
 
 

 

31. oktober 2019 
 

 

FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 
Tlf. 4171 5400 
post@forsyningstilsynet.dk 
www.forsyningstilsynet.dk 
 
 

Energinet 
Myndighedsenheden 
 
cc: Ulrik Møller 

Ændringsanmodning vedr. FCA art. 16 opdeling af overførsels-
kapacitet for CCR Nordic. 

Kære Energinet / Ulrik, 
 
Vedr. Energinets forslag til metode for FCA artikel 16, opdeling af overførselskapacitet, 
for CCR Nordic dateret 16 januar 2019. Forsyningstilsynet takker for forslaget. Forsy-
ningstilsynet har fundet frem til, at metoden har behov for ændringer, førend at den kan 
godkendes.  
 
Generelle kommentarer 
  
Det er uklart for Forsyningstilsynet, hvordan metoden kommer til at virke, når kapacitets-
beregningsmetoden jf. FCA art. 10 vil give flowbased parametre. Selvom der på den 
korte tidshorisont vil være ATC-værdier, bør metoden også kunne anvendes i fremtiden, 
hvor kapacitet baseret på flowbased parametre allokeres som lange transmissionsret-
tigheder (LTTR).  
 
Underselling og overselling bør defineres bedre. FSTS er af den opfattelse, at undersel-
ling og overselling bør defineres i relation til at finde det optimale niveau af LTTR, der 
opfylder markedets afdækningsbehov, som udtrykt ved markedets betalingsvillighed på 
auktioner for disse, jf. FCA GL artikel 16 stk. 2 litra a). FSTS er endvidere af den opfat-
telse, at underselling og overselling ikke bør være en måde at sikre ”revenue adequacy” 
på for Energinet, men alene bør forstås som en følgevirkning.  
 
FSTS er desuden af den forståelse, at økonomisk teori viser, at markedets behov er 
udfyldt optimalt set, når den marginale villighed til betaling i auktionerne er lig den mar-
ginale (ex post) værdi af optionerne.  På den baggrund bør forslaget fra Energinet derfor 
fravige at omtale underselling som en risk, da det er afhængigt af, hvilken side man ser 
det fra. 
  
Udbetalingen på LTTR optioner bør defineres præcist i metoden, da udbetalingen ikke 
er lig gennemsnitsprisen i day-ahead markedet. Udbetalingen på optionerne kan deref-
ter sammenlignes med efterspørgselskurven på optioner ex ante, i stedet for at sam-
menligne efterspørgselskurven med gennemsnitsprisen i day-ahead markedet. Ifølge 
FSTS’ beregninger skulle Energinet have udbudt cirka dobbelt så mange LTTRs til må-
nedsprodukter på Storebælt iflg. metoden, selv med tilnærmet marginal auktionspris. 
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FSTS’ beregninger viser endvidere, at aktørerne samlet set har ”tabt”1 ca. 10 mio. kr. på 
LTTRs på Storebælt i de seneste 3 år, så den optimale mængde LTTRs har ikke været 
nået i de år.  
 
FSTS bemærker desuden, at den marginale auktionspris er en funktion af de udmeldte 
kapaciteter. Det vil formentlig ikke ville være muligt at udlede marginale auktionspriser 
hørende til en specifik udbudt kapacitet af LTTRs præcist til en anden udbudt kapacitet 
af LTTRs. FSTS er opmærksom på, at dette kan give udfordringer i at sætte mængden 
af LTTRs til fremtidige auktioner. FSTS er af den opfattelse, at det vil være / bør være 
sådan, at der er en vis træghed i ændring af udbud, således at man kan anvende histo-
riske data som en tilnærmelse. Derfor vil en vis træghed i hvordan metoden retter ud-
budte kapaciteter ind være at foretrække. 
 
Et gennemgående tema i metoden er at “ex post” og “ex ante” ikke indgår eksplicit i 
forklaringerne, men kan/skal udledes implicit af sammenhængen. FSTS foreslår, at der 
tydeliggøres i teksten, hvor det er relevant. 
 
FSTS vurderer, at der mangler en artikel, som definerer randbetingelser for den kapaci-
tet, der udbydes som LTTRs for henholdsvis års- måneds, og andre produkter. Det er 
FSTS’ forståelse, at den foreslåede metode derfor vil kunne føre til at mere end 100 pct. 
af kapaciteten sælges som LTTRs. Forsyningstilsynet foreslår – som inspiration -  at 
sætte randbetingelser som følger: 
 

- Den totale sum af kapacitet solgt som LTTR samlet for alle produkter (time 
frames) må ikke overstige den beregnede kapacitet fra LT CCM.  

- Kapaciteten solgt som LTTR årligt, må ikke overstige den beregnede kapacitet 
fra LT CCM fratrukket xx MW for hver anden type af LTTR produkt udbudt.  

- Kapaciteten solgt som LTTR månedligt, må ikke overstige den beregnede ka-
pacitet fra LT CCM fratrukket xx MW for hver anden type af produkt udbudt.  

