, EPEX Spot SE og Nasdaq Oslo ASA.  

 

European Market Coupling Operator er ved afgørelse af 11. oktober 2019 af Forsy-

ningstilsynet (gen-)udpeget som elektricitetsmarkedsoperatør (såkaldt NEMO) i Dan-

mark. NEMO’er er som udgangspunkt, men ikke begrænset til, de el-handelsbørser, 

som tilbyder day-ahead- og intraday-handelsydelser til købere og sælgere af el i EU.  

 

I henhold til forordning 2015/1222 kan en NEMO tilbyde day-ahead og intraday han-

delsydelser med levering i en anden medlemsstat uden at være udpeget NEMO i den-

ne medlemsstat. Såvel EPEX Spot SE som Nasdaq Oslo ASA er udpeget NEMO’er i 

andre medlemsstater end Danmark, henholdsvis Frankrig og Sverige, og begge parter 

har informeret Forsyningstilsynet om, at de påtænker at tilbyde day-ahead- og intra-

day-handelsydelser i de danske budområder.  
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Formålet med det fælles forslag er at fastsætte den grundlæggende retlige ramme for 

clearing og afvikling i og i mellem de nordiske budområder og på de nordiske budom-

rådegrænser mod andre relevante budområder, såkaldt intra-zonal handler og græn-

seoverskridende handler med el. 

 

”Clearing” forstås i denne sammenhæng som processen med at garantere udestående 

transaktioner mellem NEMO’erne eller med andre ord, at NEMO’erne sikrer, at der er 

et match mellem markedsdeltagerne, dvs. køber og sælger i transaktionerne og be-

kræfter, at begge parter (markedsdeltagere) er enige om handelsbetingelserne.  

 

Ved ”afvikling” forstås selve udførslen af en transaktion, helt præcist at den købende 

NEMO (dvs. den el-handelsbørs, hvor en markedsdeltager har budt ind med et købs-

bud) fuldender sin side af transaktionen ved at foretage de nødvendige betalinger til 

den sælgende NEMO (dvs. den el-handelsbørs, hvor en markedsdeltager har budt ind 

med et salgsbud), og den sælgende NEMO leverer el til den købende NEMO.     
 

Det fælles forslag er anmeldt af de tre NEMO’er hver især og er sidst modtaget hos 

Forsyningstilsynet den 4. oktober 2019.  

 

Forslaget fastsætter de grundlæggende regler for grænseoverskridende clearing og 

afvikling, der skal gælde for alle de NEMO’er, der opererer i de danske budområder. 

De grundlæggende regler, der er beskrevet i forslaget, skal overholdes, når NE-

MO’erne eller deres centrale modparter indgår private aftaler mellem hinanden om 

grænseoverskridende clearing og afvikling. En central modpart er den eller de enhe-

der, der har til opgave at indgå kontrakter med markedsdeltagere på baggrund af de 

kontrakter, der resulterer af matchningsprocessen, og organisere overførslen af de 

nettopositioner, der resulterer af kapacitetstildelingen, med andre centrale modparter 

eller shippingagenter. 

 

Forslaget gælder for såvel day-ahead som intraday-markedet. Forslaget indeholder 

bl.a. regler om omkostninger, der fastsætter at de centrale modparter ikke skal opkræ-

ve gebyrer af hinanden (herunder, men ikke begrænset til medlemsafgifter samt han-

dels- og/eller clearinggebyrer) eller forsøge at pålægge andre omkostninger eller geby-

rer for grænseoverskridende fysisk og finansiel clearing- og afviklingsaktiviteter. Desu-

den indeholder forslaget grundlæggende regler for clearingtransaktioner samt fysisk og 

økonomisk afvikling af handlerne fra day-ahead- og intraday-markederne.  

 

Forsyningstilsynet finder, at forslaget opfylder de formelle krav som følger af forordning 

2015/1222 samt at forslaget ikke er til hinder for at målene i forordning 2015/1222 kan 

nås. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der er udarbejdet ét forslag, der fastsætter den grund-

læggende retlige ramme for clearing- og afviklingsordninger for alle operationelle ud-

pegede markedsoperatører og deres centrale modparter i de omfattede budområder 

samt at de bilaterale privatretlige aftaler mellem NEMO’erne/de centrale modparter 

skal respektere de generelle bindende regler fastsat i forslaget. 
 

