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Afgørelse om fordeling af omkostnin-
ger til markedskobling i CCR Nordic 

 

RESUMÉ 

I denne sag skal Forsyningstilsynet tage stilling til Energinets anmeldelse af 31. januar 

2020 om fælles nordisk forslag til en fordelingsnøgle for de regionale omkostninger til 

day-ahead og intraday markedskoblingen i kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR 

Nordic) for perioden 14. februar 2017 til 31. december 2017.  

 

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

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

pacitetsbegrænsninger (CACM GL), som har til formål at gennemføre en markedskob-

ling, hvor el handles fra lavprisområde til højprisområde i EU, og hvor kapaciteten på 

overførselsforbindelserne udnyttes optimalt. 

 

I forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og driften af markedskoblingen, påføres 

de deltagende transmissionssystemoperatører (TSO’er) en række omkostninger. Disse 

omkostninger skal fordeles mellem de deltagende TSO’er efter en fordelingsnøgle. Når 

de faktiske omkostninger er fordelt efter fordelingsnøglen skal omkostningerne vurde-

res og godkendes selvstændigt af de(n) relevante regulerende myndighed(er). De om-

kostninger, som Energinet bliver pålagt, som følge af den foreslåede fordelingsnøgle, 

er derfor ikke genstand for nærværende afgørelse og Forsyningstilsynet skal således 

separat vurdere, om omkostningerne er såkaldte ”nødvendige omkostninger”, som er 

de omkostninger, som Energinet kan opkræve hos energiforbrugerne via tarifferne. 

 

Energinets forslag om en fordelingsnøglefor CCR Nordic er udarbejdet i samarbejde 

med de øvrige TSO’er i regionen, dvs. den finske TSO, Fingrid og den svenske TSO, 

Svenska Kraftnät samt med den norske TSO, Statnett. 

 

Formålet med forslaget til fordelingsnøgle er, at TSO’erne for perioden 14. januar 2017 

til 31. december 2017 vil fordele omkostningerne for en række nordiske projekter un-

der markedskoblingen med en fjerdel til hver af de nordiske TSO’er.  

 

Forsyningstilsynet har vurderet det anmeldte forslag ud fra de relevante bestemmelser 

i CACM GL. Forsyningstilsynet bemærker, at alle nordiske TSO’er er enige om den fo-

reslåede fordelingsnøgle og allerede har fordelt omkostningerne i henhold til den fore-

slåede fordelingsnøgle. 
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I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at der i 2017 

ikke var klarhed omkring, hvordan den paneuropæiske fordelingsnøgle, som er ud-

gangspunktet i CACM GL skulle fortolkes, og dermed var det svært for TSO’erne at 

anvende den paneuropæiske fordelingsnøgle. 

 

Yderligere begrundes afgørelsen fra Forsyningstilsynet med, at fordelingsnøglen ude-

lukkende er gældende for omkostninger fra perioden 14. februar 2017 til 31. december 

2017 og dermed ikke nødvendigvis skal anvendes som fordelingsnøgle for fremtidige 

omkostninger. Det vil i så fald kræve en selvstændig godkendelse fra Forsyningstilsy-

net. 

 

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets begrundelse, at omkostningerne for perioden 

er relativt lave, og at en ændring på fordelingen af omkostninger mellem de nordiske 

TSO’er her to år senere vil koste et disproportionalt beløb forholdsmæssigt til de be-

rørte omkostninger, herunder at TSO’erne genberegner omkostningsfordelingen efter 

den paneuropæiske fordelingsnøgle, genåbner regnskaberne for 2017 og sender de 

genberegnede beløb mellem TSO’erne. 

 

Ud fra en samlet gennemgang af forslaget vurderet op imod kravene i CACM GL finder 

Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte forslag kan godkendes. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender det anmeldte forslag til fordeling af de regionale omkost-

ninger til day-ahead og intraday markedskoblingen i kapacitetsberegningsregion Nor-

dic. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af forslag til fordeling af de regionale 

omkostninger til day-ahead og intraday markedskoblingen i kapacitetsberegningsre-

gion Nordic er truffet i medfør af artikel 80(4) i Kommissionens forordning (EU) 

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

pacitetsbegrænsninger. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Denne sag handler om forslag til en fordelingsnøgle for regionale omkostninger til day-

ahead og intraday markedskoblingen i kapacitetsberegningsregion Nordic (”CCR Nor-

dic”) fra Energinet og skal gælde for omkostninger for perioden 14. februar 2017 til 31. 

december 2017.  

