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GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORM-

NING AF LANGSIGTEDE TRANSMISSIONS-
RETTIGHEDER I KAPACITETSBEREGNINGS-

REGION HANSA 

 

RESUMÉ 
 

Forsyningstilsynet har i denne sag taget stilling til Energinets forslag om regional ud-

formning af langsigtede transmissionsrettigheder i Kapacitetsberegningsregion Hansa 

(CCR Hansa), der udvider den hidtidige regionale ordning for de dansk-tyske budområ-

degrænser til også at omfatte den dansk-nederlandske budområdegrænse.  

 

Energinets forslag om udvidelse af regional udformning af langsigtede transmissionsret-

tigheder er nødvendig som følge af at den dansk-nederlandske budområdegrænse er 

blevet inkluderet i CCR Hansa. Langsigtede transmissionsrettigheder udgør en risikoaf-

dækningsmulighed, hvor erhververen af transmissionsrettigheden får udbetalt prisfor-

skellen mellem to prisområder (flaskehalsindtægten).   

 

Energinets forslag er indgivet med hjemmel i artikel 31 i Kommissionens forordning (EU) 

2016/1719 (FCA GL). 

  
FCA GL har til formål at udvikle effektive risikoafdækningsmuligheder for producenter, 

forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko, herunder harmo-

nisering af de nuværende auktionsregler for langsigtet kapacitetstildeling.  

 

FCA GL har derudover til formål, at transmissionssystemoperatørerne skal koordinere 

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 rådighed for markedet. 

 

Energinets forslag om regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder er 

udarbejdet i samarbejde med navnlig de øvrige tre transmissionssystemoperatører i 

CCR Hansa, der udbyder transmissionsrettigheder: De to transmissionssystemopera-

tører i det nordtyske område, TenneT TSO GmbH og 50Hertz Transmission GmbH, 

samt transmissionsoperatøren i Nederlandene, TenneT TSO BV. 

Energinets forslag er modtaget hos Forsyningstilsynet den 27. august 2019.  
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Forslaget er desuden anmeldt til godkendelse hos de øvrige to regulatorer i CCR Hansa, 

der er berørt af forslaget: Tysklands regulator, Bundesnetzagentur, og Nederlandenes 

regulator, Autoriteit Consument en Markt.  

Energinets forslag indebærer, at langsigtede transmissionsrettigheder fremover vil blive 

udbudt på den dansk-nederlandske budområdegrænse, på samme vis som det hidtidigt 

har været tilfældet under den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettig-

heder på de dansk-tyske budområdegrænser. Det vil sige udbud af finansielle langsig-

tede transmissionsrettigheder i form af optioner og som årlige og månedlige base-load-

produkter. 

Forsyningstilsynet (og det daværende Sekretariat for Energitilsynet) har tidligere truffet 

særskilte afgørelser om udbud af langsigtede transmissionsrettigheder på de dansk-ty-

ske budområdegrænser i CCR Hansa og den dansk-nederlandske budområdegrænse.  

Forsyningstilsynet finder, at Energinets anmeldte forslag opfylder de formelle krav til 

udformning af transmissionssystemoperatørers regionale forslag efter FCA GL.  

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinets forslag dermed opfylder krav til formål og ind-

hold efter FCA GL, hvorefter transmissionssystemoperatører, der udsteder langsigtede 

transmissionsrettigheder, skal udbyde langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltag-

ere, som minimum årligt og månedligt, igennem en fælles tildelingsplatform.  

Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at de berørte regulatorer i CCR Hansa har 

opnået enighed om at godkende forslaget.  

Ud fra en samlet gennemgang af det anmeldte forslag vurderet op imod kravene ifølge 

FCA GL, finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte forslag til regional udform-

ning af langsigtede transmissionsrettigheder i CCR Hansa kan godkendes. 

 

AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet godkender Energinets forslag til regional udformning af langsigtede 

transmissionsrettigheder i Kapacitetsberegningsregion Hansa. 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artikel 31, jf. artikel 3 og artikel 4, stk. 

7, litra c, i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer 

for langsigtet kapacitetstildeling.  

