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Godkendelse af ændret metode til at fordele 
udgifter til belastningsomfordeling og mod-
køb for kapacitetsberegningsregion Hansa 

 

RESUMÉ 
Forsyningstilsynet godkender i forhold til Energinet de regulerende myndigheders (re-

gulatorernes) godkendelse af 10. marts 2021 af revideret udgave af 26. februar 2021 af 

transmissionssystemoperatørernes (TSO’ernes) anmeldte ændringsforslag af 29. de-

cember 2020 til metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb 

(RCCS) for Kapacitetsregion Hansa (CCR Hansa) efter Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 (CACM GL).  

Den aktuelle metode angår fordeling af udgifter til at gennemføre tiltag i form af ”belast-

ningsomfordeling” (på engelsk ”Redispatching”, forkortet RD) og til ”modkøb” (på en-

gelsk ”Countertrading”, forkortet CT), og som hver især udgør (økonomiske) virkemidler 

i forhold til afhjælpe fysiske kapacitetsbegrænsninger i el-systemet. Både RD og CT 

fungerer ved, at TSO’erne køber elektricitet ét sted og sælger elektricitet ét andet sted, 

for på den måde at mindske belastningen et specifikt sted i el-systemet. Det er udgifterne 

til disse køb og salg af elektricitet, som skal fordeles i kraft af den aktuelle metode. 

 

RCCS for CCR Hansa har herved nøje sammenhæng med metoderne for kapacitetsbe-

regning (CCM) og belastningsomfordeling og modkøb (RD&CT) for CCR Hansa. Anven-

delsen af koordineret nettotransmissionsmetode (CNTC) som led i CCM for CCR Hansa 

har således som afledt virkning for RC&CT-metoden og den aktuelle RCCS-metode for 

CCR Hansa, at det alene er for at afhjælpe belastninger på budområdeoverskridende 

forbindelser inden for CCR Hansa, at der skal anvendes RD&CT, og hvor udgifterne til 

RD&CT vil skulle fordeles. 

 

Forsyningstilsynet finder at kunne konstatere, at hovedparten af den gældende RCCS-

metode for CCR Hansa videreføres i Hansa-TSO’ernes seneste ændringsforslag til me-

toden af 29. december 2020 og dermed i Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 

metoden af 26. februar 2021. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer dertil, at CACM GL kræver, at den enkelte regionale 

RCCS-metode skal indeholde en proces for de regionale regulatorers tilsyn med meto-

den. Det er i overensstemmelse med dette krav, at det efter Hansa-regulatorernes an-

visning fastsættes som en ny regel i metoden, at hvis en Hansa-TSO vil indføre en ny 

type udgift til fordeling, skal Hansa-regulatorerne informeres 2 måneder før indførelsen.  
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Forsyningstilsynet finder også at kunne konstatere, at Hansa-TSO’erne har fulgt Hansa-

regulatorernes anvisninger til at opdatere metodens juridiske grundlag i forhold til hen-

visninger til de seneste nye EU-retsakter samt til Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 

2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til interconnectoren på budområdegrænsen 

Østdanmark (DK2) -Tyskland (DE): Kriegers Flak Common Grid Solution (KF CGS).  

 

Forsyningstilsynet og de øvrige Hansa-regulatorer har dog fundet grundlag for at revi-

dere metodens indhold, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Kom-

missionens afgørelse om KF CGS, og at Kommissionens afgørelse har som virkning, at 

elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet interconnectoren, fortsat vil få pri-

oritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af el via interconnectoren. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at den aktuelle ændringsproces for RCCS-me-

toden for CCR Hansa også sikrer det oprindelige formål med ændringen: At få inkluderet 

budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Nederlandene (NL), Cobrakablet, i metoden. 

Herunder således, at udgifter til RD&CT-tiltag for Cobrakablet skal fordeles 50/50 mel-

lem de to berørte TSO’er, danske Energinet og nederlandske TenneT NL. 

