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Afgørelse om opdeling af langsigtet 
overførselskapacitet for CCR Nordic  

 

RESUMÉ 

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af metoden 
til opdeling af langsigtet overførselskapacitet i kapacitetsberegningsregion Nordic.  
 
Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 
2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA GL). 
 
Forordning 2016/1719 har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for 
producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko 
inde for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværende aukti-
onsregler for langsigtet kapacitetstildeling. Desuden er formålet med forordningen, at 
transmissionssystemoperatørerne koordinerer langsigtet beregning af kapaciteten for 
den kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at 
sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rå-
dighed for markedet. 
 
Metoden er udarbejdet af Energinet og Energinet har haft metoden i høring, bl.a. hos 
de øvrige nordiske transmissionssystemoperatører. 
 
Formålet med metode til opdeling af langsigtet overførselskapacitet er at fastsætte en 
metode for fordelingen af langsigtet overførselskapacitet imellem produkterne, der sæl-
ges som langsigtede transmissionsrettigheder på års- og månedsbasis. Opdelingsme-
toden er baseret på input fra den såkaldte kapacitetsberegningsmetode, som er den 
metode, der beregner selve den ledige mængde kapacitet. Metoden fastsætter, at op-
delingen af langsigtet overførselskapacitet mellem års- og månedsprodukter herefter 
sker således, at den kapacitet, der er beregnet af kapacitetsberegningsmetoden deles 
ud fra et princip om 50/50 for en såkaldt ”Initial Period”. Princippet 50/50 betyder, at 50 
pct. af den beregnede kapacitet i henhold til kapacitetsberegningsmetoden tildeles til 
de årlige transmissionsrettigheder og 50 pct. til de månedlige transmissionsrettigheder 
dog med forbehold for en eventuel genberegning af overførselskapaciteten, som i teo-
rien vil medføre mere kapacitet, da genberegningen sker tættere på real-time. 

 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har ændret metoden af 20. december 2019 
væsentligt fra den først foreslåede metode af 16. januar 2019 på baggrund af Forsy-
ningstilsynets ændringsanmodning, hvor Forsyningstilsynet bl.a. vurderede, at meto-
den ikke var gennemsigtig og ikke i tilstrækkelig grad tog højde for markedsdeltager-
nes behov for afdækning 
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Forsyningstilsynet har vurderet den anmeldte metode på baggrund af de betingelser, 
som artikel 16 forordning 2016/1719 fastsætter. Metoden skal således opfylde mar-
kedsdeltagernes behov, den skal være konsekvent i forhold til kapacitetsberegnings-
metoden og endelig skal den ikke føre til indskrænkninger i konkurrencen, herunder i 
adgangen til transmissionsrettigheder.  
 
 

I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at Energinet har 
taget Forsyningstilsynets ændringsanmodninger i betragtning. Ændringsanmodnin-
gerne gik bl.a. på uklarhed i metodens sammenhæng med kapacitetsberegningsmeto-
den samt den utilstrækkelige præcisering af nogle definitioner. Desuden indgår det i 
Forsyningstilsynets vurdering, at metoden gælder for en periode, indtil der er foretaget 
en analyse af tilstrækkeligheden af prisafdækningsmulighederne i de danske budområ-
der. Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at analysen skal udarbejdes af Forsyningstil-
synet. Forsyningstilsynet forstår således, at Energinet er indforstået med at eventuelle 
udfald af Forsyningstilsynets analyse af prisafdækningsmulighederne kan føre til, at 
metoden bør ændres for bedre at afspejle markedsdeltagernes behov. Forsyningstilsy-
net finder, at metoden på det nuværende grundlag i tilstrækkelig grad opfylder marke-
dets behov. 
 
Ud fra en samlet gennemgang af metoden vurderet op imod forordningens krav finder 
Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte metode kan godkendes. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode til opdeling af langsigtet overfør-
selskapacitet i kapacitetsberegningsregion Norden.  
 
Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af metode til opdeling af langsigtet 
overførselskapacitet i kapacitetsberegningsregion Nordic er truffet i medfør af artikel 4 
stk. 1, 5 og 7 litra b) i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af 
retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling.  
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING  

Denne sag handler om anmeldelse af forslag til metode for opdeling af langsigtet over-
førselskapacitet fra den danske transmissionssystemoperatør, Energinet El-systeman-
svar AS (Energinet) og skal gælde for den danske budzonegrænse, Storebælt, som 
forbinder de danske budområder, DK1 og DK2. Et budområde er et geografisk afgræn-
set område, hvor der antages altid at være tilstrækkelig intern transportkapacitet til at 
have én fælles pris.  
 
Energinet er den danske TSO, der ejer og udvikler el-nettet og har ansvaret for balan-
cen i det danske el-system. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.  
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Den 20. december 2019 har Energinet sendt anmeldelsen om metode for opdeling af 
langsigtet overførselskapacitet, herunder med et såkaldt ”støtte-dokument” (bilag 1-3) 
til Forsyningstilsynet.  
 
Som udgangspunkt skal Energinet udarbejde metoden i samarbejde med de øvrige 
TSO’er i den såkaldte kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic). En kapacitets-
beregningsregion (CCR) er defineret som det geografiske område, inden for hvilket 
den koordinerede kapacitetsberegning anvendes. En CCR udgøres af budområde-
grænser og hver transmissionssystemoperator (TSO) er knyttet indtil flere CCR’er.  
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 kan pla-
ceres i en eller flere CCR’er. Forordning 2016/1719 er endnu ikke implementeret i 
norsk ret. Den norske TSO, Statnett samarbejder imidlertid på frivillig basis med 
TSO’erne i CCR Nordic.  
 
Metoden er dog kun udarbejdet af Energinet, da Energinet er den eneste TSO i CCR 
Nordic, der udbyder transmissionsrettigheder. De øvrige TSO’er i CCR Nordic er derfor 
undtaget fra at udarbejde metoden. Energinet har imidlertid haft metoden i høring hos 
de andre nordiske TSO’er. Energinet har ikke modtaget indvendinger mod indholdet af 
forslaget til metode for opdeling af langsigtet kapacitetstildeling. 
 
Forslaget til metoden baserer sig på en tidligere metode, som Energinet anmeldte til 
godkendelse hos Forsyningstilsynet den 16. januar 2019. Forsyningstilsynet har ved 
modtagelse af forslaget fra 16. januar 2019 haft det i offentlig høring på Forsyningstil-
synets hjemmeside fra 22. januar 2019 til 18. februar 2019. Der fremkom et hørings-
svar i den offentlige høring. 
 
Ud fra en samlet vurdering af Forsyningstilsynets egen evaluering af forslaget af 16. 
januar 2019 og det indkomne høringssvar, fandt Forsyningstilsynet, at metoden skulle 
ændres på en række punkter, førend metoden kunne godkendes. 
 
Forsyningstilsynets ændringsanmodning (bilag 4) gik bl.a. på, at: 

 metoden var uklar i forhold til, hvordan denne skulle fungere sammen med den 
flowbaserede (FB) kapacitetsberegningsmetode, som CCR Nordic overgår til. FB-
kapacitetsberegningsmetoden baserer sig på, at udvekslingen af el på tværs af 
budområder begrænses af faktorer, der tager det fysiske flow af energi i betragt-
ning. 

 en række begreber skulle defineres bedre, herunder underselling og overselling. 
Energinet definerede oprindeligt, at der ved ”underselling” skulle forstås: en situa-
tion, hvor marginalpris på transmissionsrettigheder i auktionen, ligger under den 
fremtidige afregningspris. Forsyningstilsynet fandt, at Energinet ikke i tilstrækkelig 
grad definerede ”underselling” og hermed ej heller modsætningsvis ”overselling” i 
relation til det optimale niveau af transmissionsrettigheder, 

 Metoden helt manglede en bestemmelse om ”randbetingelser”, dvs. ydre grænser 
for den kapacitet, der udbydes som transmissionsrettigheder for henholdsvis års- 
og månedsprodukter samt andre produkter. En bestemmelse om ”randbetingel-



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM OPDELING AF LANGSIGTET OVERFØRSELSKAPACITET FOR CCR 

NORDIC 

Side 4/12 

ser” er nyttig for at sikre, at metoden er konsekvent i forhold til kapacitetsbereg-
ningsmetoden og det output, som den leverer (dvs. den totale beregnede kapaci-
tet). 