Forsyningstilsynet fastsætter som konsekvens af den aktuelle afgørelse, at tidligere 

trufne tilsynsafgørelser, der har godkendt langsigtede transmissionsrettigheder i relation 

til Kapacitetsberegningsregion Hansa, bortfalder:  

 

- Afgørelse af 21. marts 2018, truffet af Sekretariatet for det daværende Energitilsyn (nu 

Forsyningstilsynet), der i forhold til Energinet godkendte forslag til regional udformning 

af langsigtede transmissionsrettigheder på de dansk-tyske budområdegrænser inden 

for Kapacitetsberegningsregion Hansa. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORMNING AF LANGSIGTEDE 

TRANSMISSIONSRETTIGHEDER I KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA 

Side 3/12 

- Afgørelse af 18. juni 2019, truffet af Forsyningstilsynet, der i forhold til Energinet god-

kendte en anmeldt metode for finansielle langsigtede transmissionsrettigheder på el-

transmissionsforbindelsen ”Cobra-kablet” mellem Danmark og Nederlandene. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  
 

Forsyningstilsynet (FSTS) skal i denne sag tage stilling til Energinets anmeldelse af et 

forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i CCR Hansa, der 

udvider den hidtidige regionale ordning for de dansk-tyske budområdegrænser til også 

at omfatte den dansk-nederlandske budområdegrænse i regionen.  

ANSØGER 

Energinet er certificeret som transmissionssystemoperatør (TSO) i Danmark, og Ener-

ginet har som systemansvarlig virksomhed ansvaret for at balancere det danske el-sy-

stem.  

 

Energinet indgår herunder i samarbejde med TSO’er i de øvrige EU- og EØS-lande om 

at udvikle vilkår, betingelser og metoder for transmission af el.  

FORLØB FOR FORSLAGET 

En kapacitetsberegningsregion er defineret i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 

om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger (CACM GL) som det geografiske område, inden for hvilket den koordine-

rede kapacitetsberegning anvendes.  

 

CCR Hansa, der er berørt af forslaget, består af budområdegrænserne: 

- Vestdanmark (DK1) og Tyskland (DE), 

- Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE)  

- Vestdanmark (DK1) og Nederlandene (NL) samt 

- Sydsverige (SE4) og Polen (PL). 

 

Sekretariatet for det daværende Energitilsyn (SET) traf den 21. marts 2018 en afgørelse, 

der i forhold til Energinet godkendte, at Energinet kunne anvende den hidtidige regionale 

udformning af langsigtede transmissionsrettigheder (LTTRs) på de dansk-tyske budom-

rådegrænser inden for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE.  

 

På dette tidspunkt var Energinet og den nederlandske TSO, TenneT TSO BV, i gang 

med at anlægge en ny fysisk el-transmissionsforbindelse mellem budområderne DK1 

og NL, ”Cobrakablet”. 

 

Eftersom der endnu ikke var truffet afgørelse om lokalisering af budområdegrænsen D1-

NL i en kapacitetsberegningsregion, anmeldte Energinet og TenneT TSO BV hver især 

metoder til at anvende finansielle LTTRs på Cobrakablet til national regulatorisk god-

kendelse. 
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Den nederlandske regulator, Autoriteit Consument en Markt (ACM), traf afgørelse den 

20. september 2018, der i forhold til TenneT TSO BV godkendte den anmeldte metode 

til at anvende finansielle LTTRs på Cobrakablet efter nederlandsk lovgivning. 

 

FSTS traf tilsvarende afgørelse den 18. juni 2019, der i forhold til Energinet godkendte 

den anmeldte metode til at anvende finansielle LTTRs på Cobrakablet efter dansk lov-

givning. 

 

Energinet har den 27. august 2019 anmeldt det aktuelle forslag til regional udformning 

af LTTRs efter FCA artikel 31 til behandling hos FSTS (bilag 1).  

 

Inden for CCR Hansa er det alene Danmark, Tyskland og Nederlandene, der har ord-

ninger for udbud af LTTRs til brug for prissikring ved handel med el.  

 

Energinets aktuelle forslag er derfor udarbejdet i samarbejde med navnlig de øvrige tre 

Hansa-TSO’er, der udbyder LTTRs: De to TSO’er i det nordtyske område, TenneT TSO 

GmbH og 50Hertz Transmission GmbH, og den nederlandske TSO, TenneT TSO BV.  

 

I den sammenhæng betegnes ovennævnte TSO’er som ”berørte TSOer”, ligesom FSTS 

samt Tysklands og Nederlandenes regulatorer betegnes som ”de berørte regulatorer”.  