I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at forslaget er 

nødvendigt for, at der kan indgås handler mellem markedsdeltagerne på kryds af el-

handelsbørser (NEMO’erne) og på tværs af budområdegrænser i sidste ende til gavn 
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for forbrugerne. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at forslaget fastsætter 

den retlige ramme for de bilaterale aftaler, som NEMO’erne/de centrale modparter skal 

indgå med hinanden om clearing og afvikling. Forslaget skal dermed sikre, at NEMO’er 

med en stærkere forhandlingsposition i de bilaterale aftaler ikke kan pålægge NE-

MO’er med en mindre stærk forhandlingsposition ikke-lønsomme betingelser.  

 

Det indgår desuden positivt i Forsyningstilsynets begrundelse, at NEMO’erne og deres 

centrale modparter i henhold til forslaget ikke må opkræve gebyrer af hinanden eller 

forsøge at pålægge andre omkostninger eller gebyrer for grænseoverskridende fysisk 

og finansiel clearing- og afviklingsaktiviteter. 

 

Desuden lægger Forsyningstilsynet vægt på, at forslaget pålægger hver NE-

MO/centrale modpart forpligtelse til at sikre, at der er tilstrækkelig finansiering til den 

finansielle afvikling uanset hvilken model for finansiel afvikling, som NEMO’erne/de 

centrale modparter i øvrigt indgår aftale om at bruge. Endvidere lægger Forsyningstil-

synet vægt på, at NEMO’erne/de centrale modparter skal påse, at den sikkerhedsstil-

lelse, som NEMO’erne/de centrale modparter skal stille skal være rimelig og forholds-

mæssig i forhold til den finansielle eksponering mellem NEMO’erne/de centrale mod-

parter.  
 

På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at det fælles forslag fra 

European Market Coupling Operator, EPEX Spot SE og Nasdaq Oslo ASA til område-

overskridende clearing- og afviklingsordninger kan godkendes. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender det fælles forslag fra European Market Coupling Opera-

tor, EPEX Spot SE og Nasdaq Oslo ASA om områdeoverskridende clearing- og afvik-

lingsordninger.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af områdeoverskridende clearing- og 

afviklingsordninger er truffet i medfør af artikel 77, stk. 2 i Kommissionens forordning 

(EU) 2015/1222 af 24. juli 2019 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 

og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Denne sag handler om anmeldelse af fælles forslag til områdeoverskridende clearing- 

og afviklingsordninger fra European Market Coupling Operator (EMCO), EPEX Spot 

SE (EPEX) og Nasdaq Oslo ASA (Nasdaq). Det fælles forslag skal gælde for de to 

danske budområder, DK1 (Vestdanmark) og DK2 (Østdanmark) samt på grænserne til 

relevante budområder. Et budområde er et geografisk afgrænset område, hvor der 

antages altid at være tilstrækkelig intern transportkapacitet for at have én fælles pris. 
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Formålet med det fælles forslag er at fastsætte den grundlæggende retlige ramme for 

clearing og afvikling i og i mellem de nordiske budområder og på de nordiske budom-

rådegrænser mod andre relevante budområder, såkaldt intra-zonal handler og græn-

seoverskridende handler med el. 

 

”Clearing” forstås i denne sammenhæng som processen med at garantere udestående 

transaktioner mellem NEMO’erne eller med andre ord, at NEMO’erne sikrer, at der er 

et match mellem markedsdeltagerne, dvs. køber og sælger i transaktionerne og be-

kræfter, at begge parter (markedsdeltagere) er enige om handelsbetingelserne.  

 

Ved ”afvikling” forstås selve udførslen af en transaktion, helt præcist at den købende 

NEMO (dvs. den el-handelsbørs, hvor en markedsdeltager har budt ind med et købs-

bud) fuldender sin side af transaktionen ved at foretage de nødvendige betalinger til 

den sælgende NEMO (dvs. den el-handelsbørs, hvor en markedsdeltager har budt ind 

med et salgsbud), og den sælgende NEMO leverer el til den købende NEMO. 

 

Forslaget er derfor relevant for NEMO’erne i de danske budområder, dvs. EMCO, 

EPEX og Nasdaq.     

 

EMCO er ved Forsyningstilsynets afgørelse af 11. oktober 2019 udpeget som elektrici-

tetsmarkedsoperatør, såkaldt NEMO, for de danske budområder. En NEMO er en 

enhed, der af den kompetente myndighed er blevet udpeget til at udføre opgaver i 

forbindelse med den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling. 