 
Ændringsanmodningen gik desuden helt generelt på, at metoden ikke var gennemsig-
tig og at en række begreber derfor skulle defineres (mere præcist). Ændringsanmod-
ningen oplistede endvidere en række specifikke bemærkninger, herunder bemærknin-
ger om sprogbrug. 
 
Energinet har på baggrund af Forsyningstilsynets ændringsanmodning anmeldt me-
tode af 20. december 2019 til opdeling af langsigtet overførselskapacitet. 
 
Forsyningstilsynet har evalueret forslaget, herunder med særlig vægt på de ændrede 
forhold, og har vurderet, at forslaget til metoden kan godkendes. 
 

DET RELEVANTE MARKED – FORWARDMARKEDET (LANGTIDSMARKEDET) 
 
Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) af 
26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. 
Kommissionens forordning (EU) af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslin-
jer for langsigtet kapacitetstildeling (forordning 2016/1719) regulerer det såkaldte for-
wardmarked. 
  
Engrosmarkedet for el kan inddeles i fire faser; forwardmarkedet (langtidsmarkedet), 
day-ahead-markedet, intraday-markedet og regulerkraftmarkedet.  
 
På forwardmarkedet (langtidsmarkedet) kan elleverandørerne prissikre den elektricitet, 
som handles på spotmarkedet. Forwardmarkedet kan derved udjævne spotmarkedets 
prissvingninger og de tilhørende risici. Det sker ved, at elleverandørerne indtræder i fi-
nansielle kontrakter, som relaterer sig til fremtidige spotpriser. Forwardmarkedet udgør 
således et finansielt marked.  
 
Forordning 2016/1719 har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for 
producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko 
inde for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværende aukti-
onsregler for langsigtet kapacitetstildeling. Desuden er formålet med forordningen, at 
transmissionssystemoperatørerne koordinerer langsigtet beregning af kapaciteten for 
den kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at 
sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rå-
dighed for markedet. 
 
På DK1-DK2 forbindelsen, Storebælt, udbydes der såkaldte finansielle transmissions-
rettigheder. Transmissionsrettigheder er salg af transport af el til markedsaktørerne, og 
kan bl.a. bruges af markedsaktørerne som redskab til at afdække prisforskelle mellem 
markeder, som skyldes kapacitetsbegrænsninger. En elleverandør, der tilbyder detail-
kunder en leverance af el til en fast pris gør det med udgangspunkt i det finansielle 
marked. Elleverandøren køber den fysiske strøm ind på en el-handelsbørs med ud-
gangspunkt i en såkaldt spotpris, der gælder i det område, hvor forbrugerens fysiske 
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forbrug foregår. Spotpriserne varierer time for time alt efter udbud og efterspørgsel. El-
leverandøren har dermed en risiko ved at love forbrugeren en fast pris. Denne prisri-
siko kan afdækkes ved at købe bl.a. transmissionsrettigheder. Transmissionsrettighe-
der på Storebæltsforbindelsen handles ved auktioner, der gennemføres af auktionshu-
set, JAO i henhold til de såkaldte Harmoniserede Allokeringsregler (HAR), der er et 
sæt fælles europæiske regler for kapacitetsallokering og brug af transmissionsrettighe-
der (ACERs afgørelse nr. 14/2019 af 29. oktober 2019). Ved køb af transmissionsret-
tigheder købes retten til fremtidige flaskehalsindtægter fra markedskoblingen. Flaske-
halsindtægter opstår som en handelsgevinst, der følger af prisforskelle mellem el-mar-
kedsområder, f.eks. DK1 og DK2, i de timer, hvor kapaciteten på forbindelsen mellem 
de to områder, ikke er tilstrækkelig til at udjævne prisforskellen. Flaskehalsindtægterne 
fordeles til ejerne af de forbindelser, som kobler el-markedsområderne sammen, dvs. 
Energinet i dette tilfælde.  
 

METODEN FOR OPDELING AF LANGSIGTET OVERFØRSELSKAPACITET 
Nedenfor følger en gennemgang af forslaget med angivelse af de forhold, som har re-
levans for Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen. 
 
