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Afgørelse om ændret metode for       
kapacitetsberegning i CCR Nordic 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets anmeldelse om æn-

dringer af metode til kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregion Norden (CCR 

Nordic). Forsyningstilsynet ændrer med denne afgørelse desuden metoden til at inklu-

dere et krav til Energinet om forelæggelse af en evalueringsrapport. En kapacitetsbe-

regningsmetode er en metode for beregning af transmissionskapaciteten mellem bud-

områder. 

 

Energinets anmodning om at ændre kapacitetsberegningsmetoden indebærer bl.a., at 

håndteringen af dynamiske begrænsninger og reglerne for at undgå unødig diskrimina-

tion mellem interne og grænseoverskridende udvekslinger ændres i forhold til den op-

rindelige metode, som Forsyningstilsynet godkendte i juli 2018 og senere ændret ved 

Forsyningstilsynets godkendelse af 20. december 2019.  

 

Energinets anmeldelse er indgivet med hjemmel i artikel 20, stk. 2, jf. artikel 9 stk. 7 

litra a) i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer 

for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL), der fast-

sætter, at transmissionssystemoperatørerne i en kapacitetsberegningsregion skal 

fremlægge et forslag til en fælles koordineret kapacitetsberegningsmetode for regio-

nen. 
 

Forsyningstilsynet bemærker, at nærværende afgørelse vedrører ændringer om  

dynamiske begrænsninger, reglerne for at undgå unødig diskrimination mellem interne 

og grænseoverskridende udvekslinger og en præcisering af den samlede beregnings-

proces, samt at Forsyningstilsynet inkluderer et krav om at Energinet skal udarbejde 

og forelægge en evalueringsrapport til Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ændringerne til metoden indfører ens regler og krite-

rier for alle nordiske TSO’er og ikke indeholder undtagelser for specifikke budområder 

eller markedsdeltagere.  

http://esdh-evm-kfst/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=200011&recno=329812
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ændres på definitionen af unødig diskrimina-

tion i metoden, så denne nu følger Forordning 2019/943. Forsyningstilsynet bemærker 

i den forbindelse, at Forordning 2019/943 er ny EU-lovgivning, der er trådt i kraft siden 

Forsyningstilsynet sidst godkendte ændringer til kapacitetsberegningsmetoden, hvorfor 

det er nødvendigt at opdatere metoden på dette punkt så definitionen af unødig diskri-

mination følger den direkte anvendelige definition i forordningen. Forsyningstilsynet 

vurderer, at dette gør metodens regler for at undgå diskrimination klarere og nemmere 

at forstå for markedsaktører. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at ændringerne af metoden angår de såkaldte 

parallel runs. Parallel runs betyder, at den foreslåede kapacitetsberegningsmetode, 

den såkaldte flowbased-metode, testes sideløbende med den gældende kapacitetsbe-

regningsmetode, så resultaterne kan sammenlignes. Forsyningstilsynet vurderer, at et 

års parallel runs med test af metoden og med evaluering undervejs medvirker til at 

sikre, at flowbased også i praksis kommer til at optimere udnyttelsen af transmissions-

infrastrukturen.  

 

Forsyningstilsynet finder, at metoden indeholder en lang række metoder, regler og kri-

terier, som er fastsat med henblik på at sikre driftssikkerheden ved overgang til flowba-

sed. Forsyningstilsynet vurderer, at kapacitetsberegningsmetoden er tilstrækkelig klar 

til, at disse kan medvirke til at driftssikkerheden fortsat sikres. 

 

Det er Forsyningstilsynets samlede vurdering, at ændringerne af kapacitetsbereg-

ningsmetoden bidrager til at optimere beregningen og tildelingen af overførselskapaci-

tet samt til at sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om ændring af kapacitetsberegningsmetoden for 

kapacitetsberegningsregionen Norden. Forsyningstilsynets afgørelse medfører desu-

den, at Energinet skal forelægge en evalueringsrapport til Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af ændringerne i kapacitetsberegnings-

metoden er truffet i medfør af artikel 9 stk. 7, litra a) og artikel 20, stk. 2 i Kommissio-

nens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 

og håndtering af kapacitetsbegrænsninger samt artikel 5, stk. 6 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske 

Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for.  

SAGSFREMSTILLING  

I denne sag skal Forsyningstilsynet vurdere, om den gældende kapacitetsberegnings-

metode for kapacitetsberegningsregionen Norden (CCR Nordic) kan ændres på en 

række områder (bilag 1). Afgørelsen angår ændringer af den gældende kapacitetsbe-

regningsmetode for så vidt angår behandlingen af dynamiske begrænsninger, der 
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medtages som allokeringsbegrænsninger fremover, hvor de hidtil har været behandlet 

som kritiske netværkselementer. Ændringerne angår desuden bestemmelserne om at 

undgå unødig diskrimination mellem interne og grænseoverskridende udvekslinger. 