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund, at Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 

26. februar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 

til metoden opfylder formålene efter CACM GL. 

Forsyningstilsynet vurderer dertil, at Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 26. fe-

bruar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 til 

RCCS-metoden for CCR Hansa opfylder de generelle indholdsmæssige krav til en regi-

onal RSSC-metode efter CACM GL. 

Forsyningstilsynet finder herefter at kunne godkende i forhold til Energinet: Hansa-regu-

latorernes reviderede udgave af 26. februar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte æn-

dringsforslag af 29. december 2020 til metoden til fordeling af udgifterne til belastnings-

omfordeling og modkøb (RCCS) for CCR Hansa efter CACM GL og efter ACER-forord-

ningens regler for regulatorisk revision af forslag til metoder og af tidligere godkendte 

metoder i overensstemmelse med EU’s netværkskoder og EU’s netværksretningslinjer. 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender i forhold til Energinet Elsystemansvar A/S metoden til for-

deling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb i forbindelse med den fælles 

langsigtet day-ahead- og intraday-kobling for Kapacitetsberegningsregion Hansa på 

baggrund af de regulerende myndigheders reviderede udgave af 26. februar 2021 af 

transmissionssystemoperatørernes ændringsforslag af 29. december 2020 til metoden. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger, artikel 74, stk. 1, jf. artikel 9, stk. 7, litra h, og 

under hensyn til formålsbestemmelserne efter forordningens artikel 3, litra a-j.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse beror dertil på de regulerende myndigheders adgang efter 

artikel 5, stk. 6, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. 

juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
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Energireguleringsmyndigheder til revision af forslag til metoder og af tidligere godkendte 

metoder i overensstemmelse med EU’s netværkskoder og EU’s netværksretningslinjer. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  
Denne sag omhandler Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 26. februar 2021 af 

Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 til metoden til for-

deling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb (RCCS) for CCR Hansa.  

 

Forsyningstilsynet skal vurdere, om den reviderede metode kan godkendes nationalt i 

forhold til Energinet efter CACM GL artikel 74, stk. 1, jf. artikel 9, stk. 7, litra h, i sam-

menhæng med ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt. 

BAGGRUND  

Forsyningstilsynet skal herved gøre rede for den del af sagens baggrund, der angår:  

 

1) Sagens hidtidige forløb og sagens væsentligste akter, belyst via: 

a) CCR Hansa som forslagets geografiske anvendelsesområde og  

b) involveringen i henholdsvis udarbejdelsen og vurderingen af forslaget iblandt  

de berørte transmissionssystemoperatører (TSO’er) og regulatorer i CCR Hansa. 

2) Den del af sagens hidtidige forløb, der knytter sig til to el-transmissionsforbindelser: 

a) Cobrakablet på budområdegrænsen Vestdanmark-Nederlandene. 

b) Kriegers Flak Common Grid Solution på budområdegrænsen Østdanmark-Tyskland. 

SAGENS HIDTIDIGE FORLØB OG SAGENS VÆSENTLIGE AKTER 

En kapacitetsberegningsregion (Capacity Calculation Region, CCR) er defineret i CACM 

GL som det geografiske område, inden for hvilket den koordinerede 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). 

 

De CCR Hansa TSO’er og regulatorer, der er berørt af forslaget, er herefter følgende, 

fordelt på EU- og EØS-lande:  

 

Berørte EU- og EØS-lande Berørte TSO’er Berørte regulatorer 

Danmark  Energinet  Forsyningstilsynet  

Nederlandene  TenneT NL  ACM 

Norge  Statnett  NVE-RME 

Polen  PSE  URE 

Sverige  Svenska kraftnät Ei 

Tyskland  50Hertz  BNetzA 

  TenneT DE  
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Det bemærkes, at den norske regulator NVE-RME’s deltagelse i samarbejdet og koor-

dineringen er sket uformelt, idet Norge endnu ikke har tiltrådt CACM GL. NVE-RME’s 

synspunkter tages dog i betragtning ved de regulatoriske beslutninger i regi af CCR 

Hansa på baggrund en eksisterende el-transmissionsforbindelse (interconnector) mel-

lem Norge og Nederlandene og en planlagt interconnector mellem Norge og Tyskland.  