 

Forsyningstilsynet har modtaget Energinets forslag samt anden relevant materiale den 

31. januar 2020 (bilag 1-3). 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM FORDELING AF OMKOSTNINGER TIL MARKEDSKOBLING I CCR 

NORDIC 

Side 3/9 

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

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

pacitetsbegrænsninger (CACM GL), som har til formål at gennemføre en markedskob-

ling, hvor el handles fra lavprisområde til højprisområde i EU, og hvor kapaciteten på 

overførselsforbindelserne udnyttes optimalt. 

 

Energinet er den danske TSO, der ejer og udvikler el-nettet og som har ansvaret for 

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

der Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

 

Forslaget til fordelingsnøgle er udarbejdet af de fire nordiske TSO’er i samarbejde. 

Forslaget er desuden anmeldt til godkendelse hos de øvrige regulerende myndigheder 

i kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic). 

 

En kapacitetsberegningsregion (”CCR”) er defineret i CACM GL som det geografiske 

område, inden for hvilket den koordinerede kapacitetsberegning anvendes. CCR Nor-

dic dækker budområdegrænserne mellem Danmark, Sverige og Finland, samt de in-

terne budområdegrænser i Danmark og Sverige. 

 

Det modtagne forslag er en ændring af det tidligere forslag, som Energinet anmeldte til 

godkendelse hos Forsyningstilsynet den 28. juni 2019, vedlagt som bilag 4. Forsy-

ningstilsynet og de øvrige nordiske regulerende myndigheder samarbejdede om at 

evaluere forslaget af 28. juni 2019 og fandt, at forslaget skulle ændres på en række 

punkter, førend det kunne godkendes. De regulerende myndigheder udarbejdede på 

denne baggrund en fælles anmodning til TSO’erne om ændringer af forslaget (bilag 5). 

 

Ændringsanmodningen gik bl.a. på, at: 

- Forslaget skal indeholde en bedre begrundelse for, at der ikke blot anvendes 

den paneuropæiske fordelingsnøgle, som er udgangspunktet i CACM GL. 

- Forslaget skal kun gælde for omkostninger fra 2017, som kan relateres direkte 

til markedskoblingen for day-ahead og intraday i Norden. Dette betyder samti-

digt, at de nominerede elektricitetsmarkedsoperatører (”NEMO’erne)” ikke er 

relevante parter for forslaget. 

- Forslaget skal ikke indeholde de specifikke omkostninger, for hvilke forslaget 

til fordeling vil være gældende. Godkendelsen af specifikke omkostninger føl-

ger en anden proces, og er allerede indeholdt i de omkostningsrapporter, som 

TSO’erne i fællesskab med NEMO’erne sender til de regulerende myndighe-

der. 

 

Energinet har på baggrund af Forsyningstilsynets ændringsanmodning anmeldt forsla-

get af 31. januar 2020.  

 

Forsyningstilsynet har evalueret forslaget i samarbejde med de øvrige nordiske regule-

rende myndigheder, herunder med særlig vægt på de ændrede forhold, og de nordiske 

regulerende myndigheder er nået til enighed om, at forslaget til en fordelingsnøgle fra 

de nordiske TSO’er kan godkendes (bilag 6) 
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DET RELEVANTE MARKED 
Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) af 

24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af 

kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). Denne forordning regulerer EU’s markedskob-

ling af de såkaldte day-ahead- og intraday-markeder. 

 

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

det, intraday-markedet og regulerkraftmarkedet.  

 

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. 

 

CACM GL har til formål at skabe et sammenkoblet indre marked for energi, herunder 

ved at gennemføre en markedskobling, hvor el handles fra lavprisområde til højprisom-

råde, og hvor overførselsforbindelserne udnyttes optimalt. Markedskoblingen har til 

hensigt at fremme handlen med elektricitet i Unionen og sikre en mere lønsom udnyt-

telse af nettet samt øge konkurrenceevnen i sidste ende til gavn for forbrugeren. De 

børser, som afvikler handlen med el på engrosmarkedet, er vigtige aktører i forbin-

delse med at gennemføre markedskoblingen. Kernen i markedskoblingen er én algo-

ritme, som el-handelsbørserne har udarbejdet i fællesskab.  

 

Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og salgsbud, der bli-

ver indleveret til de forskellige el-handelsbørser. Algoritmen beregner priser i alle bud-

områder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer på denne bag-

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

FORSLAGET TIL EN FORDELINGSNØGLE 

Nedenfor følger en gennemgang af forslaget med angivelse af de forhold, som har re-

levans for Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen. 