 

Hansa-TSO’ernes fælles forslag af 14. august 2019 (bilag 2) var som udkast i offentlig 

høring via en on-line-platform hos de europæiske TSO’ers samarbejdsorganisation, 

ENTSO-E, for en periode på én måned, 10. april - 12. maj 2019. Der blev alene modtaget 

høringssvar fra European Federation of Energy Traders (EFET). Hansa-TSO’erne har 

udarbejdet et høringsnotat af 14. august 2019 (bilag 3). 

 

FSTS har samarbejdet med de øvrige to regulatorer i CCR Hansa, der er berørt af for-

slaget, den tyske regulator Bundesnetzagentur (BNetzA) og den nederlandske regulator 

Autoriteit Consument en Markt (ACM), om at vurdere det aktuelle forslag til regional 

udformning af LTTRs inden for CCR Hansa. 

 

FSTS, BNetzA og ACM er som de berørte regulatorer nået til enighed om, at TSO’ernes 

forslag om regional udformning af LTTRs inden for CCR Hansa kan godkendes. De be-

rørte regulatorer har på denne baggrund udarbejdet et fælles position paper af 2. marts 

2020 (bilag 4), som demonstrerer, at regulatorerne er enige om at træffe hver deres 

nationale afgørelse om godkendelse af forslaget i forhold til de respektive landes 

TSO’er. 

INTRODUKTION TIL DET RELEVANTE MARKED 

Energinets forslag er indgivet med hjemmel i artikel 31 i Kommissionens forordning 

(EU) 2016/1719 (FCA GL). 

 

Engrosmarkedet for el kan inddeles i fire faser; langtidsmarkedet (forwardmarkedet), 

day-ahead-markedet, intraday-markedet og regulerkraftmarkedet. 

 

FCA GL regulerer det såkaldte forwardmarked.  
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El-leverandørerne kan på forwardmarkedet prissikre den elektricitet, som handles på 

day-ahead-markedet. Fordi el ikke kan lagres i nettet, kan små ændringer i udbud og 

efterspørgsel i nogle tilfælde føre til meget store elprisudsving.  

 

Disse elprisudsving udgør for markedsaktørerne en finansiel risiko. Risikoen kan dog 

reduceres gennem handel med forskellige finansielle produkter, hvilket kaldes ”hedging” 

eller ”elprissikring”.  

 

LTTRs udgør en adgang til at foretage hedging som én mulighed ud af flere på forward-

markedet. LTTRs er nærmere beskrevet i det følgende afsnit ”Formålet med metoden”.  

 

FCA GL har således til overordnet formål at udvikle effektive muligheder for at afdække 

risici for producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige pris-

risiko, herunder at harmonisere de nuværende auktionsregler for langsigtet kapacitets-

tildeling.  

 

FCA GL har derudover til formål, at TSO’erne skal koordinere 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 rådighed for markedet. 

FORMÅLET MED METODEN  

Energinets aktuelle forslag til regional udformning af LTTRs i CCR Hansa angår i sin 

kerne en udvidelse af det geografiske anvendelsesområde for udbud af LTTRs på bud-

områdegrænserne inden for CCR Hansa.  

 

LTTRs vil således fremover blive udbudt på den dansk-nederlandske budområde-

grænse DK1-NL inden for CCR Hansa, på samme vis som det hidtidigt har været tilfæl-

det under den gældende regionale udformning af LTTRs på de dansk-tyske budområ-

degrænser inden for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE. 

 

Selve anvendelsen af LTTRs som metode udgør et instrument til at sikre sig i forhold til 

risici over for ændringer i dagsprisen (spotprisen) ved handel med el mellem budmråder.  

 

Salget af LTTRs sker på en offentlig auktion på handelsplatformen Joint Allocation Office 

(JAO), hvor markedsaktørerne frit kan byde, og LTTRs bliver solgt til højestbydende.  

 

Det kan være attraktivt at købe LTTRs. Det vil være tilfældet, hvis auktionspriserne på 

LTTRs er (væsentligt) lavere end de prisdifferencer mellem budområder, som rent fak-

tisk opstår. Dette fænomen kalder ”Underselling”.  

 

Der skal endvidere skelnes mellem: 

 

- Fysiske LTTRs giver indehaveren ret til at anmode en TSO om fysisk transmission af 

el fra ét budområde til et andet (nominere), eller hvis dette ikke ønskes at få udbetalt 

prisdifferencen mellem budområderne. F.eks. mellem budområderne DK1 og NL. 