 

Den hidtidigt gældende RCCS for CCR Hansa beror på Hansa-regulatorernes position 

paper om fælles godkendelse af 28. januar 2019, og Forsyningstilsynets nationale afgø-

relse af 20. februar 2019 i forhold til Energinet1. Det var på denne baggrund, at Energinet 

den 26. august 2019 anmeldte et oprindeligt ændringsforslag til RCCS for CCR Hansa 

efter CACM artikel 74, jf. artikel 9, stk. 13, til behandling hos Forsyningstilsynet (bilag 1).  

 

Energinets anmeldelsesbrev var vedlagt den juridiske tekst af 14. august 2019 for æn-

dringsforslaget til RCCS for CCR Hansa (bilag 2). Hansa-TSO’ernes oprindelige æn-

dringsforslag blev senest modtaget af en Hansa-regulator den 30. september 2019. 

 

Hansa-regulatorerne ansøgte den 6. marts 2020 Agenturet for De Europæiske Energi-

regulatorer (ACER) om en 6-måneders-forlængelse af regulatorernes sagsbehandlings-

tid for TSO’ernes oprindelige forslag. 

 

ACER traf afgørelse nr. 15/2020 af 14. juli 20202, hvorefter Hansa-regulatorerne fik ud-

sat fristen til senest den 30. september 2020 enten at godkende TSO’ernes oprindelige 

ændringsforslag eller at anmode om en ændring af det oprindelige ændringsforslag.  

 

Forsyningstilsynet anmodede 30. september 2020 Energinet om at ændre Hansa-

TSO’ernes oprindelige forslag (bilag 3). Forsyningstilsynets ændringsanmodning var 

vedlagt Hansa-regulatorernes fælles ændringsanmodning af 30. september 2020 (bilag 

4), der nærmere punktvis angav regulatorernes anmodninger om ændringer af TSO’er-

nes oprindelige ændringsforslag og af TSO’ernes ledsagende notat til metoden. 

 

Energinet anmeldte den 21. december 2020 et ændret forslag til RCCS for CCR Hansa 

efter CACM Gl artikel 74 til behandling hos Forsyningstilsynet (bilag 5). Energinets an-

meldelsesbrev var vedlagt en juridisk tekst af.29. december 2020 for det ændrede for-

slag til RCCS for CCR Hansa (bilag 6) og et ledsagende notat (på engelsk ”Accom-

panying note”) af 29. december 2020 til metoden (bilag 7). Hansa-TSO’ernes ændrede 

forslag blev senest modtaget af en Hansa-regulator den 15. januar 2021. 

 

Forsyningstilsynet har samarbejdet med de øvrige Hansa-regulatorer og den norske re-

gulator NVE-RME om at vurdere Hansa-TSO’ernes ændringsforslag til RCCS for CCR 

Hansa. Hansa-regulatorerne fandt, at der var grundlag for at revidere Hansa-TSO’ernes 

ændringsforslag af 29. december 2020 efter ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt.  