Formålet med metode til opdeling af langsigtet overførselskapacitet er at fastsætte en 
metode for fordelingen af langsigtet overførselskapacitet imellem produkterne, der sæl-
ges som langsigtede transmissionsrettigheder på års- og månedsbasis. Opdelingsme-
toden er baseret på input fra den såkaldte kapacitetsberegningsmetode, som er den 
metode, der beregner selve den ledige mængde kapacitet. Indehaveren af en trans-
missionsrettighed, der i Danmark er en finansiel rettighed (option) får udbetalt en godt-
gørelse fra TSO’erne, som sælger transmissionsrettigheden, hvis prisforskellen mel-
lem budområderne er positiv i retning af transmissionsrettigheden. Godtgørelsen ud-
gøres således af den volumen, som transmissionsrettighedshaveren har købt multipli-
ceret med spotprisforskellen. De produkter, der sælges som langsigtede transmissi-
onsrettigheder er nærmere defineret i den af Forsyningstilsynet godkendte metode for 
regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i CCR Nordic (se Forsy-
ningstilsynets afgørelse af 29. november 2018). 
 
Udgangspunktet for beregningen af mængden af langsigtet overførselskapacitet er så-
ledes den af Agenturet for Samarbejdet mellem Energireguleringsmyndigheder i EU 
(ACER) fastsatte kapacitetsberegningsmetode for CCR Nordic (afgørelse nr. 16/2019 
af 30. oktober 2019). Kapacitetsberegningsmetoden anvender i første omgang den le-
dige transmissionskapacitet (ATC-værdier), men på sigt overgår kapacitetsberegnings-
metoden til at være såkaldt flow-based, hvormed det er den resterende ledige margin 
(RAM-værdier), der er udgangspunktet i opdelingsmetoden.  
 
Metoden for opdeling af langsigtet overførselskapacitet fastsætter, at den totale bereg-
nede kapacitet, dvs. kapacitet beregnet i henhold til kapacitetsberegningsmetoden, 
ikke må reduceres før denne tildeles til markedet, og eventuelle afbrydelser må tages i 
betragtning i den langsigtede kapacitetsberegningsmetode i CCR Nordic. Kapacitets-
beregningsmetoden producerer forskellige scenario-baserede resultater for hver kapa-
citetstildeling, og input til beregning af de langsigtede transmissionsrettigheder er den 
mindste værdi blandt de forskellige scenarier, for hver relevant periode, hvor transmis-
sionsrettigheder allokeres til markedet.    
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Desuden fastsætter metoden, at mængden af transmissionsrettigheder (MW) for det 
følgende kalenderår (årsprodukt) skal beregnes og allokeres senest den 15. december 
i et givent år. Endvidere skal mængden af transmissionsrettigheder (MW) for den må-
nedlige auktion (månedsprodukt) beregnes og allokeres senest to arbejdsdage før må-
nedsauktionen finder sted. Hvis der introduceres andre produkter end års- og måneds-
produkter, så skal mængden af transmissionsrettigheder (MW) ligeledes beregnes og 
allokeres til markedet senest to arbejdsdage før den auktion, hvor produktet udbydes. 
 
Det følger endvidere af metoden, at den totale mængde (MW) af transmissionsret-
tigheder, dvs. for både års- og månedsauktioner samt evt. fremtidige produkter ikke 
må overstige den totale kapacitet beregnet i henhold til kapacitetsberegningsmetoden 
for langsigtet kapacitet i CCR Nordic. 
  
Opdelingen af langsigtet overførselskapacitet mellem års- og månedsprodukter sker 
herefter således, at den kapacitet, der er beregnet af kapacitetsberegningsmetoden 
deles ud fra et princip om 50/50 for en såkaldt ”Initial Period”. Metoden definerer ”Initial 
period” som værende perioden fra metoden bliver gældende til de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder har truffet en afgørelse om afdækningsmuligheder i henhold til for-
ordning 2016/1719.  
 
50/50-princippet medfører, at kapaciteten til transmissionsrettigheder (årsprodukt) for 
det følgende kalenderår udgør 50% af den beregnede kapacitet. Kapaciteten til må-
nedsproduktet er i princippet svarende til den resterende 50 % mængde af kapacitet, 
men forud for hver månedsauktion genberegnes kapaciteten og månedsproduktet re-
duceres/øges hermed svarende til den begrænsede eller øgede mængde kapacitet, 
som genberegningen giver. Mængden (MW) af transmissionsrettigheder kan fortsat 
ikke overstige den totale mængde kapacitet, som kapacitetsberegningsmetoden har 
(gen-)beregnet. 
 