 

EMCO er et selskab, som ejes 100 pct. af Nord Pool Holding AS. Nord Pool Holding 

AS ejes af de nordiske og baltiske TSO’er. Energinet ejer 18,8 pct. af Nord Pool Hol-

ding AS. EMCO er udpeget NEMO i flere medlemsstater. En udpeget NEMO har ret til 

at tilbyde day-ahead- og intraday-handelsydelser til levering i en anden medlemsstat 

uden at være udpeget NEMO i denne medlemsstat. EMCO tilbyder day-ahead- og 

intraday-handelsydelser i Irland og Nordirland. 

 

EPEX er ved afgørelse af 21. november 2019 udpeget som elektricitetsmarkedsopera-

tør, NEMO, i Frankrig. Som NEMO i en medlemsstat har EPEX ret til at tilbyde day-

ahead- og intraday-handelsydelser i en anden medlemsstat uden at være udpeget 

NEMO i denne medlemsstat. EPEX har informeret Forsyningstilsynet om, at EPEX 

påtænker at tilbyde day-ahead- og intraday-handelsydelser i de danske budområder. 

 

EPEX er en el-handelsbørs ejet af EEX Group. EEX Group driver en række selskaber, 

der tilbyder markedsplatforme for handel med energi- og råvareprodukter til markeds-

deltagere i mere end 30 lande verden over. EEX Group består af 10 virksomheder, 

herunder to clearingvirksomheder. EEX Group er desuden en del af Deutsche Börse 

Group. 

 

Nasdaq er ved afgørelse af 20. december 2018 udpeget som elektricitetsmarkedsope-

ratør, NEMO, i Sverige. Ligesom EPEX, gør Nasdaq brug af sin ret til også at tilbyde 

day-ahead- og intraday-handelsydelser i andre medlemsstater uden at være udpeget 

som NEMO i disse, herunder i de danske budområder. 
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Nasdaq er en del af Nasdaq Commodities, der har over 250 medlemmer fra mere end 

20 lande. Nasdaq Commodities er handelsplatform for bl.a. energiproducenter og fi-

nansielle produkter. Nasdaq gruppen består desuden af en clearingvirksomhed. 

 

UDARBEJDELSE AF FORSLAGET 

Forslaget om grænseoverskridende clearing- og afviklingsordninger er udarbejdet i 

fællesskab af EMCO, EPEX og Nasdaq. Det fælles forslag er vedlagt som bilag 1 til 

denne afgørelse. 

 

Den 16. september 2019 har EPEX sendt det fælles forslag om grænseoverskridende 

clearing- og afviklingsordninger til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet har desuden 

modtaget det fælles forslag fra Nasdaq den 18. september 2019 og fra EMCO den 4. 

oktober 2019. 

 

Forslaget er desuden anmeldt til godkendelse hos de øvrige nordiske regulerende 

myndigheder, Energimarknadsinspektionen i Sverige, Energiavirasto i Finland og Re-

guleringsmyndigheten for Energi i Norge (nordiske NRA’er). 

 

Forslaget er en ændret udgave af et tidligere forslag, som EMCO, Nasdaq og EPEX 

udarbejdede i maj 2019. Forsyningstilsynet har ved modtagelse af forslaget koordine-

ret en fælles høring med de øvrige tilsynsmyndigheder i Norden og forslaget har været 

i offentlig høring på NordREGs hjemmeside fra 8. marts til 22. marts 2019. NordREG 

er et samarbejde mellem de nordiske NRA’er. 

 

Der er fremkommet fælles bemærkninger i den offentlige høring fra de nordiske trans-

missionssystemoperatører (TSO’er). 