 

 
1  https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-

om-metoden-til-fordeling-af-udgifterne-til-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsbereg-

ningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-74 

 
2  http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisi-

ons/ACER%20Decision%2015-2020%20on%20Hansa%20RDCT%20cost%20sharing.pdf   

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-metoden-til-fordeling-af-udgifterne-til-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-74
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-metoden-til-fordeling-af-udgifterne-til-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-74
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-metoden-til-fordeling-af-udgifterne-til-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-74
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2015-2020%20on%20Hansa%20RDCT%20cost%20sharing.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2015-2020%20on%20Hansa%20RDCT%20cost%20sharing.pdf
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Regulatorernes revision af forslaget angik som den væsentligste ændring, at metodens 

præambel-betragtning nr. 15 (engelsk ”recital”) skal angive, at metoden er i overens-

stemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse om interconnectoren Kriegers Flak 

Common Grid Solution (KF CGS), og at Kommissionens afgørelse har som virkning, at 

elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet interconnectoren, fortsat vil få pri-

oritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af el via interconnectoren. 

  

Regulatorerne gennemførte for perioden 18.-25. februar 2021 en målrettet høring af de 

europæiske TSO’ers samarbejdsorganisation, ENTSO-E, og af Hansa-TSO’erne af et 

udkast til revideret version af Hansa-TSO’ernes ændringsforslag af 29. december 2020.  

Hansa-TSO’erne foreslog som led i høringssvar, at ”KF CGS” skulle staves helt ud som 

”Kriegers Flak Combined Grid Solution” gennemgående i metoden, hvilket Hansa-regu-

latorerne herefter indarbejdede i metoden. TSO’erne havde ikke andre bemærkninger. 

 

Forsyningstilsynet og de øvrige Hansa-regulatorer blev den 26. februar 2021 enige om, 

at de herefter reviderede udgaver af Hansa-TSO’ernes ændringsforslag af 29. decem-

ber 2020 til RCCS-metoden for CCR Hansa (bilag 8) og af TSO’ernes ledsagende notat 

af 29. december 2020 til RCCS-metoden for CCR Hansa (bilag 9) kan godkendes.  

 

Hansa-regulatorerne og NVE-RME har på denne baggrund udarbejdet et fælles ”posi-

tion paper” af 10. marts 2021 (bilag 10), som demonstrerer, at regulatorerne er enige 

om at træffe hver deres nationale afgørelse om at godkende den ændrede metode i 

forhold til de respektive landes TSO’er.  

 

Den norske regulator NVE-RME har taget Hansa-regulatorernes enighed til efterretning, 

således at den reviderede metode vil få faktisk virkning for den norske TSO, Statnett. 

 

DEN DEL AF SAGENS HIDTIDIGE FORLØB, DER ANGÅR COBRAKABLET 

”Cobrakablet” er en grænseoverskridende el-transmissionsforbindelse (interconnector) 

mellem budområderne DK1 (Vestdanmark) og NL (Nederlandene) og med en kapacitet 

på 700 MW. Energinet og den nederlandske TSO, TenneT TSO B.V. (TenneT NL) ejer 

hver især 50 pct. af Cobrakablet.  

 

ACER traf afgørelse nr. 04/2019 af 5. april 20193 om, at budområdegrænsen DK1-NL, 

dvs. Cobrakablet, overordnet skulle lokaliseres i CCR Hansa. Uanset ACER’s afgørelse 

har den nederlandske regulator ACM generelt tilkendegivet, at Cobrakablet først vil blive 

omfattet af de enkelte af metoder, der er tidligere godkendt i regi af CCR Hansa, når 

ACM i tilslutning til de øvrige Hansa-regulatorer har godkendt hver og én af de omhand-

lede metoder, herunder den aktuelle RCCS-metode efter CACM GL artikel 74. 

 

Hansa-TSO’ernes oprindelige ændringsforslag af 14. august 2019 til RCCS for CCR 

Hansa (bilag 2) angår netop, at Cobrakablet skal inkluderes i metoden. ACM meddelte 

som led i forløbet for Hansa-regulatorernes drøftelse af Hansa-TSO’ernes oprindelige 

ændringsforslag, at ACM ikke så sig i stand til at godkende forslaget med virkning for 

 
3  http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisi-

ons/ACER%20Decision%2004-2019%20on%20electricity%20TSOs%20proposal%20for%20amend-

ments%20of%20CCRs.pdf  

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2004-2019%20on%20electricity%20TSOs%20proposal%20for%20amendments%20of%20CCRs.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2004-2019%20on%20electricity%20TSOs%20proposal%20for%20amendments%20of%20CCRs.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2004-2019%20on%20electricity%20TSOs%20proposal%20for%20amendments%20of%20CCRs.pdf
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Cobrakablet pga. usikkerhed om den juridiske status for interconnectoren Kriegers Flak 

Common Grid Solution (KF CGS) på budområdegrænsen DK2-DE. 