Metoden angiver desuden, at alle markedsaktører, der opfylder de generelle betingel-
ser i kapitel 2 og kapitel 3 i de Harmoniserede Allokeringsregler har adgang til at del-
tage i års- og månedsauktionerne og dermed til at købe langsigtede transmissionsret-
tigheder.  
 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR. Nr. 39314959) 
som ansøger er part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Forsyningstilsynet læg-
ger til grund, at en afgørelse om opdeling af langsigtet overførselskapacitet skaber ret i 
forhold til Energinet, der herved pålægges en række forpligtelser i henhold til forord-
ning 2016/1719 Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at afgørelse om opde-
ling af langsigtet overførselskapacitet vurderes at påvirke Energinet direkte og individu-
elt. 
  
FSTS bemærker, at det ifølge dansk forvaltningsret som udgangspunkt kun er den, der 
direkte bliver berørt af en afgørelse, der er part i sagen. Imidlertid kan afledte interes-
ser i nogle tilfælde være så væsentlige, at det udløser partsstatus. Det kræver dog, at 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM OPDELING AF LANGSIGTET OVERFØRSELSKAPACITET FOR CCR 

NORDIC 

Side 7/12 

der også foreligger individuel interesse i sagen. FSTS har overvejet, om der er mar-
kedsaktører, som kan anses for part i sagen. FSTS finder, at der ikke er markedsaktø-
rer, der direkte bliver berørt af FSTS’ afgørelse. FSTS skal herefter tage stilling til, om 
en eller flere markedsaktører alligevel har en så væsentlig og individuel interesse i sa-
gens udfald, at det udløser parts-status. Det indgår i FSTS’ vurdering, at langsigtet 
overførselskapacitet er tilgængelig for alle markedsaktører via handelsplatformen Joint 
Allocation Platform. FSTS lægger desuden vægt på, at der i den offentlige høring ikke 
er kommet bemærkninger fra specifikke markedsaktører, men alene fra Dansk Energi, 
der er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. FSTS finder 
således, at metoden for opdeling af langsigtet overførselskapacitet ikke har en væsent-
lig og individuel interesse for en specifik markedsaktør. FSTS vurderer således, at der 
ikke findes specifik(ke) markedsaktør(er), der er berørt i særlig grad af FSTS’ afgø-
relse samt at markedsaktørernes interesse i sagen kun er afledt og indirekte.  
 
FSTS vurderer på denne baggrund, at FSTS’ afgørelse om opdeling af langsigtet over-
førselskapacitet ikke berører markedsaktørerne væsentligt og individuelt. 

HØRING 
Forsyningstilsynet har den 22. januar 2019 offentliggjort Energinets forslag til metode 
af 16. januar 2019 i offentlig høring på Forsyningstilsynets hjemmeside med hørings-
frist den 18. februar 2019 
 
Forsyningstilsynet har modtaget bemærkninger fra den offentlige høring. 
 
Dansk Energi, der er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark 
har til forslaget af 16. januar 2019 bemærket, at der er et stort fokus på underselling i 
metodeforslaget og det vedlagte støtte-dokument, uden at Dansk Energi finder, at det i 
realiteten er tydeliggjort, hvor stort problemet med underselling egentlig er. Desuden 
angiver Dansk Energi, at Dansk Energi savner betragtninger om alternative metoder, 
såsom en fast kapacitet på måneds- og års-auktionerne. Dansk Energi anfører endvi-
dere, at usikkerheder ved metodeforslaget og eventuelle negative virkninger af den fo-
reslåede metode burde inddrages i højere grad i afvejningen af den foreslåede metode 
som værende den bedste løsning. 
  