 
Formålet med forslaget til en fordelingsnøgle er, at de nordiske TSO’er vil anvende en 

anden fordelingsnøgle for omkostningerne til markedskoblingen i CCR Nordic end den 

paneuropæiske fordelingsnøgle, som er udgangspunktet i CACM GL De faktiske om-

kostninger, som Energinet får som følge af fordelingsnøglen er ikke genstand for 

denne afgørelse. De faktiske omkostninger skal vurderes selvstændigt i forhold til om 

de er såkaldte ”nødvendige omkostninger” for Energinet, som er de omkostninger, som 

Energinet kan opkræve hos energiforbrugerne via tarifferne. 

 

De faktiske omkostninger, som skal fordeles i henhold til den foreslåede fordelings-

nøgle, er nærmere indeholdt i en såkaldt omkostningsrapport fra 2017. Omkostnings-

rapporten er en fælles rapport fra alle europæiske nominerede elektricitetsmarkeds-

operatører (de såkaldte NEMO’er) og TSO’er, som indsendes til de regulerende myn-

digheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder i EU 

(ACER) årligt, og indeholder oplysninger om alle omkostninger til den europæiske day-

ahead og intraday markedskobling. De regionale omkostninger i CCR Nordic udgør 

ifølge omkostningsrapporten fra 2017 ca. 3,3 millioner kroner. Dette er TSO’ernes esti-

mat på omkostninger. For at omkostningerne kan opkræves via tarifferne, kræver det, 

at de faktiske omkostninger selvstændigt godkendes, dvs. for Energinets tilfælde skal 
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Forsyningstilsynet godkende omkostningerne som værende ”nødvendige omkostnin-

ger”. Det ligger uden for denne afgørelse, at vurdere de faktiske omkostninger. For 

nærværende afgørelse har det imidlertid den betydning, at den foreslåede fordelings-

nøgle, som godkendes med denne afgørelse, maksimalt kan bruges til at fordele de 

ca. 3,3 millioner kroner blandt de nordiske TSO’er. Der er således ikke yderligere regi-

onale omkostninger, som kan fordeles ligeligt blandt de nordiske TSO’er med henvis-

ning til pågældende afgørelse. 

 

Den paneuropæiske fordelingsnøgle, som er udgangspunktet i CACM GL fastsætter, 

at 5/8 skal fordeles efter elforbrug i hvert land, 1/8 skal fordeles ligeligt mellem landene 

og de sidste 2/8 skal fordeles mellem NEMO’erne. Da det ikke klart fremgår af CACM 

GL, hvordan de sidste 2/8 skal fordeles mellem NEMO’erne, har de regulerende myn-

digheder i EU i fællesskab besluttet, at de sidste 2/8 skal fordeles efter handelsvolu-

men i day-ahead og intraday-markedet i hvert land. 

 

Når denne fordelingsnøgle anvendes i Norden, vil Danmark få 12 pct. af omkostnin-

gerne for 2017.  

 

Det følger imidlertid af CACM GL, at TSO’erne, der samarbejder i en bestemt region, 

kan blive enige om et fælles forslag til en anden fordelingsnøgle, som skal gælde for 

fordelingen af omkostningerne blandt de berørte TSO’er i den specifikke region. 

 

Forslaget fra de nordiske TSO’er gælder for omkostninger fra 14. februar til 31. decem-

ber 2017 for regionale projekter til den europæiske markedskobling for tidsrammerne 

day-ahead og intraday. Forslaget fastsætter, at disse omkostninger fordeles med en 

fjerdedel til hver af de fire nordiske lande og dermed hver af de fire nordiske TSO’er.  

 

Fordelingsnøglen skal gælde for omkostninger for perioden 14. februar 2017 til 31. de-

cember 2017 til følgende projekter: 

 

- Implementering af markedskobling for intraday markedet. 

- Implementering af ordninger til flere NEMO’er i day-ahead markedet. 

- Drift af markedskobling for day-ahead markedet. 

 

 

Forslaget indebærer således, at Energinet bliver tildelt 25 pct. af omkostningerne til 

ovenstående projekter i perioden 14. februar til 31. december 2017 i stedet for de 12 

pct., som den paneuropæiske fordelingsnøgle – hvis denne blev anvendt - tildeler 

Energinet. Når forslagets fordelingsnøgle anvendes på alle de regionale omkostninger, 

som TSO’erne har inkluderet i omkostningsrapporten 2017, vil det svare til en øget 

omkostning på 400.000 kroner for Energinet – i forhold til at anvende den paneuropæi-

ske fordelingsnøgle. 