 

På baggrund af bemærkningerne fra de nordiske TSO’er samt de nordiske NRA’ers 

egne betragtninger anmodede de nordiske NRA’er om, at NEMO’erne ændrede en 

række forhold i det fælles forslag. Bl.a. fandt de nordiske NRA’er, at forslaget ikke 

levede op til de formelle krav i artikel 77, stk. 2 i forordning 2015/1222 om at fastsætte 

den grundlæggende retlige ramme for clearing og afvikling i de nordiske budområder, 

men at forslaget alene fastsatte en række vejledende forhold. De nordiske NRA’er 

fandt i den forbindelse, at forslaget til clearing og afvikling, som skal godkendes af de 

nordiske NRA’er, skal fastsætte den grundlæggende retlige ramme for clearing og 

afvikling i de nordiske budområder, og som NEMO’erne og deres centrale modparter 

efterfølgende skal udarbejde bilaterale, privatretlige aftaler på baggrund af. Desuden 

fandt de nordiske NRA’er, at forslaget skulle være mere tydeligt i forhold til, hvilke 

modpartsrisici der ville gælde og hvorfor, samt at principperne for metoden til fastsæt-

telse af sikkerhedsstillelse skulle beskrives mere klart. Endvidere anmodede de nordi-

ske NRA’er om, at forpligtelser i henhold til forslaget skulle angives klart og tydeligt 

med det formål at undgå misfortolkninger og juridiske uoverensstemmelser mellem 

forslaget og forordning 2015/1222.  

 

EMCO, EPEX og Nasdaq har på baggrund af de anmodede ændringer fra de nordiske 

NRA’er anmeldt et ændret forslag til de nordiske NRA’er med henblik på godkendelse 

af forslaget. 
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Forsyningstilsynet har samarbejdet med de øvrige tilsynsmyndigheder i Norden om at 

evaluere forslaget, herunder påse, at de anmodede ændringer er taget i betragtning i 

det ændrede forslag. De nordiske NRA’er er nået til enighed om, at forslaget kan god-

kendes. 

 

DAY-AHEAD- OG INTRADAY-MARKEDET 
Det fælles forslag 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 regulerer det såkaldte day-ahead- og intraday-marked. 

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

markedet, intraday-markedet og balanceringsmarkedet.  

 

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. 

 

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 

Unionen og sikre en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øge konkurrenceevnen i 

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

grosmarkedet, er vigtige aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen. 

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

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

salgsbud, 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. 

 

FORMÅLET MED FORSLAGET TIL GRÆNSEOVERSKRIDENDE CLEARING- 

OG AFVIKLINGSORDNINGER 

Nedenfor følger en gennemgang af det fælles forslag med angivelse af de faktiske 

forhold, som ligger til grund for Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af det 

fælles forslag til grænseoverskridende clearing- og afviklingsordninger.  

 

Formålet med forslaget er at fastsætte den grundlæggende retlige ramme for clearing 

og afvikling i og mellem de nordiske budområder og på de nordiske budområdegræn-

ser mod andre relevante budområder, såkaldt intra-zonal handler og grænseoverskri-

dende handler med el. 

 

Forslaget er udarbejdet af de relevante NEMO’er i kraft af deres egenskab som såkaldt 

”central modpart”, der er ”den eller de enheder, der har til opgave at indgå kontrakter 

med markedsdeltagere på baggrund af de kontrakter, der resulterer af matchningspro-

cessen, og organisere overførslen af de nettopositioner, der resulterer af kapacitetstil-

delingen, med andre centrale modparter eller shippingagenter”. NEMO’erne fungerer 
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som central modpart (CCP) for clearing og afvikling af den udveksling af energi, der 

resulterer af den fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

 

”Clearing” og ”afvikling” er ikke nærmere defineret i forordning 2015/1222. ”Clearing” 

forstås i denne sammenhæng som processen med at garantere udestående transakti-

oner mellem CCP’er eller med andre ord, at CCP’erne sikrer, at der er et match mel-

lem køber og sælger i transaktionerne og bekræfter, at begge parter er enige om han-

delsbetingelserne. Ved ”afvikling” forstås selve udførslen af en transaktion, helt præcist 

at den købende CCP fuldender sin side af transaktionen ved at foretage de nødvendi-

ge betalinger til den sælgende CCP, og den sælgende CCP leverer el til den købende 

CCP.     

 

En NEMO kan uddelegere alle eller nogle af de opgaver, som NEMO’en er tildelt i 

medfør af forordning 2015/1222. EPEX har uddelegeret opgaven som CCP til Euro-

pean Commodity Clearing (ECC), der ligesom EPEX er en del af EEX Group.  

Nasdaq har uddelegeret opgaven som CCP til Nasdaq Clearing AB.  