 

En grafisk fremstilling af linjeføringen for Cobrakablets fysiske anlæg fremgår af neden-

stående Figur 1: 

FIGUR 1 | FYSISK ANLÆG: COBRACABLE 

 
 

   

DEN DEL AF SAGENS HIDTIDIGE FORLØB, DER ANGÅR KRIEGERS FLAK 

Kriegers Flak Havvindmøllepark (KF Wind Farm) er en ny dansk havvindmøllepark, som 

er undervejs til at blive etableret i Østersø-området med en forventet idriftsættelse i løbet 

af 2021. KF Wind Farm er lokaliseret i budområdet Østdanmark (DK2), mens to nærlig-

gende eksisterende tyske havvindmølleparker Baltic 1 og Baltic 2 er lokaliseret i bud-

området Tyskland (DE). 

 

Kriegers Flak Common Grid Solution (KF CGS) er en hybrid forbindelse, hvor den 

samme fysiske forbindelse anvendes til at føre vindproduktionen i land fra KF Wind 

Farm, Baltic 1 og Baltic 2, samt som interconnector til grænseoverskridende udveksling 

af el mellem budområderne DK2 og DE.  

 

Den danske ilandføring har en kapacitet på 600 MW (svarende til kapaciteten på KF 

Wind Farm), mens KF CGS, som umiddelbart forbinder KF Wind Farm og Baltic 2, har 

en kapacitet på 400 MW. Den tyske ilandføring fra Baltic 1 og Baltic 2 har en kapacitet 

på 400 MW. 
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De to TSO’er, der indgår ved anlæg og drift af KF CGS, danske Energinet og tyske 

50Hertz, gennemførte den operationelle driftsstart af KF CGS den 20. oktober 20204. 

 

En grafisk fremstilling af de sammenhængende fysiske anlæg i form af KF CGS, KF 

Wind Farm, Baltic 1 og Baltic 2 fremgår af nedenstående Figur 2: 

FIGUR 2 | FYSISK ANLÆG: KF CGS OG TILKNYTTEDE HAVVINDMØLLEPARKER 

 
Udover at være en interconnector mellem Danmarks og Tysklands el-systemer, kobler 

KF CGS-løsningen KF Wind Farm samt Baltic 1 og Baltic 2 sammen i én fælles løsning, 

der udnytter el-kablerne mest mulig, således:  

- Når det blæser, sendes strøm fra vindmøllerne fra de tre vindmølleparker i land til 

forbrugere, enten i ét land eller i begge lande.  

- Når det ikke blæser, eller når vindmøllestrømmen kun fylder dele af el-kablerne, så 

udbydes den overskydende kapacitet i el-kablerne til el-markedet, så strøm kan flyde 

mellem Danmark og Tyskland. 

 

KF CGS-projektet blev planlagt og udviklet og fik finansiel EU-støtte på et tidspunkt, hvor 

de dagældende EU-regler for markedsadgang for grænseoverskridende udveksling for 

el og for vedvarende energi gav EU-landene adgang til at prioritere vindkraft-genereret 

el forud for en generel markedsadgang til grænseoverskridende udveksling af el. 

 

EU’s nye el-markedsforordning, forordning (EU) 2019/943, der finder anvendelse fra den 

1. januar 2020, indebærer bl.a., at EU-landene hver især skal stille mindst 70 pct. af 

kapaciteten for grænseoverskridende udveksling af el til rådighed for markedet.  