Formålet med ændringerne er at indarbejde principperne fra metoden fastsat for kapa-

citetsberegning for det langsigtede marked for CCR Nordic (bilag 7) i nærværende me-

tode. 

 

Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse om ændringerne af kapacitetsberegningsmeto-

den for CCR Nordic på baggrund af en enighed med de øvrige regulerende myndighe-

der i CCR Nordic, dvs. den finske myndighed, Energiavirasto og den svenske myndig-

hed, Energimarknadsinspektionen. 

 

Da Norge ikke er et EU-medlemsland gælder CACM GL ikke på nuværende tidspunkt i 

Norge. Det norske el-net er imidlertid så tæt forbundet med el-nettet i CCR Nordic, at 

de ansvarlige TSO’er i CCR Nordic har samarbejdet med den norske TSO, Statnett, 

om at udarbejde den fælles kapacitetsberegningsmetode, som ligeledes skal gælde for 

de norske budområdegrænser til Danmark og til Sverige. 

 

Til grund for Forsyningstilsynets afgørelse ligger desuden en fælles erklæring blandt 

de regulerende myndigheder i CCR Nordic om at resultaterne af såkaldte parallel runs 

skal evalueres 6 måneder inden metoden er fuldt implementeret i henhold til den im-

plementeringsplan, som er inkluderet i metoden. Parallel runs betyder, at kapacitetsbe-

regningsmetoden testes sideløbende med den nuværende metode, så resultaterne 

kan sammenlignes. Den fælles erklæring indeholder kriterierne for overgangen fra 

TSO’ernes test af metoden til implementering af metoden. Hvis det findes nødvendigt, 

at metoden skal ændres yderligere på baggrund af testresultaterne, så skal de regule-

rende myndigheder godkende disse ændringer inden implementeringen af metoden 

sættes i gang.  

 

SAGENS HIDTIDIGE FORLØB OG SAGENS VÆSENTLIGSTE AKTER  

Energinet anmeldte den 17. april 2020 en metode for ændring af beregning af trans-

missionskapacitet i den såkaldte kapacitetsberegningsregion Norden (CCR Nordic). 

Den anmeldte metode for kapacitetsberegning er udarbejdet i samarbejde med de øv-

rige transmissionssystemoperatører (TSO’er) i CCR Nordic. Energinet har forinden an-

meldelsen haft ændringerne af metoden i offentlig høring.  

 

Anmeldelsen fra Energinet omfatter et følgebrev til Forsyningstilsynet med baggrund 

for Energinets motivering af ændringerne af kapacitetsberegningsmetoden (bilag 3 til 

Forsyningstilsynets afgørelse), metoden med de foreslåede ændringer (bilag 2 til For-

syningstilsynet afgørelse) og et forklarende dokument til metoden (bilag 4 til Forsy-

ningstilsynets afgørelse). 

 

Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse af ændringerne på baggrund 

af enighed blandt Forsyningstilsynet og de øvrige regulerende myndigheder i CCR 

Nordic. De regulerende myndigheder har derfor udarbejdet et såkaldt position paper 

(bilag 5 til Forsyningstilsynets afgørelse), som demonstrerer, at de regulerende myn-

digheder i CCR Nordic er enige om, at hver national regulerende myndighed træffer af-

gørelse om at godkende ændringerne af metoden. Desuden har Forsyningstilsynet 

sammen med de øvrige regulerende myndigheder i CCR Nordic udarbejdet en fælles 
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erklæring (bilag 6 til Forsyningstilsynet afgørelse) til støtte for de nationale afgørelser. 

Erklæringen angår, at de regulerende myndigheder i CCR Nordic skal evaluere resul-

taterne af såkaldte parallel runs på baggrund af evalueringsrapporten, udarbejdet af 

TSO’erne, 6 mdr. inden kapacitetsberegningsmetoden er fuldt implementeret. 

BAGGRUND 

Ved Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 (CACM GL) fremgår 

det, at TSO’erne i en kapacitetsberegningsregion skal forelægge et forslag til en kapa-

citetsberegningsmetode (CCM), som skal anvendes til at beregne begrænsningerne 

på handel med el mellem lande og budområder i den pågældende region. Metoden for 

kapacitetsberegningen skal bidrage til at optimere den begrænsede kapacitet til handel 

med el givet de fysiske begrænsninger i el-transmissionsnettet og el-systemet. 

 

Energinet er den danske TSO, der ejer og driver el-transmissionsnettet og varetager 

systemansvaret for el-nettet. Energinet har derfor bl.a. ansvaret for at udarbejde forsla-

get til CCM for CCR Nordic. På denne baggrund har Energinet tidligere udarbejdet et 

forslag til en CCM i fællesskab med de øvrige TSO’er i CCR Nordic. CCR Nordic be-

står af budområdegrænserne mellem Danmark og Sverige, mellem Sverige og Finland 

og internt i Danmark og Sverige og defineres som det geografiske område, inden for 

hvilket den koordinerede kapacitetsberegning anvendes. 