 

Den enhed, der uddelegerer opgaven, er fortsat ansvarlig for at sikre, at forpligtelserne 

i forordning 2015/1222 opfyldes, herunder sikre, at de regulerende myndigheder har 

adgang til de oplysninger, de har brug for med henblik på at kunne udføre deres over-

vågningsopgaver. Desuagtet at opgaven som central modpart er uddelegeret, er det 

fortsat EPEX og Nasdaq, der som NEMO’er har til opgave at fungere som CCP’er, og 

som dermed er ansvarlige for udarbejdelsen af det fælles forslag til grænseoverskri-

dende clearing- og afviklingsordninger i samarbejde med EMCO. 

 

CCP’erne sikrer rettidig clearing og afvikling af alle matchede bud. CCP’erne fungerer 

som modpart til markedsdeltagerne i forbindelse med alle disses handler for så vidt 

angår finansielle rettigheder og forpligtelser, der følger af disse handler. Desuden fun-

gerer CCP’erne som modpart til hinanden i forbindelse med udveksling af energi mel-

lem budområder for så vidt angår finansielle rettigheder og forpligtelser, der følger af 

disse udvekslinger af energi. 

 

Det fælles forslag finder anvendelse på ordninger for udveksling af el inden for og 

mellem de danske budområder (DK1 og DK2) samt mellem de danske budområder og 

andre relevante budområder. Forslaget fastsætter den grundlæggende retlige ramme 

for alle operationelle NEMO’er i disse budområder for så vidt angår CCP’ernes efter-

følgende bilaterale aftaler om udveksling af el. De bilaterale privatretlige aftaler skal 

således respektere de generelle bindende regler fastsat i forslaget. 

 

Forslaget gælder for både day-ahead- og intraday-handler. 

 

CCP’erne skal i henhold til forslaget samarbejde om at gennemføre og drive intra-

zonal (dvs. handler i samme budområde mellem NEMO’er) og grænseoverskridende 

clearing og afvikling, der som minimum skal forpligte CCP’erne til at bidrage aktivt til at 

realisere omfanget af forslaget samt til enhver tid at overholde gældende Europæisk 

og national konkurrencelovgivning. Desuden skal CCP’erne i henhold til forslaget ud-

øve deres rettigheder og forpligtelser i god tro og indbyrdes loyalt og retfærdigt. 
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CCP’erne skal i overensstemmelse med forslaget oprette og vedligeholde det krævede 

tekniske og operationelle infrastruktur samt procedurer til indbyrdes udførsel af clea-

ring og afvikling bl.a. i forhold til fysisk afvikling af handlerne, finansiel afvikling af 

handlerne samt fakturering. 

 

Desuden følger det af forslaget, at CCP’erne skal være balanceansvarlige for at kunne 

gennemføre den fysiske afvikling af handlerne med el, dvs. gennemføre leveringen af 

el. 

 

Hver clearingtransaktion skal forpligte mindst to CCP’er til at sælge og levere eller 

købe og acceptere levering af grænseoverskridende eller intra-zonal mængder af elek-

tricitet til den gældende pris plus moms (VAT) i overensstemmelse med de respektive 

markedskoblingsresultater.  

 

Forslaget fastsætter endvidere, at CCP’ernes forpligtelser med hensyn til clearing-

transaktionerne ikke påvirkes af, at TSO’erne nægter, reducerer eller annullerer nomi-

neringerne af intra-zonal eller grænseoverskridende handler med el. For at gennemfø-

re fysisk afvikling skal hver CCP indsende de krævede nomineringer til de relevante 

TSO’er. Hvis der er et misforhold mellem en CCP’s fysiske nomineringer og det rele-

vante markedskoblingsresultat, skal den CCP, hvis nominering afviger fra markeds-

koblingsresultatet, refundere den anden CCP for omkostninger eller tab som følge 

heraf. Hvis en CCP ved afvigelser fra markedskoblingsresultatet opnår gevinst ved 

sådanne afgivelser, så skal denne CCP kreditere den anden CCP et beløb svarende til 

gevinsten. Disse forpligtelser til at tilbagebetale omkostninger, tab eller gevinster skal 

ikke være underlagt et loft eller i øvrigt begrænses.  

 

For at muliggøre finansiel afvikling af handlerne kan CCP’erne beslutte at indgå en 

ordning om finansiel afvikling ved brug af egne eksisterende bank/afviklingsstrukturer 

eller gensidigt indgå aftale om en diskret bank/afviklingsordning. Uanset hvilken frem-

gangsmåde, som CCP’erne vælger, så skal hver CCP altid sikre, at der er tilstrækkelig 

finansiering til den finansielle afvikling. 