 
4  https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/10/19/Tyske-50Hertz-og-danske-Energinet-indviede-

fyrtaarsprojekt-paa-Kriegers-Flak  

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/10/19/Tyske-50Hertz-og-danske-Energinet-indviede-fyrtaarsprojekt-paa-Kriegers-Flak
https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/10/19/Tyske-50Hertz-og-danske-Energinet-indviede-fyrtaarsprojekt-paa-Kriegers-Flak
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EU’s nye vedvarende energi-direktiv, direktiv (EU) 2018/2001, der skal implementeres i 

EU-landenes nationale lovgivning senest den 1. juli 2021, indebærer samtidig, at regler 

fra det foregående vedvarende energi-direktiv, direktiv 2009/28/EF, der giver EU-land-

ene adgang til at prioritere vindkraft-genereret el, ikke videreføres i det nye direktiv. 

 

Det var baggrund af ovennævnte ændringer af EU-reglerne, at den nederlandske regu-

lator ACM meddelte som led i Hansa-regulatorernes drøftelse af Hansa-TSO’ernes op-

rindelige ændringsforslag af 14. august 2019 til RCCS for CCR Hansa, at ACM ikke så 

sig i stand til at godkende forslaget pga. usikkerhed om den juridiske status for KF CGS. 

 

Det danske klima-, energi- og forsyningsministerium og det tyske økonomi- og energi-

ministerium indgav den 30. juni 2020 en fælles ansøgning til Europa-Kommissionen om, 

at KF CGS kunne blive omfattet af en undtagelse fra, at EU-landene hver især skal stille 

mindst 70 pct. af kapaciteten for grænseoverskridende udveksling af el til rådighed for 

markedet. 

 

Hansa-regulatorernes fælles ændringsanmodning af 30. september 2020 til TSO’ernes 

oprindelige forslag (bilag 4) anviser Hansa-TSO’erne til navnlig at gøre følgende, hvis 

Europa-Kommissionens afgørelse om en undtagelse for KF CGS er offentliggjort i EU-

Tidende inden for TSO’ernes frist til at anmelde et ændret forslag til RCCS for CCR 

Hansa: 

 

- Henvisninger til Europa-Kommissionens afgørelse om KF CGS skal som led i æn- 

dringsforslaget indarbejdes som en del af det juridiske grundlag for metoden. 

- Metodens regler for tiltag til belastningsomfordeling og modkøb (Redispatch & Coun- 

tertrade, RD&CT) på KF CGS skal som led i ændringsforslaget videreføres i metoden. 

.  

Europa-Kommissionen traf afgørelse (EU) 2020/2123 af 11. november 2020 om en und-

tagelse for KF CGS efter artikel 64 i forordning (EU) 2019/9435. Kommissionens afgø-

relse er offentliggjort i EU-Tidende, Afdeling L 426, den 17. december 2020, side 35-53. 

 

Den juridiske tekst for Hansa-TSO’ernes seneste ændringsforslag af 29. december 2020 

til RCCS for CCR Hansa (bilag 6) afspejler, at Hansa-TSO’erne har imødekommet 

Hansa-regulatorernes ændringsanmodning på dette punkt. 

INTRODUKTION TIL DE RELEVANTE MARKEDER FOR EL-HANDEL 

Forsyningstilsynet skal herved gøre rede for den del af sagens bagrund, der angår det 

relevante marked for handel med el, day-ahead-markedet (DA-markedet) og intraday-

markedet (ID-markedet), bl.a. belyst ved samspillet mellem DA-markedet og ID-marked-

et samt de øvrige tidsrammer for handel med el. 

 

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

DA-markedet, ID-markedet og regulerkraftmarkedet. 