 

Fastsættelsen af en koordinerede kapacitetsberegning i CCR Nordic sker som led i op-

rettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-markedskobling i henhold til CACM GL. 

CACM GL har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet indre 

marked for energi, herunder at gennemføre en markedskobling, hvor el handles fra 

lavprisområde til højprisområde, og hvor overførselsforbindelserne udnyttes optimalt.  

 

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. 

Metoden for kapacitetsberegning i CCR Nordic betyder, at CCR Nordic overgår til så-

kaldt Flowbaseret (FB) kapacitetsberegning for day-ahead-markedet og på sigt også 

for intraday-markedet.  

 

I henhold til CACM GL kan TSO’erne anvende én af to tilgange til beregningen af over-

førselskapacitet; 1) den flowbaserede tilgang eller 2) den koordinerede nettotransmis-

sionskapacitetsmetode. 

 

Den flowbaserede tilgang bør anvendes som den primære metode i forbindelse med 

kapacitetsberegning på day-ahead- og intraday-markedet, hvis overførselskapaciteten 

mellem budområderne er indbyrdes stærkt afhængig, dvs. et vekselstrømsnetværk, 

hvor strømmen ikke blot løber en lige vej mellem to punkter, men påvirker hele områ-

dets netværk. 

 

Flowbaseret metode er en kapacitetsberegningsmetode, hvor udvekslingen af energi 

på tværs af budområder begrænses af forskellige fordelingsfaktorer for overførsel samt 

disponible margener på kritiske netkomponenter. Den flowbaserede tilgang medfører, 

at kapaciteten ikke længere opgives som et statisk maksimum (specifikt antal MW) på 

hver budområdegrænse. Fremover vil kapaciteten i stedet angives som en resterende 
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ledig margin (”RAM”) af kapacitet på hvert enkelt kritisk netkomponent (del af elnettet, 

f.eks. kabel eller transformerstation ”CNE”) med tilhørende Power Transfer Distribution 

Factor (”PTDF”).  

PTDF er en matrice, der angiver, hvordan en ændring i nettopositionen (produktion mi-

nus forbrug) i et givent budområde ændrer flowet af el over hver enkelt CNE. Dette er 

en forenklet model af, hvordan fysikken i strømmens forløb i netværket forventes at 

være. 

Den koordinerede nettotransmissionskapacitetsmetode er en kapacitetsberegningsme-

tode, der er baseret på princippet om ex ante-vurdering og -definition af den maksi-

male energiudveksling mellem budområder, der grænser op til hinanden. 

 

I CCR Nordic anvendte TSO’erne tidligere en tilgang, som lænede sig mere op ad den 

såkaldte nettotransmissionskapacitetsmetode, men har med den fælles CCM for CCR 

Nordic forpligtet sig til gradvist at overgå til flowbased-metoden – først for day-ahead-

markedet og derefter for intraday-markedet. Den koordinerede nettotransmissionska-

pacitetsmetode anvendes således for intraday-markedet i CCR Nordic indtil flowbased 

metoden er fuldt implementeret og velfungerende i day-ahead markedet. Desuden 

kræver overgangen til flowbased-metoden for intraday-markedet, at markedskoblingen 

for intraday markedet teknisk er i stand til at fungere med flowbased metoden, hvilket 

er et fælleseuropæisk projekt med mange aktører og derfor ikke kun CCR Nordic 

TSO’ernes ansvar. 

 

Den gældende CCM for CCR Nordic er senest godkendt ved Forsyningstilsynets afgø-

relse af 20. december 2019 

ANMELDELSENS INDHOLD 

Anmeldelsen omfatter ændringer af en række bestemmelser i den gældende CCM. 

 

Overordnet set foreslår TSO’erne at ændre en række bestemmelser under iagttagelse 

af ACER’s afgørelse om den langsigtede kapacitetsberegningsmetode i CCR Nordic 

(bilag 7 til Forsyningstilsynet afgørelse). ACER er en juridisk enhed for samarbejdet 

mellem energireguleringsmyndigheder i EU, der bl.a. har kompetence til at træffe kon-

krete afgørelser om grænseoverskridende spørgsmål.  

 

Den langsigtede kapacitetsberegning giver kapacitetsværdier, som skal agere som en 

forudsigelse af day-ahead kapaciteterne. Derfor er det væsentligt, at de to metoder 

lægger sig tæt op ad hinanden, ellers vil forudsigelserne være mindre pålidelige. 

 

De væsentligste ændringer i metoden er, at dynamiske begrænsninger fremover om-

fattes af definitionen ”en allokeringsbegrænsning” samt at reglerne for at undgå unødig 

diskrimination mellem interne og grænseoverskridende udvekslinger er ændret til at 

henvise direkte til Forordning 2019/943. 