 

- Finansielle LTTRs indebærer alene en udbetaling af prisdifferencen mellem prisområ-

derne og giver ikke mulighed for nominering.  
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Den generelle udvikling i EU er gået i retning af et skifte fra fysiske LTTRs til finansielle 

LTTRs, idet der som oftest alligevel ikke bliver nomineret på de fysiske LTTRs.  

 

Der findes to varianter af finansielle LTTRs: LTTRs-optioner og LTTRs-obligationer 

(sidstnævnte ses også betegnet LTTRs-forpligtelser).  

 

LTTRs-optioner indebærer kun udbetaling af positive prisdifferencer til indehaveren, 

mens LTTRs-obligationer både kan indebære en udbetaling af positive prisdifferencer, 

og at indehaveren skal foretage indbetaling til TSO’en, når prisdifferencerne er negative.  

 

Energinet har i sammenhæng med det aktuelle forslag anmeldt, at der vil blive udbudt 

LTTRs-optioner, hvilket er det sædvanlige produkt. Dette beror bl.a. på, at der ved an-

vendelse af LTTRs-obligationer vil skulle stilles økonomisk sikkerhed over for TSO’en.  

 

Det bemærkes, at LTTRs-optioner ikke giver el-handlere adgang til at foretage en kom-

plet prissikring, hvor der slet ingen prisrisiko er (i positiv forstand).  

 

I eksempel 1 i boks 1: Hvis DK1-prisen er lavere end i NL-prisen, så er der ingen pen-

gestrøm fra LTTRs, men el-handleren tjener i stedet på at købe fysisk el billigt ind i DK1.  

 

LTTRs-optioner virker som prissikring, der fjerner risiko for tab, men bevarer mulighed 

for gevinster ved indkøb til lave DK1-priser.  

 

Den positive effekt ved brug af LTTRs-optioner indebærer også, at prisen på LTTRs-

optioner generelt må forventes at være højere end prisen på LTTRs-obligationer.  
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Følgende to eksempler i Boks 1 illustrerer anvendelsen af finansielle LTTRs-optioner:  

BOKS 1 | EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF TRANSMISSIONSRETTIGHEDER 

 

Eksempel 1. Prissikringsformål (hedging) 

En el-handler i Danmark ønsker at sælge el til en slutkunde i budområde DK1 til en fast aftalt 

pris og indkøbe kundens el-behov fysisk i det danske dagsmarked. Prissikringsaftaler (futures 

eller forwards) kan være billigere i Nederlandene end i Danmark, hvorfor producenten:  

 

1) køber en prissikringsaftale i Nederlandene, som udligner differencer mellem nederlandsk 

dagspris og den pålydende strikepris til indehaveren.  

 

Strikeprisen er den pris, som aftalen har som pålydende pris. Bemærk, at futures eller for-

wards ikke er optioner, og at indehaveren kan komme til at være beløb skyldige på kontrakten.  

 

El-handleren regner ikke med, at dansk og nederlandsk dagspris er ens, så el-handleren kan:  

 

2) indkøbe en transmissionsrettighed fra NL til DK1. Denne option udbetaler prisdifferencer 

til indehaveren, når DK1-pris er større end NL-pris.  

 

I sammenhæng med transmissionsrettigheder mellem budområderne DK1 og NL giver dette 

mulighed for at sælge el til fast pris i Danmark, baseret på sikring i budområdet NL. 

  

Uanset hvordan spotpriserne i NL og DK1 udvikler sig, er el-handleren prissikret mod tab ved 

hjælp af prissikringsaftalen i NL og transmissionsrettigheden til DK1. Konstruktionen med en 

transmissionsrettighed som option giver el-handleren en ekstra positiv pengestrøm i de situ-

ationer, hvor NL-prisen er større end DK1 prisen.  

 

Eksempel 2. Spekulationsformål 

En markedsaktør kan købe en transmissionsrettighed mellem budområderne DK1 og NL. På 

auktionen, hvor rettigheden bliver solgt, er aktøren villig til at betale op til værdien af den 

option, der ligger i at få udbetalt løbende (positive) prisdifferencer mellem DK1 og NL. Inde-

haveren kan med rettigheden udnytte arbitragemulighederne mellem dagspriserne. 