 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2123&from=DA  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2123&from=DA
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Handel med el på forwardmarkedet sker fra måneder og år før driftsdøgnet og frem til 

dagen før driftsdøgnet. På forwardmarkedet sælges finansielle produkter, der sikrer den 

fremtidige el-pris på DA-markedet. Handlen sker på DA-markedet på dagen før drifts-

døgnet, og efterfølges af handel på ID-markedet frem til driftsøjeblikket med henblik på 

at balancere el-systemet. 

 

En tidslinje for de enkelte el-markeder frem mod driftstimen fremgår af nedenstående 

Figur 3: 

 

 

 

CACM GL regulerer DA-markedet og ID-markedet. CACM GL har herunder 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.  

 

Markedskoblingen har til hensigt at fremme handlen med el i EU og sikre en mere løn-

som udnyttelse af nettet samt øge konkurrenceevnen i sidste ende til gavn for forbruge-

ren. De el-handelsbørser, som afvikler handlen med el på engrosmarkedet, er vigtige 

aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen.  

 

Kernen i markedskoblingen er én algoritme, som el-handelsbørserne har udarbejdet i 

fællesskab. Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og salgs-

bud, der bliver indleveret til de forskellige el-handelsbørser. Algoritmen beregner priser 

i alle budområder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer på denne 

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

 

FORMÅLET MED METODEN 

Forsyningstilsynet skal herved gøre rede for den del af sagens baggrund, der angår 

formålet med metoden for fordeling af udgifter til belastningsomfordeling og modkøb (på 

engelsk Redispatching and Costsharing Cost Sharing, forkortet RCCS), belyst i kraft af  

- definitionerne af belastningsomfordeling og modkøb ifølge artikel 2, nr. 26 og 27, i EU- 

forordning 2019/943 (el-markedsforordningen),  

- de generelle regler for en regional RCCS-metode ifølge CACM GL artikel 74, og 

- udviklingen af den regionale RCCS-metode for CCR Hansa for perioden 2018-2021. 

 

El-markedsforordningens artikel 2, nr. 26, definerer ”belastningsomfordeling” (engelsk 

”Redispatching”, forkortet RD) som en foranstaltning, herunder en afkortning, der akti-

FIGUR 3 | EL-MARKEDERNE 
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veres af en eller flere TSO’er eller distributionssystemoperatører ved at ændre produk-

tions- og/eller forbrugsmønstret for at ændre de fysiske strømme i el-systemet og af-

hjælpe en fysisk kapacitetsbegrænsning eller på anden måde sikre systemsikkerheden.  

 

El-markedsforordningens artikel 2, nr. 27, definerer dertil ”modkøb” (engelsk ”Counter-

trading”, forkortet CT) som en budområdeoverskridende udveksling, der igangsættes af 

TSO’er mellem to budområder for at afhjælpe fysisk kapacitetsbegrænsning. 

 

Både RD og CT fungerer i praksis ved, at TSO’erne køber elektricitet ét sted og sælger 

elektricitet ét andet sted, for på den måde at mindske belastningen et specifikt sted i el-

systemet. Det er udgifterne til disse køb og salg af elektricitet, som skal fordeles i kraft 

af den aktuelle metode. RD&CT er således (økonomiske) virkemidler i forhold til af-

hjælpe fysiske kapacitetsbegrænsninger i el-systemet. 

 

CACM GL artikel 74 fastsætter som generelle rammer for en regional metode for RCCS, 

at metoden skal definere og fastsætte regler for fordeling af udgifter til afhjælpende tiltag 

til at sikre sikker drift af el-systemet og for fordeling af udgifter til RD&CT-tiltag. 

 

Metoden skal dertil omfatte mekanismer til at verificere behov for RD&CT samt til efter-

følgende overvågning af anvendelsen af omkostningskrævende afhjælpende tiltag og 

vurderingen af virkningen af afhjælpende tiltag på baggrund af driftssikkerhed og øko-

nomiske kriterier.   