 

Forslaget fastsætter desuden, at CCP’erne skal stille hinanden sikkerhed for leverings-

/betalingsforpligtelserne, der skal udføres mellem CCP’erne. Sikkerhedsstillelsen skal 

være rimelig og forholdsmæssigt i forhold til den finansielle eksponering mellem 

CCP’erne. 

 

CCP’erne må ikke opkræve gebyrer af hinanden (herunder, men ikke begrænset til 

medlemsafgifter samt handels- og/eller clearinggebyrer) eller forsøge at pålægge an-

dre omkostninger eller gebyrer for grænseoverskridende fysisk og finansiel clearing- 

og afviklingsaktiviteter. 

 

Endelig fremgår det af forslaget, at forslaget skal finde anvendelse på udveksling af el 

på day-ahead-markedet fra den seneste dato af følgende to: 1) Forsyningstilsynets 

afgørelse eller 2) implementering af ordninger for tilfælde, hvor der er flere end én 

NEMO (Multi NEMO Arrangements).  Forslaget skal finde anvendelse på udveksling af 

el på intraday-markedet fra datoen for Forsyningstilsynets afgørelse. 
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SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet vurderer, at European Market Coupling Operator (org. No. 984 058 

098) som ansøger er part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Forsyningstilsynet 

vurderer endvidere, at Nasdaq Oslo ASA (org. no. 965 662 952) som ansøger er part i 

sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Endelig vurderer Forsyningstilsynet, at EPEX 

Spot SE (org. no. 508 010 501) som ansøger er part i sagen i dansk forvaltningsretlig 

forstand. 

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at en afgørelse om godkendelse fælles forslag til 

clearing- og afviklingsordninger skaber ret i forhold til EMCO, EPEX og Nasdaq, der 

herved pålægges en række forpligtelser i henhold til forordning 2015/1222 og det 

fremsatte forslag. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at afgørelse om god-

kendelse af fælles forslag til clearing- og afviklingsordninger vurderes at påvirke såvel 

EMCO, som EPEX og Nasdaq direkte og individuelt. 
 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 8. marts 2019 offentliggjort det første forslag fra EMCO i 

offentlig høring på NordREGs hjemmeside i samarbejde med de øvrige nordiske 

NRA’er med høringsfrist den 22. marts 2019. 

 

Forsyningstilsynet og de øvrige nordiske NRA’er har modtaget bemærkninger fra den 

offentlige høring fra de nordiske TSO’er. 

 

De nordiske TSO’er har udarbejdet et fælles dokument med bemærkninger. 

 

Det fremgår af det fælles høringsdokument, at TSO’erne finder, at det første forslag er 

udarbejdet i et format, som får forslaget til at fremstå som en retningslinje mere end et 

juridisk dokument, der fastsætter de grundlæggende regler for clearing- og afviklings-

ordninger for de nordiske budområder. TSO’erne anfører i denne sammenhæng også, 

at det første forslag gør brug af ental og flertal under henvisning til forslaget/forslagene 

om clearing- og afvikling på en uhensigtsmæssig og ikke-gennemsigtig måde, som 

understøtter antagelsen om, at forslaget bruges mere som en retningslinje frem for 

som et bindende regelsæt.  

 

Desuden anfører TSO’erne, at de er af den opfattelse, at forslaget skal indeholde be-

stemmelser om indsamling, fordeling og overførsel af flaskehalsindtægter, da det i 

TSO’ernes opfattelse er en del af clearing og afvikling.  

 

TSO’erne anfører endvidere en række mere specifikke bemærkninger til de forskellige 

bestemmelser, særligt med henblik på at sikre overensstemmelse med implementerin-

gen af Multi Nemo Arrangement (MNA) samt med henblik på at sikre, at de grundlæg-

gende regler for clearing og afvikling finder anvendelse i både en ”normal tilstand”, 

som i en ”fallback tilstand”, dvs. hvis markedskoblingen ikke er i stand til at generere 

resultater, og de alternative løsninger på regionalt niveau træder i kraft. De alternative 

løsninger skal sikre, at kapaciteten stadig kan fordeles. 
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Endelig anfører TSO’erne som et generelt opmærksomhedspunkt til NRA’erne, at 

NRA’erne skal påse, at forslaget ikke skaber potentielle adgangsbarrierer for nye NE-

MO’er.  