 

Det betyder, at dynamiske begrænsninger i netværket, der hidtil har været behandlet 

på samme måde som kritiske netværkselementer, fremover indgår på samme måde 

som allokeringsbegrænsninger. Reglerne for allokeringsbegrænsninger er, at de kun 

må anvendes, hvis de giver en forbedring velfærdsøkonomisk set eller hvis de er nød-

vendige for den operationelle sikkerhed.  

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ÆNDRET METODE FOR       KAPACITETSBEREGNING I CCR 

NORDIC 

Side 6/14 

Reglerne for at undgå diskrimination mellem interne og grænseoverskridende udveks-

linger er ændret til at henvise direkte til Forordning 2019/943. Hidtil har metoden defi-

neret diskrimination mellem interne og grænseoverskridende udvekslinger som en situ-

ation, hvor interne udvekslinger er forfordelt uden, at der er en økonomisk- eller opera-

tionel sikkerhedsårsag hertil. Med de foreslåede ændringer gælder det i stedet, at der 

skal gives minimum 70 pct. kapacitet på hvert netværkselement til markedskoblingen, 

ellers er der unødig diskrimination i overensstemmelse med forordning 2019/943.  

 

Desuden er den samlede proces for beregningen af flowbased-kapaciteter blevet nær-

mere præciseret i metoden. 

TSO’erne foreslår, at metoden fremover præciserer hvert enkelt skridt i processen for 

beregning af kapaciteter, og hvem som udfører og har ansvaret for hvert skridt. 

 

Implementeringsplanen for metoden er også blevet justeret, givet den nye information 

der er kommet fra implementeringsprojektet, siden metoden sidst blev godkendt. For 

eksempel er der blevet indkøbt det IT-system, som skal anvendes til at beregne kapa-

citeter, så det er nu mindre relevant, hvilke skridt der skulle opfyldes, for at tage denne 

investeringsbeslutning. 

 

DE REGULERENDE MYNDIGHEDERS ÆNDRING AF METODEN 

 

De regulerende myndigheder i CCR Nordic, dvs. Energiavirasto, Energimarknadsin-

spektionen og Forsyningstilsynet har – foruden de af TSO’erne foreslåede ændringer 

af CCM – fundet det nødvendigt, at TSO’erne i CCR Nordic i forbindelse med imple-

menteringen af CCM forpligtes til at udarbejde og forelægge en evalueringsrapport til 

de regulerende myndigheder tidligst 5 måneder efter starten på parallel runs.  

 

Evalueringsrapporten skal indeholde information omkring kvaliteten af kapacitetsbe-

regningen i mindst 3 måneder i træk. Evalueringsrapporten skal desuden offentliggø-

res til aktørerne, og deres mulige kommentarer skal også indgå i materialet, som sen-

des til de regulerende myndigheder.  

Årsagen til, at evalueringsrapporten skal forelægges for de regulerende myndigheder 

tidligst 5 måneder efter starten på parallel runs, er at sikre, at TSO’erne har tilstrække-

lig med data til at kunne foretage en pålidelig evaluering ud fra de fastsatte evalue-

ringskriterier. Det afgørende for evalueringen er således den data, som evalueringen 

skal angå snarere end tidspunktet for udarbejdelsen af evalueringsrapporten. 

TSO’erne kan vente med at sender en evalueringsrapport, hvis det er klart på forhånd, 

at resultaterne af parallel runs ikke lever op til de fastlagte evalueringskriterier fra de 

regulerende myndigheders fælles erklæring. I et sådant tilfælde vil TSO’erne kunne 

vente med at sende evalueringsrapporten til de har fået bedre resultater. 

SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Eltransmission A/S (CVR nr. 39314878) som 

ansøger er part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand. Forsyningstilsynet lægger til 

grund, at en afgørelse om godkendelse af ændring af kapacitetsberegningsmetoden i 

CCR Nordic skaber ret i forhold til Energinet, der herved pålægges en række forpligtel-

ser i henhold til CACM GL. Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at afgørelse 

om godkendelse af ændring til kapacitetsberegningsmetoden vurderes at påvirke 
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Energinet direkte og individuelt, da metoden fastsætter krav til udlandsforbindelserne, 

der er Energinets forretningsområde. 

 

Forsyningstilsynet anser endvidere, at Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid som par-

ter, idet en afvisning af Energinets anmodning om ændring af kapacitetsberegnings-

metoden vil have væsentlig, individuel og retlig interesse for dem.  