Der er dog ikke tale om nye omkostninger for Energinet, da omkostninger for 2017 al-

lerede er fordelt med en fjerdel til hver af TSO’erne, og da Energinet har afholdt disse 

omkostninger og lukket regnskabet for 2017.  

 

Fordeling af omkostninger mellem de nordiske TSO’er for andre perioder end 2017 

samt for andre projekter end de ovenfor oplistede vil kræve en selvstændig godken-

delse fra Forsyningstilsynet. 
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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 fordeling af omkostninger i Norden skaber ret i forhold 
til Energinet, der herved pålægges en række omkostninger i henhold til CACM GL 
 
Forsyningstilsynet 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 interesser i nogle tilfælde være så væsentlige, at det udløser partsstatus. Det 
kræver dog, at der også foreligger individuel interesse i sagen. Forsyningstilsynet har 
overvejet, om der er markedsaktører, som kan anses for part i sagen. Forsyningstilsy-
net finder, at der ikke er markedsaktører, der direkte bliver berørt af Forsyningstilsynet’ 
afgørelse. Forsyningstilsynet skal herefter tage stilling til, om en eller flere markedsak-
tører alligevel har en så væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, at det udlø-
ser partsstatus. Forslaget har ingen betydning for markedet eller for Energinets ageren 
over for markedsaktører. Forsyningstilsynet finder således, at forslaget ikke har en væ-
sentlig og individuel interesse for en specifik markedsaktør. Forsyningstilsynet vurderer 
således, at der ikke findes specifikke markedsaktører, der er berørt i særlig grad af 
Forsyningstilsynets afgørelse samt at ingen markedsaktører har nogen interesse i sa-
gen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Forsyningstilsynets afgørelse om 
fordeling af regionale omkostninger til day-ahead og intraday markedskoblingen i CCR 
Nordic ikke berører markedsaktørerne væsentligt og individuelt. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har ikke haft forslaget i offentlig høring, da det ikke fastsætter vilkår 

eller betingelser for markedsdeltagerne eller på anden vis har en virkning på marke-

dets funktionsmåde. Energinet har heller ikke haft forslaget i offentlig høring. 

RETSGRUNDLAG 

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

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

 

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

SÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTE-

RING AF KAPACITETSBEGRÆNSNINGER. 

 

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

fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

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

gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene.  

 

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

forslag om fordeling af regionale omkostninger findes i artikel 3, samt 80. 

 

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 
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c) sikre driftssikkerheden 

d) optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet 

e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markeds-

deltagere 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 elektricitetstransmissions-

systemet og elektricitetssektoren i Unionen 

h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds-og prisdannelse re-

spekteres 

i) skabe lige vilkår for NEMO’er 

j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 

 

Det følger bl.a. af artikel 80(1) at relevante NEMO’er og TSO’er skal sende en årlig 

rapport om omkostningerne til markedskoblingen.  

 

Det følger af artikel 80(2), at denne rapport bl.a. skal indeholde ” regionale udgifter 

vedrørende aktiviteter med deltagelse af alle NEMO'er og TSO'er, der samarbejder i 

en bestemt region”. 

 

Det følger desuden af artikel 80(3) at fordelingsnøglen for fælles omkostninger bereg-

nes således: ”Med henblik på at beregne det beløb, som TSO'erne og NEMO'erne i 

hver medlemsstat eller, i givet fald, hvert tredjeland skal betale, fordeles en ottendedel 

af fællesudgifterne ligeligt mellem alle medlemsstater og tredjelande, fem ottendedele 

fordeles mellem medlemsstaterne og tredjelandene i henhold til deres forbrug og to ot-

tendedele fordeles ligeligt mellem de deltagende NEMO'er. For at tage højde for æn-

dringer i fællesudgifterne eller ændringer blandt de deltagende TSO'er og NEMO'er til-

passes beregningen af fællesudgifterne jævnligt.” 

 

Og endeligt følger det af artikel 80(4) at TSO’er og NEMO’er i en region i fællesskab 

kan blive enige om en anden fordeling end den i 80(3) beskrevne, og at i dette tilfælde, 

skal denne fordeling godkendes af de kompetente regulerende myndigheder. 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om godkendelse af en fordelingsnøgle for regionale omkostnin-

ger til day-ahead og intraday markedskobling i CCR Nordic. 