 

 

Det aktuelle forslag til regional udformning af LTTRs i CCR Hansa indebærer, at det vil 

være de samme produkter, der vil blive udbudt på den dansk-nederlandske budområ-

degrænse DK1-NL inden for CCR Hansa, som det hidtidigt har været tilfældet under den 

gældende regionale udformning af LTTRs på de dansk-tyske budområdegrænser inden 

for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE. Dvs. udbud af finansielle LTTRs-optioner som 

årlige og månedlige base-load- produkter. 

 

Tabel 1 viser, at Energinet og de tyske TSO’er benytter samme princip på de dansk-

tyske budområdegrænser inden for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE, samt at Energinet 

også benytter det samme princip for udbud af finansielle LTTRs på den interne danske 

budområdegrænse DK1-DK2, der er lokaliseret i Kapacitetsberegningsregion Nordic 

(CCR Nordic): 
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TABEL1 | TRANSMISSIONSRETTIGHEDER PÅ ANDRE INTERCONNECTORER I CCR 

HANSA 

Interconnector Type Tidsramme Produkt Allokeret kapacitet, 

måned [MW] 

Allokeret kapacitet, 

år [MW] 

DK1-DE FTR-options År og måned Base-load 300 200 

DK2-DE FTR-options År og måned Base-load 120 120 

DK1-DK2 FTR-options År og måned Base-load 150 150 

Kilde: Energinet 

Note: De allokerede kapaciteter er ikke fastlagt ud fra vedtaget FCA metode.  

   

SAGENS PARTER  
FSTS vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som ansøger, er 

part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand.  

FSTS lægger herved vægt på, at Energinet Elsystemansvar A/S som sit forretningsom-

råde bl.a. har Energinets udlandsforbindelser, hvilket tillige er anvendelsesområdet for 

det aktuelt anmeldte forslag. 

FSTS lægger dertil vægt på, at en afgørelse om regional udformning af LTTRs i CCR 

Hansa efter FCA GL artikel 31 giver Energinet Elsystemansvar A/S ret til at bortauktio-

nere LTTRs til at blive anvendt til prissikring ved handel med el på budområdegrænserne 

DK1-DE, DK2-DE og DK1-NL inden for CCR Hansa.  

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

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

svar A/S. 

  

OFFENTLIG HØRING  
 

Energinets forslag til regional udformning af LTTRs i CCR Hansa var i ramme af udkast 

til Hansa-TSO’ernes fælles forslag i offentlig høring via en on-line-platform hos de euro-

pæiske TSO’ers samarbejdsorganisation, ENTSO-E, for en periode på én måned, 10. 

april - 12. maj 2019. Der blev alene modtaget et enkelt høringssvar fra European Fede-

ration of Energy Traders (EFET). 

 

EFET foreslår som led i høringssvar, at Hansa-TSO’erne også udbyder fysiske LTTRs 

på budområdegrænserne inden for CCR Hansa, og at der udbydes LTTRs på alle bud-

områdegrænser inden for CCR Hansa, dvs. også på den svensk-polske budområde-

grænse, SE4-PL.  

 

EFET har dertil flere forslag til at sikre en fornøden kapacitet til el-handel på forward-

markedet. Herunder, at der ikke på forhånd reserveres kapacitet til el-handel på day-

ahead- og balancemarkederne, at TSO’erne i kraft af IT-systemer skal understøtte en 

hurtigere frigivelse af kapacitet på forwardmarkedet, og at kapaciteten på forwardmar-

kedet ikke begrænses i kraft af harmoniserede allokeringsregler efter FCA GL artikel 52.  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF REGIONAL UDFORMNING AF LANGSIGTEDE 

TRANSMISSIONSRETTIGHEDER I KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA 

Side 9/12 

RETSGRUNDLAG     

Kommissionens forordning (EU) nr. 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsæt-

telse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (populærtitel FCA GL efter 

forordningens fulde titel på engelsk) 

 

FCA GL artikel 3, litra a 

FCA GL artikel 3, litra a-g, indeholder formålsbestemmelserne for FCA GL. I sammen-

hæng med det aktuelle forslag kan navnlig fremhæves FCA GL artikel 3, stk. 1, litra a, 

hvorefter FCA GL har til formål at fremme effektiv, langsigtet handel med overførselska-

pacitet med langsigtede afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten for markeds-

deltagerne. 

 

FCA GL artikel 3, litra a, har følgende ordlyd: 

 

Denne forordning har til formål at: 

a) at fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede 

afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne. 