 

Forsyningstilsynet lægger også i denne sammenhæng til grund, at Myndighedsenhe-

den hos Energinet, der er partsrepræsentant for Energinet Eltransmission A/S, tillige er 

partsrepræsentant for Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid. 
 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har sammen med de øvrige regulerende myndigheder i Norden haft 

CCR Nordic TSO’ernes forslag til ændringer af kapacitetsberegningsmetoden i offent-

lig høring fra den 10. juni til den 29. juni 2020 Der indkom i alt 17 høringssvar fra føl-

gende aktører: 

 

- Bixia 

- Borlänge Energi 

- Dansk Energi 

- Energiföretagen 

- Energi Norge 

- E.ON 

- Finnish Energy 

- Fortum 

- Gävle Energi 

- Modity Energy Trading AB 

- Nord Pool 

- Shadow Analysis AB  

- Skagerak Kraft AS 

- Statkraft Energi AS 

- Vattenfall 

- Ørsted 

- Fælles brev fra Fortum, Vattenfall and Swedenergi 

 

Nogle aktører, herunder Energi Norge, Statkraft Energi AS og Skagerak Kraft AS anfø-

rer, at de ikke mener, at metoden skal ændres yderligere, men at der i stedet skal fo-

kuseres på, at de 12 måneders parallel runs giver høj værdi for alle aktører, at resulta-

terne kommer samme dag og at aktørerne får mulighed for at kommentere og disku-

tere resultaterne.  

 

De øvrige aktører, angiver i deres høringssvar en lang række forbehold for metoden, 

herunder for så vidt angår selve metoden, test af metoden og implementeringen af 

den. De væsentligste bemærkninger angår bl.a. at metoden skal forbedres før den kan 

godkendes, da den hidtil kun har vist begrænset velfærdsøkonomisk gevinst. Hvis 

flowbased ikke viser markant bedre resultater, bør de regulerende myndigheder afvise 
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flowbased metoden, og TSO’erne bør i stedet overveje at anvende CNTC-metoden 

(nettotransmissionskapacitetsmetoden). 

 

De fleste aktører angiver desuden, at TSO’ernes tilgang til velfærdsøkonomien i at im-

plementere flowbased er forfejlet, da de ikke tager højde for eventuelle tab i intraday- 

og forwardmarkedet, men kun ser på effekterne i day-ahead-markedet. Nogle aktører 

mener, at flowbased vil give et velfærdsøkonomisk tab, hvis man også tager disse ef-

fekter med, og at flowbased derfor ikke bør implementeres.  

 

Aktørernes væsentligste bemærkninger angår også, at metoden skal testes grundigt, 

før den kan implementeres, og at et års parallel runs ikke er tilstrækkeligt. Specifikt 

nævnes det, at de regulerende myndigheder ikke bør godkende, at TSO’erne har fjer-

net fra metoden, at den skal testes på 12 måneders data, før parallel runs kan be-

gynde. Nogle aktører har behov for disse 12 måneders simuleringsdata for at teste 

egne systemer.  

 

Det angives også, at den tekniske påvirkning af intraday-markedets stabilitet ved ind-

førsel af flowbased skal testes, og flowbased bør implementeres på samme tid i day-

ahead og intraday. Flowbased i day-ahead skal dermed vente med at blive implemen-

teret, til det også kan implementeres i intraday. 

 

De fleste aktører angiver, at information angående beliggenheden af alle kritiske net-

værkselementer skal offentliggøres, og at national lovgivning om fortrolighed ikke kan 

være en hindring for dette. Hvis dette ikke sker, er metoden ikke tilstrækkelig gennem-

sigtig, da det vil være umuligt at se, hvor de reelle begrænsninger i nettet ligger. 

TSO’erne skal vise, at metoden bidrager til de generelle formål fra CACM GL, herun-

der forbedret gennemsigtighed, førend den kan implementeres. 

 

Nogle aktører angiver desuden, at dialogen mellem markedsaktører og TSO’erne har 

slået fejl, da TSO’erne ikke lytter. De angiver, at TSO’ernes KPI’er skal ændres, så de 

er mere uddybende og bedre reflekterer aktørernes kommentarer. 

 

Høringssvarene inkluderer også kommentarer om, at reglen om minimum 70 pct. til-

gængelig kapacitet på hvert netværkselement skal inkluderes direkte i metoden, og at 

metoden ikke skal bidrage til at reservere kapacitet til TSO’ernes udveksling af reser-

ver, da dette er begrænsende for markedet.  

 

Forsyningstilsynet har haft afgørelsen til ændringer af metoden i partshøring fra den 

30. september til den 7. oktober 2020. De nordiske TSO’er har sendt et fælles hørings-

svar til denne partshøring. 

 

TSO’ernes væsentligste bemærkninger angår dels, at der mangler hjemmel til at de re-

gulerende myndigheder evaluerer TSO’ernes parallel runs på baggrund af TSO’ernes 

evalueringsrapport. 