- Kapaciteten solgt som LTTR på et andet produkt, må ikke overstige den bereg-
nede kapacitet fra LT CCM fratrukket xx MW for hver anden type af produkt 
udbudt. 

- Kapaciteten solgt som LTTR årligt, må ikke være lavere end xx MW, medmindre 
den beregnede kapacitet fra LT CCM er lavere end xx MW.  

- Kapaciteten solgt som LTTR månedligt, må ikke være lavere end xx MW, med-
mindre den beregnede kapacitet fra LT CCM fratrukket den allokerede kapacitet 
i den årlige auktion og eventuelle andre produkter er lavere end xx MW.  

- Kapaciteten solgt som LTTR på andre produkter, må ikke være lavere end xx 
MW, medmindre den beregnede kapacitet fra LT CCM fratrukket den allokerede 
kapacitet i den årlige auktion og eventuelle andre produkter er lavere end xx 
MW.  

XX er et vilkårligt tal, f.eks. 50 eller 75 MW, og Energinet kan foreslå andre randbetin-
gelser, der måtte være hensigtsmæssige. 

 
1 Værdien af afdækning er ikke kvantificeret. 
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Hvis metoden jf. artikel 4 og 5 på et fremtidigt tidspunkt skulle vise, at den optimale 
kapacitet der allokeres til LTTR er lavere end de xx MW pr. produkt, som sættes som 
grænse, må det genovervejes, om der skal sælges LTTR på Storebælt. 
 
Specifikke kommentarer: 
 
Artikel 3, stk. 2 litra a): Der er noget tidsmæssigt ulogisk i sætningen "Once a year and 
no later than December 15th of the previous year, the amount of LTTRs with a yearly 
time frame shall be calculated and issued to the market.” Vi foreslår: "Once a year and 
no later than December 15th of the previous year, the amount of LTTRs for the following 
calendar year with a yearly time frame shall be calculated and issued to the market.” 
 
Artikel 5 er skrevet i vanskelig tilgængelig tekst. Vi foreslår, at Energinet forsøger at 
beskrive på en klar og instruktiv måde. Når der f.eks. refereres til ”historical marginal 
auction price”, formoder vi, at der bør skelnes mellem måneds- og årsauktioner, hvilket 
ikke klart fremgår af teksten. Udover, at artikel 5 er svært forståelig, mener Forsynings-
tilsynet, at den grundlæggende metode kan anvendes. Dog er der der en række fejl som 
beskrevet nedenfor. 
 
Artikel 5 stk. 3. Den kapacitet som sikrer, at de penge, Energinet udbetaler til købere af 
LTTRs, er lig med de penge, de får ind fra salg af LTTR over en længere periode, vil 
netop føre til hverken underselling eller overselling. Hvis denne kapacitet derefter deles 
i to, vil det føre til massiv overselling og kapaciteten udbudt som LTTRs vil, givet meto-
den konvergere mod 0. Metoden i artikel 3 kan derfor ikke anvendes. Forsyningstilsynet 
foreslår, at der i stedet ses på de historiske priser for både årsauktionen og månedsauk-
tionen, og at det ikke er problematisk, hvis dette fører til forskellige mængder solgt på 
hvert produkt som LTTRs. 
 
Artikel 5 stk. 4. litra b og d dividerer den beregnede mængde af kapacitet for hvert pro-
dukt (time frame) med antallet af produkter. Dette er ikke en brugbar metode. Den ka-
pacitet som sikrer, at de penge, Energinet udbetaler til købere af LTTRs, er lig med de 
penge, Energinet får ind fra salg af LTTRs over en længere periode på hvert produkt, vil 
netop føre til hverken underselling eller overselling. Hvis denne kapacitet derefter deles 
i 2 eller 3, vil det føre til massiv overselling og kapaciteten udbudt som LTTRs vil givet 
metoden konvergere mod 0. Dette bør derfor ændres. 
 
Artikel 5 stk. 4 litra c) og Artikel 5 stk. 3 litra a) angiver, at der for de månedlige auktioner 
ses på historiske priser for de seneste 12 måneder. Forsyningstilsynet vil foreslå, at der 
ses på en længere periode, f.eks. 24 eller 36 måneder, da eventuelle uventede bevæ-
gelser i markedet ellers i for høj grad vil kunne påvirke den udbudte volumen af LTTR.  
 
Artikel 7 giver ikke mening for nuværende, da der intet sted i metoden står, at den sam-
lede kapacitet solgt som LTTR ikke må overstige den beregnede kapacitet fra LT CCM. 
Artikel 7 bør uddybes og eventuelt relateres til randbetingelserne. Desuden bør det være 
mere præcist hvordan Energinets validering vil påvirke de forskellige produkter (som 
minimum års og måneds).  
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Artikel 10 stk. 2: Det bør forklares tydeligt i metoden hvordan reduktionsperioder inklu-
deres i eller påvirker ”det endelige produkt”. 
 
Venlig hilsen 
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