 

RETSGRUNDLAG 

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

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF KAPACITETSBE-

GRÆNSNINGER. 

 

Med hjemmel i forordning 714/2009 er der blevet vedtaget forordning 2015/1222 

(Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger). Forord-

ningen 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 NEMO’ernes 

fælles forslag til clearing- og afviklingsordninger findes i artikel 3, 7 samt 77, stk. 2. 

 

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 
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 7, stk. 1 fastsætter NEMO’ernes opgaver, herunder at fungere som central 

modpart for clearing og afvikling af den udveksling af energi, der resulterer af den 

fælles  day-ahead- og intraday-kobling. 

 

Artikel 77 omhandler udgifter til clearing og afvikling og fastsætter desuden i stk. 2, at 

centrale modparter og shippingagenter anvender lønsomme clearing- og 

afviklingsordninger, der sikrer, at unødvendige udgifter undgås, og at risici afspejles. 

De områdeoverskridende clearing- og afviklingsordninger godkendes af de relevante 

nationale regulerende myndigheder.  
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af det fælles forslag fra European Market 

Coupling Operator, Nasdaq Oslo ASA og EPEX Spot SE til clearing og afviklingsord-

ninger i og mellem de danske budområder (DK1 og DK2) og på de danske budområ-

degrænser til andre relevante budområder. 

 

Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 77, 

stk. 2 i forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (forordning 2015/1222). 

 

Det følger af artikel 77, stk. 2, at CCP’er og shippingagenter anvender lønsomme clea-

ring- og afviklingsordninger, der sikrer, at unødvendige udgifter undgås, og at risici 

afspejles. 

 

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. at NEMO’erne får en fair og ikke-diskriminerende behandling, sikre og forbedre 

oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed, skabe lige vilkår for NEMO’er og 

sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapaciteten. 

 

Forsyningstilsynets forståelse af artikel 77, stk. 2 er, at der skal udarbejdes ét forslag, 

der fastsætter den grundlæggende retlige ramme for clearing- og afviklingsordninger i 

og mellem de danske budområder samt på de danske budområdegrænser til andre 

relevante budområder. Forsyningstilsynet forstår endvidere, at det er NRA’ernes opga-

ve at sikre, at CCP’erne anvender lønsomme ordninger, hvor unødvendige udgifter 

undgås, og at risici afspejles. Forsyningstilsynets forståelse af artikel 77, stk. 2 er end-

videre, at med afsæt i det godkendte forslag skal CCP’erne indgå bilaterale aftaler om 

clearing og afvikling mellem dem.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at NEMO’erne i de danske budområder (DK1 og DK2)  

har udarbejdet forslaget i fællesskab. Forsyningstilsynet bemærker desuden, at forsla-

get er udarbejdet med henblik på anvendelse i og mellem alle de nordiske budområder 

og på relevante budområdegrænser til Norden. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det første forslag, som blev sendt til de 

nordiske NRA’er gav anledning til en række bemærkninger fra NRA’erne, herunder at 

forslaget ikke levede op til de formelle krav i artikel 77, stk. 2 i forordning 2015/1222 

om at fastsætte den grundlæggende retlige ramme for clearing og afvikling i de nordi-

ske budområder, men at forslaget alene fastsatte en række vejledende forhold. Forsy-

ningstilsynet bemærker desuden, at det første forslag ikke i tilstrækkelig grad tydeligt 

fastsatte, hvilke modpartsrisici der ville gælde og hvorfor, samt at principperne for me-

toden til fastsættelse af sikkerhedsstillelse skulle beskrives mere klart. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ændrede forslag fra NEMO’erne i tilstrækkelig grad 

har taget højde for de ændringer, som de nordiske NRA’er har anmodet om. Forsy-

ningstilsynet lægger bl.a. vægt på, at forslaget angiver, at der er tale om den grund-

læggende retlige ramme for clearing- og afviklingsordninger i og mellem de danske 

budområder samt på de danske budområdegrænser til andre relevante budområder. 
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Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at forslaget angiver, at der med afsæt i 

forslagets grundlæggende retlige ramme skal udarbejdes bilaterale aftaler mellem 

CCP’erne, som skal respektere bestemmelserne i forslaget. 