 

TSO’erne anfører desuden, at den foreslåede proces vil forlænge implementeringen af 

metoden. TSO’erne forventer ikke, at kriterierne til evalueringen, som angivet i de re-

gulerende myndigheders fælles erklæring, kan opfyldes inden for de første 5 måneder 
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af parallel runs Da der minimum skal være 6 måneders parallel runs efter evaluerin-

gen, og evalueringen tager én måned, kan dette betyde, at den samlede tidsperiode 

med parallel runs vil blive længere end 12 måneder. Dette vil dermed flytte datoen for 

den endelige implementering af metoden.  

 

RETSGRUNDLAG 

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

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

 

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

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF KAPACITETSBE-

GRÆNSNINGER. 

 

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

forslag om ændring af metode til den fælles koordinerede kapacitetsberegningsmetode 

findes i artikel 3, 9 samt 20-30. 

 

Det følger af artikel 3, at CACM GL har til formål at: 

 
a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og 

forsyning af elektricitet 
b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen 
c) sikre driftssikkerheden 
d) optimere beregningen og tildelinge af overførselskapacitet 
e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og 

markedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling 
f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed 
g) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen 
h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse 

respekteres 
i) skabe lige vilkår for NEMO’er 
j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 

 

Artikel 9, stk. 1 omhandler, at TSO’erne udarbejder de vilkår, betingelser og metoder, 

der er fastlagt krav om i CACM GL, og fremsender dem til de kompetente regulerende 

myndigheder til godkendelse inden for de i CACM GL fastsatte frister. Hvis et forslag til 

vilkår, betingelser og metoder, der følger af CACM GL, skal udarbejdes og aftales 

mellem flere TSO’er samarbejder de deltagende TSO’er tæt herom. 

 

Desuden følger det af artikel 9, stk. 5, at hver regulerende myndighed godkender de 

vilkår, betingelser og metoder, der anvendes til at beregne eller fastlægge den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling, og som udvikles af TSO’erne og NEMO’erne. De er 

ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, betingelser og metoder, der er omhandlet i 

bestemmelsens stk. 6-8.Artikel 9, stk. 7 fastsætter bl.a., at forslag til den fælles 

kapacitetsberegningsmetode, jf. artikel 20, stk. 2 skal godkendes af alle regulerende 

myndigheder i den berørte region. 
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Artikel 9, stk. 9 bestemmer, at 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 CACM GL. 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.  

 

Det følger af artikel 9, stk. 10, at hvor godkendelse af vilkår, betingelser og metoder 

kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører, 

samarbejder og koordinerer de kompetente regulerende myndigheder tæt med 

hinanden med henblik på at nå til enighed. De regulerende myndigheder træffer 

afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og metoder, jf. stk. 6-8, senest seks 

måneder efter at de, eller i givet fald sidste berørte regulerende myndighed, har 

modtaget de omhandlede vilkår, betingelser og metoder. 

 

TSO’erne, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelserog metoder 

kan anmode om ændringer af disse vilkår, betingelser og metoder i henhold til artikel 

9, stk. 13. 

 

De TSO’er, der er ansvarlige for at fastlægge de i CACM GL omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder, offentliggør 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 oplysninger anses for værende 

fortrolige i henhold til artikel 13 i CACM GL, jf. artikel 9, stk. 14. 

 

Det følger af artikel 20 stk. 2, at senest 10 måneder efter godkendelse af et forslag til 

en kapacitetsberegningsregion, fremlægger TSO'erne i den pågældende 

kapacitetsberegningsregion et forslag til en fælles koordineret 

kapacitetsberegningsmetode for regionen. Det fremgår ligeledes at forslaget skal 

sendes i høring. 

 

Det følger af artikel 20, stk. 7 at TSO'erne i fællesskab kan anmode de kompetente 

regulerende myndigheder om, at den koordinerede 

nettotransmissionskapacitetsmetode anvendes i regioner og på budområdegrænser, 

hvis de berørte TSO'er kan påvise, at anvendelsen af den fælles 

kapacitetsberegningsmetode baseret på den flowbaserede tilgang endnu ikke er mere 

lønsom sammenlignet med den koordinerede nettotransmissionskapacitetsmetode ved 

antagelse af det samme driftssikkerhedsniveau i den berørte region 

 

Det følger af artikel 20, stk. 8 at forslaget i henhold til artikel 20 stk. 2, skal testes side-

løbende med anvendelsen af den eksisterende metode i mindst seks måneder samti-

digt med at markedsaktørerne involveres, før et forslag om at ændre kapacitetsbereg-

ningsmetoden gennemføres. 

 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/942 AF 5. JUNI 2019 OM 

OPRETTELSE AF DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR SAMARBEJDE MELLEM 

ENERGIREGULERINGSMYNDIGHEDER (ACER) 

 

De regulerende myndigheder, der er ansvarlige for at godkende vilkår, betingelser eller 

metoder, reviderer og ændrer dem, hvor det er nødvendigt for at sikre, at de er i 
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overensstemmelse med formålet med netreglerne eller retningslinjerne, og at de 

bidrager til markedsintegration, ikkediskrimination, effektiv konkurrence og et 

velfungerende marked i overensstemmelse med artikel 5, stk. 6. Anvendelsen af artikel 

5, stk. 6 er nærmere præciseret i brev af 21. april 2020 fra Europa-Kommissionen 

(bilag 8). 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om ændring af kapacitetsberegningsmetoden i kapacitetsbereg-

ningsregionen Norden. 