 

FCA GL artikel 4, stk. 1, 1. pkt. og artikel 4, stk. 7, litra c 

Efter FCA GL artikel 4, stk. 1, 1. pkt., skal TSO’erne skal udarbejde forslag til vilkår, 

betingelser og metoder til godkendelse hos de kompetente regulatorer. Dertil følger det   

af FCA GL artikel 4, stk. 7, litra c, at de berørte regulatorer i en kapacitetsberegningsre-

gion har kompetencen til at træffe afgørelse om TSO’ernes forslag til vilkår, betingelser 

og metoder for den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder efter 

FCA GL artikel 31.    

 

FCA GL artikel 4, stk. 1, 1. pkt., og artikel 4, stk. 7, litra c, har hver især følgende ordlyd: 

 

1. TSO’erne udarbejder de vilkår, betingelser og metoder, der er fastlagt ved denne 

forordning, og fremsender dem til de kompetente myndigheder til godkendelse in-

den for de i denne forordning fastsatte frister. 

7. Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regule-

rende myndigheder i den berørte region: 

c) den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 31.  

 

FCA GL 6, stk. 2, 2. pkt., jf. artikel 6, stk. 1, 2. pkt.   

Efter FCA GL artikel 6, stk. 2, 2. pkt., jf. artikel 6, stk. 1, 2. pkt. skal regionale TSO-forslag 

som minimum sendes i høring på regionalt plan for en periode på mindst én måned.  

FCA GL artikel 6, stk. 1, 2. pkt., og artikel 6, stk. 2, 2. pkt., har hver især følgende ordlyd: 

 

1. [...] Høringen løber over en periode på mindst en måned. 

2. [...] Forslag, der fremlægges af TSO’er på regionalt plan, sendes som minimum i 

høring på regionalt plan.       

 

FCA GL artikel 31, stk. 2, 1. pkt. 

Efter FCA GL artikel 31, stk. 2, 1. pkt., skal alle TSO’er, der udsteder langsigtede trans-

missionsrettigheder, udbyde langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltagere som 

minimum årligt og månedligt igennem den fælles tildelingsplatform. 
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FCA GL artikel 31, stk. 2, 1. pkt., har følgende ordlyd: 

 

2. Alle TSO’er, der udsteder langsigtede transmissionsrettigheder, udbyder lang-

sigtet overførselskapacitet til markedsdeltagere som minimum årligt og månedligt 

igennem den fælles tildelingsplatform. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

FSTS skal i denne sag vurdere, om Energinets forslag af 27. august 2019 om regional 

udformning af LTTRs i CCR Hansa kan godkendes.  

 

Energinets forslag angår i sin kerne en udvidelse af det geografiske anvendelsesområde 

for udbud af LTTRs på budområdegrænserne inden for CCR Hansa.  

 

LTTRs vil således fremover blive udbudt på den dansk-nederlandske budområde-

grænse DK1-NL inden for CCR Hansa, på samme vis som det hidtidigt har været tilfæl-

det under den gældende regionale udformning af LTTRs på de dansk-tyske budområ-

degrænser inden for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE. 

 

FSTS skal godkende forslaget i overensstemmelse med FCA GL artikel 4, stk. 7, litra c, 

jf. artikel 31. Det følger af de nævnte bestemmelser i sammenhæng, at de berørte regu-

latorer i en kapacitetsberegningsregion, her CCR Hansa, skal godkende TSO’ernes for-

slag til vilkår, betingelser og metoder for regional udformning af LTTRs. 

 

FSTS’ begrundelse for afgørelsen skal ses i lyset af formålene med FCA GL, da forslag-

et ikke må være til hinder for, at formålene nås, herunder at fremme effektiv, langsigtet 

handel med overførselskapacitet med langsigtede afdækningsmuligheder for overfør-

selskapaciteten for markedsdeltagerne. Jf. FCA GL artikel 3, litra a. 

 

Energinets forslag er udarbejdet i samarbejde med navnlig de øvrige tre TSO’er i CCR 

Hansa, der er berørt af forslaget, de to tyske TSO’er, TenneT TSO GmbH og 50Hertz 

Transmission GmbH, og den nederlandske TSO, TenneT TSO BV. Dertil har Energinets 

forslag i ramme af udkast til Hansa-TSO’ernes fælles forslag været i offentlig høring. 