 

I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet desuden vægt på, at forslaget 

er nødvendigt for, at der kan indgås handler mellem markedsdeltagerne på kryds af el-

handelsbørser (NEMO’erne) og på tværs af budområdegrænser i sidste ende til gavn 

for forbrugerne. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at forslaget fastsætter 

den retlige ramme for de bilaterale aftaler, som NEMO’erne/de centrale modparter skal 

indgå med hinanden om clearing og afvikling. Forslaget skal dermed sikre, at NEMO’er 

med en stærkere forhandlingsposition i de bilaterale aftaler ikke kan pålægge NE-

MO’er med en mindre stærk forhandlingsposition ikke-lønsomme betingelser.  

 

Forsyningstilsynet finder desuden, at bemærkningerne fra de nordiske TSO’er deslige 

er taget i betragtning i tilstrækkelig grad i det ændrede forslag. Forsyningstilsynet be-

mærker imidlertid, at forslaget ikke fastsætter nærmere bestemmelser for indsamling, 

fordeling og overførsel af flaskehalsindtægter, som TSO’erne ellers har angivet i deres 

fælles høringsdokument, at forslaget bør indeholde bestemmelser om. Forsyningstil-

synet vurderer, at det er uden for rammerne af, hvad forslaget skal indeholde. Til støtte 

herfor skal Forsyningstilsynet anføre, at forslag til indsamling, fordeling og overførsel af 

flaskehalsindtægter ikke kan fastsættes af NEMO’erne ensidigt, men skal inkludere 

TSO’erne. Forsyningstilsynet anfører i den forbindelse, at nærværende forslag er ud-

arbejdet af NEMO’erne og har til hensigt at fastsætte de retlige rammer for de aftaler, 

som CCP’erne (dvs. NEMO’erne eller de enheder, som NEMO’erne har uddelegeret 

opgaven til) bilateralt skal indgå om clearing- og afviklingsordninger. Forsyningstilsynet 

vurderer, at pligtsubjekterne i henhold til artikel 77, stk. 2 er NEMO’erne/CCP’erne og 

ikke TSO’erne, og dermed at forslaget ikke kan fastsætte bestemmelser, der også er 

relevante for TSO’erne. 

 

Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at CCP’erne i henhold til forslaget ikke må 

opkræve gebyrer af hinanden (herunder, men ikke begrænset til medlemsafgifter samt 

handels- og/eller clearinggebyrer) eller forsøge at pålægge andre omkostninger eller 

gebyrer for grænseoverskridende fysisk og finansiel clearing- og afviklingsaktiviteter. 

Forsyningstilsynet finder, at denne bestemmelse er særlig vigtig under hensyntagen til 

at sikre, at de bilaterale clearing- og afviklingsordninger udarbejdes lønsomt og unød-

vendige udgifter undgås. 

 

Desuden lægger Forsyningstilsynet vægt på, at forslaget pålægger hver CCP en for-

pligtelse til at sikre, at der er tilstrækkelig finansiering til den finansielle afvikling uanset 

hvilken model for finansiel afvikling, som CCP’erne i øvrigt indgår aftale om at bruge. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at denne forpligtelse er medtaget i forslaget for at 

leve op til kravet om, at risici afspejles. I den sammenhæng indgår det positivt i Forsy-

ningstilsynets vurdering, at CCP’erne skal påse, at den sikkerhedsstillelse, som 

CCP’erne skal stille som sikkerhed for leverings-/betalingsforpligtelserne, skal være 

rimelig og forholdsmæssig i forhold til den finansielle eksponering mellem CCP’erne. 

Forsyningstilsynet finder, at bestemmelsen er vigtig for at sikre, at de bilaterale clea-

ring- og afviklingsordninger mellem CCP’erne udarbejdes lønsomt og at unødvendige 

udgifter undgås.  

 



FORSYNINGSTILSYNET |  Side 13/13 

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets betragtninger, at de nordiske NRA’er har 

opnået enighed om at godkende forslaget. 

 
På baggrund af disse betragtninger finder Forsyningstilsynet, at det fælles forslag fra 

European Market Coupling Operator, EPEX Spot SE og Nasdaq Oslo ASA til område-

overskridende clearing- og afviklingsordninger 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 

 

Kimmie Byriel Laage-Petersen (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. +45 5171 0449 

KBLP@forsyningstilsynet.dk 

 

 