 

Forslaget skal godkendes af Forsyningstilsynet i overensstemmelse med artikel 9 stk. 

7, litra a) jf. artikel 20, stk. 2 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsæt-

telse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

(CACM GL).  

 

De regulerende myndigheder i CCR Nordic ændrer med virkning for metodens artikel 

26 desuden, at TSO’erne skal udarbejde og forelægge en evalueringsrapport om re-

sultaterne af de såkaldte parallel runs. Forsyningstilsynet lægger til grund, at Forsy-

ningstilsynet sammen med de øvrige regulerende myndigheder i CCR Nordic har kom-

petence til at foretage denne ændring med hjemmel i artikel 5, stk. 6 i Europa-Parla-

mentets og Rådets Forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Eu-

ropæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 

(ACER forordningen). Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Europa-Kommissionen i 

brev af 21. april 2020 har udtalt at de regulerende myndigheder har både ret og pligt til 

at sikre, at metoder er på linje med formålet i forordningen og bidrager til at sikre mar-

kedsintegration, ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og et velfungerende marked. 

Hvis dette ikke er tilfældet, har de regulerende myndigheder ret og pligt til at ændre en 

metode direkte. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at metoden er udarbejdet af alle TSO’erne i CCR Nordic. 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at anmeldelsen fra Energinet af 17. april 2020 

omfatter ændringer til den kapacitetsberegningsmetode, som Forsyningstilsynet og de 

øvrige nordiske NRA’er godkendte i sommeren 2018 og igen i december 2019. Forsy-

ningstilsynet henviser derfor i det hele til sine afgørelser af 16. juli 2018 og 20. decem-

ber 2019 om godkendelse af kapacitetsberegningsmetoden for CCR Nordic. 

 

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 bl.a. sikre opti-

mal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen, sikre driftssikkerheden, optimere bereg-

ningen og tildelingen af overførselskapacitet, sørge for ikke-diskriminerende adgang til 

overførselskapaciteten samt sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og på-

lidelighed. 

 

OPTIMERE BEREGNINGEN OG TILDELINGEN AF OVERFØRSELSKAPACITET  

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ÆNDRET METODE FOR       KAPACITETSBEREGNING I CCR 

NORDIC 

Side 12/14 

Forsyningstilsynet bemærker, at en lang række markedsaktører har angivet kritiske 

punkter i deres høringssvar. Specifikt er der mange kommentarer til testningen af me-

toden, og at den skal fungere og vise en høj velfærdsøkonomisk gevinst. Forsyningstil-

synet finder, at testningen af metoden skal være en afvejning mellem, at det på den 

ene side skal sikres, at metoden fungerer tilstrækkeligt, og på den anden side skal im-

plementeringen af metoden ikke forsinkes unødigt. Forsyningstilsynet bemærker, at 

lovgivningen angiver, at metoden skal testes i minimum seks måneder, før den kan im-

plementeres. Forsyningstilsynet bemærker desuden, at ACER’s beslutninger om kapa-

citetsberegningsmetoder i andre CCR’er angiver, at metoden kun skal testes i 6 måne-

der. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at aktørerne har ret i, at 6 måneder ikke er tilstrækkeligt, 

da det ikke vil dække et fuldt år, og dermed ikke kan tage højde for alle årstiders sær-

lige situationer i det nordiske netværk. Forsyningstilsynet finder til gengæld ikke, at der 

er basis for at forlænge testningen yderligere, hvis de 12 måneders parallel runs viser 

de forventede resultater, da der også skal tages hensyn til, at implementeringen ikke 

må forsinkes unødigt.  

 

Forsyningstilsynet deler aktørernes opfattelse af, at TSO’erne skal påvise at metoden 

fungerer, før den kan implementeres endeligt. Forsyningstilsynet vurderer, at dette op-

fyldes med de regulerende myndigheders ændringer af metoden, hvor der indsættes 

en evaluering halvejs i parallel runs. Hvis metoden ikke har fungeret, vil parallel runs 

blive forlænget indtil dette er tilfældet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at en række aktører finder, at velfærdsøkonomien skal 

forbedres ved en indførsel af flowbased i forhold til den nuværende kapacitetsbereg-

ningsmetode. Forsyningstilsynet finder, at det teoretisk er forventeligt, at flowbased gi-

ver en velfærdsøkonomisk gevinst, så længe den operationelle sikkerhed er den 

samme. Dette er derfor også medtaget som et af evalueringskriterierne i den fælles er-

klæring mellem de regulerende myndigheder og vil blive evalueret undervejs i parallel 