 

FSTS finder, at Energinets anmeldte forslag dermed opfylder de formelle krav til udar-

bejdelse af regionale TSO-forslag samt høring af regionale TSO-forslag efter FCA GL 

artikel 4, stk. 1. pkt., samt artikel 6, stk. 2, 2. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt.   

 

FSTS bemærker dertil, at Energinets forslag indebærer, at LTTRs-optioner fremover vil 

blive udbudt på den dansk-nederlandske budområdegrænse DK1-NL inden for CCR 

Hansa på samme vis som den hidtidige regionale udformning af LTTRs-optioner på de 

dansk-tyske budområdegrænser inden for CCR Hansa, DK1-DE og DK2-DE. Dvs. ud-

bud af finansielle LTTRs-optioner som årlige og månedlige base-load-produkter. 

 

FSTS vurderer, at Energinets forslag dermed opfylder det indholdsmæssige krav efter 

FCA GL artikel 31, stk. 2, 1. pkt., hvorefter TSO’er, der udsteder LTTRs, skal udbyde 
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langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltagere, som minimum årligt og månedligt, 

igennem den fælles tildelingsplatform (JAO). 

 

FSTS finder derfor tillige, at forslaget fremmer formålene med FCA GL, herunder at 

fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdæk-

ningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne, jf. FCA GL artikel 3, 

litra a. 

 

FSTS lægger også vægt på, at det aktuelle forslag, der inkluderer den dansk-nederland-

ske budområdegrænse i den regionale udformning af LTTRs i CCR Hansa, ikke dermed 

indføre nye regler, som markedsdeltagerne ikke i forvejen har kendskab til eller har væn-

net sig til. 

 

I den sammenhæng bemærker FSTS også, at der alene fremkom et enkelt høringssvar 

fra en enkelt organisation, European Federation of Energy Traders (EFET), ved den 

offentlige høring af Hansa-TSO’ernes forslag. 

 

Hansa-TSO’erne, herunder Energinet, begrunder i høringsnotat af 14. august 2019 i 

forhold til EFET’s høringssvar, at der ikke foreslås fysiske LTTRs på budområdegræn-

serne inden for CCR Hansa, eftersom det i praksis er erfaringen, at der alligevel ikke 

bliver normineret på fysiske LTTRs. Se oven for Sagsfremstilling/Formålet med meto-

den. 

 

Når det gælder EFET’s øvrige forslag, herunder om udbud af LTTRs på den svensk-

polske budområdegrænse, om tilgængelig kapacitet på forwardmarkedet m.v., noterer 

Hansa-TSO’erne sig EFET’s forslag, men bemærker også, at disse høringssvar hver 

især er uden for rammen for det aktuelle forslag til regional udformning af LTTRs i CCR 

Hansa. 

 

FSTS har ikke bemærkninger til EFET’s høringssvar ud over de kommentarer, som 

Hansa-TSO’erne er fremkommet med i deres høringsnotat af 14. august 2019.    

 

Det indgår desuden i FSTS’ betragtninger, at de berørte regulatorer i CCR Hansa har 

opnået enighed om at godkende forslaget. Dette følger af de berørte regulatorers fælles 

position paper af 2. marts 2020.   

  

Ud fra en samlet gennemgang af det anmeldte forslag vurderet op imod kravene ifølge 

FCA GL, finder FSTS, at Energinets anmeldte forslag af 27. august 2019 til regional 

udformning af LTTRs i CCR Hansa kan godkendes. 

 

KLAGEVEJLEDNING 

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

1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020. 

 

Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at 

Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 
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Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Telefon 72 40 56 00 

ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget), og nævnets 

klagebehandling, fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carl Helman (FSTS) 

Fuldmægtig 

 

 

BILAGSOVERSIGT 

Til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af regional udformning af 

langsigtede transmissionsrettigheder i Kapacitetsberegningsregion Hansa 

 

 

BILAGS NR. INDHOLD 

1.  Energinets anmeldelse af 27. august 2019 af forslag til regio-

nal udformning af LTTRs i CCR Hansa 

2 Hansa TSO’ernes fælles forslag af 14. august 2019 til regio-

nal udformning af LTTRs i CCR Hansa 

3 Hansa TSO’ernes høringsnotat af 14. august 2019 til forslag 

til regional udformning af LTTRs i CCR Hansa 

4 De berørte Hansa-regulatorers position paper af 2. marts 

2020 til forslag til regional udformning af LTTRs i CCR Hansa 
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