RETSGRUNDLAG 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 AF 26. SEPTEMBER 2016 OM 
FASTSÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR LANGSIGTET KAPACITETSTILDE-
LING 
 
Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget Kommissionens forordning (EU) 
2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapa-
citetstildeling. Forordningen gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 
 
Af præamblen (nr. 9) fremgår det, at der findes flere forskellige tildelingsregler i EU, 
som er bestemmende for de kontraktlige ordninger for langsigtede transmissionsret-
tigheder. TSO'erne bør udvikle harmoniserede tildelingsregler for fysiske transmissi-
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onsrettigheder, finansielle transmissionsrettigheder — optioner (i det følgende be-
nævnt FTR — optioner) og finansielle transmissionsrettigheder — forpligtelser (i det 
følgende benævnt FTR — forpligtelser) på EU-niveau. 
 
Det fremgår desuden af præamblen (nr. 10), at disse harmoniserede tildelingsregler 
som minimum skal indeholde en beskrivelse af tildelingsproces-sen/-proceduren for 
langsigtede transmissionsrettigheder, herunder minimumskrav til deltagelse, økonomi-
ske spørgsmål, produkttyper, der udbydes på eksplicitte auktioner, nomineringsregler, 
regler for indskrænkning og kompensation, regler for markedsdeltagere, hvis de over-
drager deres langsigtede transmissionsrettigheder, princippet om »forbrug eller salg« 
(UIOSI), regler vedrørende force majeure og ansvar. I disse harmoniserede tildelings-
regler bør man ligeledes skitsere de kontraktlige forpligtelser, som markedsdeltagerne 
skal overholde. 
 
 
De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse vedrørende regionale krav til harmo-
niserede tildelingsregler findes i artikel 3, 4, 51, 52 og 54. 
 
Det følger af Artikel 3, at forordning 2016/1719 har til formål at: 

a) Fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede 
afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne 

b) Optimere beregningen og tildelingen af langsigtet overførselskapacitet 

c) Sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet 

d) Sikre at TSO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får 
en fair og ikke-diskriminerende behandling 

e) Sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og 
prisdannelse respekteres 

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

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

I henhold til Artikel 4, stk. 1 udarbejder TSO'erne de vilkår og betingelser eller metoder, 
der er fastlagt ved denne forordning, og fremsender dem til de kompetente regule-
rende myndigheder til godkendelse inden for de i denne forordning fastsatte frister. 
Hvis et forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der følger af denne forordning, 
skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO'er, samarbejder de deltagende TSO'er 
tæt herom. 
 
Artikel 4, stk. 7-9 fastsætter: 
Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende 
myndigheder i den berørte region: 

a) … 
b) Metoden vedrørende opdeling af overførselskapacitet, jf. artikel 16 

 
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 
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denne forordning. 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. På anmodning fra de kompetente regu-
lerende myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forsla-
gene til vilkår, betingelser og metoder. 
 
Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én regu-
lerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myndig-
heder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til enig-
hed. Hvor det er relevant, tager de kompetente regulerende myndigheder agenturets 
udtalelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte 
vilkår og betingelser eller metoder, jf. stk. 6 og 7, senest seks måneder efter at de, el-
ler i givet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhand-
lede vilkår og betingelser eller metoder. 
 
De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i forordning 2016/1719 omhandlede 
vilkår, betingelser og metoder, skal i henhold til Artikel 4, stk. 13 offentliggøre dem på 
internettet, når de kompetente regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis 
en sådan godkendelse ikke er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplys-
ninger anses som værende fortrolige i henhold til artikel 7. 
 
Ifølge Artikel 16 skal TSO’erne i en kapacitetsberegningsmetode i fællesskab et forslag 
til en metode il koordineret opdeling af langsigtet overførselskapacitet mellem forskel-
lige langsigtede tidsrammer. 
 
Metoden skal opfylde 3 betingelser i henhold til artikel 16, stk. 2: 

1. metoden skal opfylde markedsdeltagernes behov for afdækning, 
2. den skal være konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden og 
3. den må ikke føre til indskrænkning af konkurrencen, navnlig med hensyn til 

adgangen til langsigtede transmisionsrettigheder. 
 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af en metode for opdeling af langsigtet overfør-
selskapacitet. 
 
Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 16, jf. 
artikel 4, stk. 7 i forordning 2016/1719. Det følger af artikel 16, at metoden 1) skal op-
fylde markedsdeltagernes behov for afdækning, 2) den skal være konsekvent i forhold 
til kapacitetsberegningsmetoden, og 3) den må ikke føre til indskrænkninger af konkur-
rencen, navnlig med hensyn til adgangen til langsigtede transmissionsrettigheder. 
 
Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen skal ses i lyset af formålene i forord-
ning 2016/1719, da forslaget ikke må være til hinder for, at formålene nås, herunder 
fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdæk-
ningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne. Desuden skal me-
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toden bidrage til at sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapaci-
tetstildeling og prisdannelse respekteres samt sikre og forbedre gennemsigtigheden og 
pålideligheden af oplysningerne om langsigtet kapacitetstildeling. 
 
Forsyningstilsynet bemærker helt overordnet, at Energinet har ændret metoden af 20. 
december 2019 væsentligt i forhold til metodeforslaget af 16. januar 2019. Forsynings-
tilsynet finder, at Energinet har foretaget ændringerne af metodeforslaget på baggrund 
af Forsyningstilsynets ændringsanmodning, og Forsyningstilsynet vurderer i den for-
bindelse, at de forbehold, som Forsyningstilsynet havde ved den af 16. januar 2019 fo-
reslåede metode ikke længere gør sig gældende, idet metoden er ændret væsentligt. 
Forsyningstilsynet havde bl.a. forbehold i forhold til at metoden ikke var gennemsigtig 
og konsekvent i relation til kapacitetsberegningsmetoden. 
 

1) MARKEDSDELTAGERNES BEHOV FOR AFDÆKNING 
 
Forsyningstilsynet finder, at det er vanskeligt at definere markedsdeltagernes behov 
uden videre. Forsyningstilsynet er af den opfattelse, at Energinet i metoden af 16. ja-
nuar 2019 forsøgte at fastsætte en metode for opdeling, der imødekom markedsdelta-
gernes behov. Forsyningstilsynet var imidlertid af den opfattelse, at metoden ikke var 
gennemsigtig og i øvrigt ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at sikre, at markedsdeltager-
nes behov blev imødekommet. Forsyningstilsynet vurderede derfor, at Energinet skulle 
foreslå en mere gennemsigtig metode, og samtidig overveje alternative metoder. For-
syningstilsynet lagde hermed særlig vægt på, at Dansk Energi i sit høringssvar til For-
syningstilsynet gav udtryk for, at Dansk Energi savnede betragtninger om alternative 
metoder, herunder at have en metode om en fast kapacitet på måneds- og årsauktio-
nerne i lighed med den ”metode”, som finder anvendelse i dag. Forsyningstilsynet for-
står Dansk Energis bemærkninger som et udtryk for, at Dansk Energi har et ønske om 
en mere gennemsigtig og objektiv metode. 
  
Forsyningstilsynet bemærker desuden, at Dansk Energi i sit høringssvar angiver, at 
der er et stort fokus på underselling i metodeforslaget af 16. januar 2019. Forsyningstil-
synet bemærker, at der ved ”underselling” forstås, at auktionspriserne er (væsentlig) 
lavere end de prisdifferencer mellem budområder, som rent faktisk opstår. Undersel-
ling kan give en gevinst i favør af køberen. Forsyningstilsynet er af den opfattelse, at 
underselling og overselling ikke bør være en måde at sikre ”revenue adequacy” på for 
Energinet, men bør forstås som en følgevirkning. Forsyningstilsynet er endvidere af 
den opfattelse, at markedets behov er udfyldt optimalt set, når den marginale villighed 
til at betale i auktionerne er lig den marginale (ex post) værdi af optionerne. Forsy-
ningstilsynet bemærker imidlertid, at den anmeldte metode af 20. december 2019 er 
ændret i så væsentlig omfang, at underselling ikke længere er et fokus i metoden. For-
syningstilsynet finder, at metoden af 20. december 2019 med et princip om 50/50 der-
med ikke baserer sig på forhold om underselling.  
 
Desuden indgår det i Forsyningstilsynets vurdering, at opdelingen 50/50 gælder for en 
periode, indtil der er foretaget en analyse af tilstrækkeligheden af prisafdækningsmu-
lighederne. Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at analysen skal udarbejdes af Forsy-
ningstilsynet. Forsyningstilsynet forstår således, at Energinet er indforstået med at 
eventuelle udfald af Forsyningstilsynets analyse af prisafdækningsmulighederne kan 
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føre til, at metoden bør ændres for bedre at afspejle markedsdeltagernes behov. For-
syningstilsynet finder, at metoden på det nuværende grundlag i tilstrækkelig grad opfyl-
der markedets behov. 
 