runs.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at aktørernes synspunkt om at inkludere den velfærdsøko-

nomiske påvirkning af det nuværende intraday-marked er mindre relevant. Årsagen til 

dette er, at intraday markedet står over for en anden væsentlig ændring på dette 

punkt. Ifølge CACM GL må kapaciteter ikke frigives til intraday markedet uden at være 

blevet prissat først. Derfor vil der ikke længere frigives gratis kapaciteter direkte til det 

kontinuere intraday marked jævnfør ACER beslutning af 24. januar 2019, der etablerer 

en prisfastsættelsesmetode for intraday kapacitet. I stedet vil der indføres tre daglige 

implicitte intraday auktioner, hvor denne kapacitet vil blive frigivet. Disse intraday aukti-

oner vil anvende samme algoritme og kapacitetsberegningsmetode som day-ahead 

markedet. Forsyningstilsynet vurderer, at den velfærdsøkonomiske analyse af day-

ahead markedet dermed også vil være gældende for intraday markedet.  

 

Forsyningstilsynet vurderer desuden, at ændringerne i metoden med henblik på at 

præcisere processen for beregning af kapacitet er med til at sikre, at denne proces op-

timeres. 

 

SIKRE DRIFTSSIKKERHEDEN  
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Forsyningstilsynet finder, at metoden indeholder en lang række metoder, regler og kri-

terier, som er fastsat med henblik på at sikre driftssikkerheden ved overgang til flowba-

sed. Forsyningstilsynet vurderer, at kapacitetsberegningsmetoden er tilstrækkelig klar 

til, at disse kan medvirke til at driftssikkerheden fortsat sikres. 

 

SIKRE OPTIMAL UDNYTTELSE AF TRANSMISSIONSINFRASTRUKTUREN 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at flowbased teoretisk sikrer en mere optimal udnyttelse 

af transmissionsinfrastrukturen i forhold til den nuværende kapacitetsberegningsme-

tode. Forsyningstilsynet vurderer, at et års parallel runs med test af metoden og med 

evaluering undervejs medvirker til at sikre, at flowbased også i praksis kommer til at 

optimere udnyttelsen af transmissionsinfrastrukturen.  

 

Forsyningstilsynet finder ikke, at metoden kan ændres for at bevirke, at TSO’erne ikke 

reserverer kapacitet til reservekapacitet og balancering, som efterspurgt af nogle aktø-

rer. Forsyningstilsynet finder, at forholdet behandles ifølge CACM GL som angiver, at 

der skal inkluderes en sikkerhedsmargin på alle kritiske netværkselementer. Det frem-

går af anden lovgivning, at denne sikkerhedsmargin skal anvendes af TSO’erne til ud-

veksling af primærreserver (FCR).  

SIKRE OG FORBEDRE OPLYSNINGERNES GENNEMSIGTIGHED OG PÅLIDELIG-

HED 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at mange aktører angiver, at information angående be-

liggenheden af alle kritiske netværkselementer skal offentliggøres, og at national lov-

givning om fortrolighed ikke bør være en hindring for dette. Forsyningstilsynet lægger 

her vægt på, at metoden fastsætter krav om offentliggørelse af information omkring de 

kritiske netværkselementer, og dette vil blive fulgt i Danmark. Forsyningstilsynet har 

ikke mulighed for at ændre national lovgivning i andre nordiske lande.  

SØRGE FOR IKKE-DISKRIMINERENDE ADGANG TIL OVERFØRSELSKAPACI-

TETEN. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ændringerne til metoden indfører ens regler og krite-

rier for alle nordiske TSO’er og ikke indeholder undtagelser for specifikke budområder 

eller markedsdeltagere. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at forslaget ikke ændrer på 

det forhold, at den allerede godkendte metode sørger for ikke-diskriminerende adgang 

til overførselskapacitet. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der ændres på definitio-

nen af unødig diskrimination i metoden, så denne nu følger Forordning 2019/943. For-

syningstilsynet vurderer, at dette gør metodens regler for at undgå diskrimination kla-

rere og nemmere at forstå for markedsaktører Forsyningstilsynet vurderer, at forslaget 

samlet set lever op til forordningens mål om at sikre en fair og ikke-diskriminerende be-

handling af TSO’er og markedsdeltagere. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ændringsforslaget til metoden for kapacitetsberegning i 

Norden samlet set opfylder de specifikke krav til metoden ifølge artikel 20, stk. 2 samt 

artikel 21 til 30 i CACM GL.  
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På baggrund af ovenstående forhold finder Forsyningstilsynet, at Energinets anmel-

delse om ændring af kapacitetsberegningsmetoden i kapacitetsberegningsregionen 

Norden ikke er til hinder for at formålene i CACM GL kan nås og at forslaget dermed 

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. 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 (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715373 

slrs@forsyningstilsynet.dk 
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