 

Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 80(3) i 

CACM GL.  

 

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen skal ses i lyset af formålene i CACM 

GL, da forslaget ikke må være til hinder for, at formålene nås, herunder bidrage til ef-

fektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og elektrici-

tetssektoren i Unionen. Desuden skal forslaget bidrage til at sikre at TSO’er, NEMO’er, 

agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og ikke-diskrimi-

nerende behandling. 
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Forsyningstilsynet finder, at anmeldelsen opfylder de formelle krav som følger af 

CACM GL. Forsyningstilsynet bemærker, at de formelle krav i CACM GL er, at forsla-

get skal være udarbejdet i fællesskab af TSO’erne i en bestemt region og anmeldes til 

godkendelse ved de relevante regulerende myndigheder, hvilket er opfyldt. Forsy-

ningstilsynet bemærker ligeledes, at det ikke er et formelt krav, at forslaget sendes i of-

fentlig høring, og det har dermed ikke været i offentlig høring.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det foreliggende forslag fuldt ud har taget højde for den 

anmodning om ændringer, som de regulerende myndigheder i Norden udarbejdede til 

det oprindelige forslag, herunder at TSO’erne har præciseret, at fordelingsnøglen gæl-

der for en afgrænset periode og for nærmere specificerede projekter samt at TSO’erne 

har leveret en bedre begrundelse for, hvorfor TSO’erne foreslår at anvende en anden 

fordelingsnøgle end den paneuropæiske fordelingsnøgle, som er udgangspunktet i 

CACM GL. 

 

I begrundelsen for afgørelsen lægger Forsyningstilsynet bl.a. vægt på, at der i 2017 

ikke var klarhed omkring, hvordan artikel 80(3) i CACM GL skulle fortolkes, og dermed 

var det svært for TSO’erne at anvende den paneuropæiske fordelingsnøgle, som er 

udgangspunktet i CACM GL. 

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at de nordiske TSO’er indtil start-

datoen for markedskoblingen under CACM GL, dvs. den 14. februar 2017 hidtil har for-

delt regionale omkostninger mellem sig med en fjerdedel til hver. Forsyningstilsynet 

lægger derfor vægt på, at TSO’erne har fortsat fordelingen af omkostningerne ud fra 

en antagelse om, at fordelingen skulle ske ligeligt med en fjerdel til hver. 

 

Yderligere begrundes afgørelsen fra Forsyningstilsynet med, at fordelingsnøglen ude-

lukkende er gældende for omkostninger fra perioden 14. februar 2017 til 31. december 

2017 og dermed ikke nødvendigvis skal anvendes som fordelingsnøgle for fremtidige 

omkostninger. Det vil i så fald kræve en selvstændig godkendelse fra Forsyningstilsy-

net. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at forslaget bidrager til formålet om effektiv drift og udvik-

ling af elektricitetstransmissionssystemet, da det bringer klarhed for TSO’erne over for-

deling af omkostningerne til denne udvikling. Det indgår desuden i Forsyningstilsynets 

begrundelse, at alle nordiske TSO’er er enige om den foreslåede fordeling og allerede 

har fordelt omkostningerne således mellem sig. Forsyningstilsynet vurderer i denne 

henseende, at forslaget ikke diskriminerer mellem TSO’erne, da forslaget er udarbej-

det i fællesskab af de nordiske TSO’er og angiver en lige fordeling af omkostningerne 

til regionale projekter, som er til gavn for alle de fire nordiske TSO’er. 
 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at de faktiske omkostninger, som følger 

af fordelingsnøglen er relativt lave, og at en ændring på fordelingen af omkostningerne 

mellem de nordiske TSO’er her to år senere vil koste et disproportionalt beløb for-

holdsmæssigt til de berørte omkostninger på maksimalt 3,3 millioner kroner.  

 

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets betragtninger, at de relevante regulerende til-

synsmyndigheder i Norden har opnået enighed om at godkende forslaget, jf. det fælles 

positionspapir fra de nordiske regulerende myndigheder. 
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Ud fra en samlet gennemgang af anmeldelsen vurderet op imod forordningens krav 

finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmeldte forslag kan godkendes. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 80(3) i Kommissionens forordning (EU) 

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

pacitetsbegrænsninger. 

 

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 

 

Søren Lorenz Rask Søndergaard 

Specialkonsulent 

Tlf. +45 41715373 

SLRS@Forsyningstilsynet.dk 

 