Forsyningstilsynet er af den opfattelse, at den foreslåede metode af 20. december 
2019 positivt vil bidrage til øget overførselskapacitet til auktionerne for langsigtede 
transmissionsrettigheder. Forsyningstilsynet lægger således vægt på, at det er vanske-
ligt at fastsætte en metode, der opfylder markedsdeltagernes behov for afdækning. 
Forsyningstilsynet vurderer imidlertid, at den anmeldte metode er objektiv og gennem-
sigtig og på det foreliggende grundlag er det nærmeste, som Energinet kan komme på 
at imødekomme markedsdeltagernes behov, herunder bl.a. ved at bidrage positivt til at 
den langsigtet overførselskapacitet, der udbydes i auktionerne, øges.  

2) FORHOLD TIL KAPACITETSBEREGNINGSMETODEN 
Forsyningstilsynet bemærker, at metoden af 16. januar 2019 generelt manglede en be-
stemmelse om ”randbetingelser”, hvilket Forsyningstilsynet anmodede Energinet om at 
ændre. Forsyningstilsynet bemærker, at metoden af 20. december 2019 indeholder en 
bestemmelser om, at kapaciteten ikke må overstige den totale kapacitet beregnet i 
henhold til den nordiske kapacitetsberegningsmetode. Forsyningstilsynet lægger såle-
des vægt på, at det står angivet i metoden, at kapaciteten til års- og månedsauktio-
nerne ikke må overstige den totale kapacitet beregnet af den nordiske kapacitetsbe-
regningsmetode.  
 
Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at metoden af 16. januar 2019 ikke i tilstræk-
kelig grad var tydelig på, hvordan metoden skulle fungere, når der overgås til den så-
kaldte flowbaseret kapacitetsberegningsmetode. Forsyningstilsynet fandt dermed, at 
metoden af 16. januar 2019 ikke var konsekvent i relation til kapacitetsberegningsme-
toden. Forsyningstilsynet vurderer, at metoden af 20. december 2019 ikke er afhængig 
af diverse parametre fra kapacitetsberegningsmetoden, men objektivt anvender resul-
taterne fra kapacitetsberegningsmetoden som input. Forsyningstilsynet finder, at meto-
den dermed er konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden. Forsyningstilsy-
net har ved evaluering af metoden i øvrigt ikke fundet anledning til at tvivle på, at meto-
den for opdeling af langsigtet overførselskapacitet ikke er konsekvent i forhold til kapa-
citetsberegningsmetoden.  
 

3) INDSKRÆNKNING I KONKURRENCEN 
Endelig lægger Forsyningstilsynet vægt på, at det kun var Dansk Energi, der kom med 
bemærkninger i forhold til metoden af 16. januar 2019, og at der ikke i høringssvaret 
blev givet udtryk for, at metoden indskrænkede konkurrencen for adgangen til trans-
missionsrettigheder. Forsyningstilsynet vurderer, at selvom den anmeldte metode er 
ændret væsentligt i forhold til metoden af 16. januar 2019, så angår ændringerne ikke 
de artikler, der vedrører adgangen til overførselskapaciteten. Forsyningstilsynet lægger 
i den forbindelse også vægt på, at metoden for opdeling af langsigtet overførselskapa-
citet alene angiver opdelingen af kapaciteten til disse produkter, og derudover henviser 
til de allerede fastsatte harmoniserede allokeringsregler, som er bestemmende for, 
hvilke betingelser, markedsaktører skal opfylde for at have adgang til transmissionsret-
tigheder. Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at metoden ikke indskrænker kon-
kurrencen. 
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Ud fra en samlet gennemgang af metoden vurderet op imod forordningens krav finder 
Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte metode kan godkendes. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 
stk.1 i lov nr. 52 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 
 
Luis Boscan (FSTS) 
Fuldmægtig 
Tlf. +4541714301 
LUBO@forsyningstilsynet.dk 
 