 

Metoden skal endvidere omfatte processer, hvorefter afhjælpende tiltag kan forbedres, 

og således at regulatorerne kan føre tilsyn med den pågældende regionale metode. 

 

Den hidtidigt godkendte RCCS for CCR Hansa, belyst i kraft af Forsyningstilsynets na-

tionale afgørelse af 20. februar 2019 om godkendelse af metoden i forhold til Energinet, 

er grundlæggende videreført i det seneste ændringsforslag af 29. december 2020. 

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa har således som formål:  

- At sikre stabil drift på HVDC-forbindelser (jævnstrømsforbindelser).  

- At tage højde for fejl eller uplanlagte hændelser på CCR Hansa-interconnectorer eller 

konverterstationer knyttet hertil. 

 - At sikre kapacitet på en interconnector, hvortil der er knyttet vindmølleparker, og hvis 

en reduceret kapacitet skyldes fejl i vindprognoserne. (Dette punkt er af hensyn til KF 

CGS, der som tidligere omtalt kombinerer havvindmølleparker og en interconnector). 

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa indebærer dertil: 

 - At udgifter til RD&CT, der kan henføres til en interconnector inden for CCR Hansa, 

fordeles efter TSO’ernes ejerandel af den pågældende interconnector.  

- At udgifter til RD&CT, der er relateret til vekselstrøm-transmissionsnet, som er knyttet 

til jævnstrøm-interconnectorer, skal påhvile TSO'erne i de tilstødende kapacitetsbereg-

ningsregioner i henhold til deres respektive metoder for fordeling af udgifter til RD&CT.  

- At udgifter og indtægter som følge af aktiverede tiltag inden for RD&CT skal være 

underlagt en udførlig dokumentation og registrering.  

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa indeholder også specifikke 

fordelingsnøgler for udgifterne til RD&CT, der kan henføres til hver enkelt TSO inden for 
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CCR Hansa, idet udgifterne nærmere fordeles mellem de enkelte TSO’ers respektive 

ejerforhold til den pågældende interconnector.  

 

RCCS for CCR Hansa efter CACM GL artikel 74 har herved nøje sammenhæng mellem 

Hansa-metoden for kapacitetsberegning for DA- og ID-markederne (CCM) efter CACM 

GL artikel 20 og 21 samt Hansa-metoden for RD&CT efter CACM GL artikel 35.  

 

CCM for CCR Hansa efter CACM GL artikel 21, jf. artikel 20, stk. 7, bygger således på 

”Koordineret nettotransmissionsmetode” (CNTC),  

- hvorefter tilgængelig fysisk kapacitet forudberegnes, modsat CACM GL’s hovedregel   

”Flowbaseret metode” (FB),  

- der optimerer på de økonomiske virkemidler som modsvar på fysiske kapacitetsbe- 

grænsninger, og som anvendes i de tilstødende regioner, CCR Nordic og CCR Core. 

 

CNTC som tilvalgt metode for CCM for CCR Hansa har dertil som afledt virkning for 

RC&CT-metoden og den aktuelle RCCS-metode for CCR Hansa efter CACM GL artikel 

35 og 74, at det alene er for at afhjælpe belastninger på budområdeoverskridende for-

bindelser inden for CCR Hansa, at der skal anvendes RD&CT, og hvor udgifterne til 

RD&CT vil skulle fordeles. 

 

Det følger også af Hansa CCM-metoden efter CACM GL artikel 20-21, at CCM’en im-

plementeres under hensyn til opnåelse af forskellige milepæle hen over et tidsforløb, og 

at en af de første af disse milepæle angår etableringen af en regional sikkerhedskoordi-

nator (RSC) som ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning for CCR Hansa.  

 

Det fremgår dertil af Forsyningstilsynets nationale afgørelse af 20. februar 2019, der i 

forhold til Energinet godkender RD&CT-metoden for CCR Hansa efter CACM GL artikel 

356, at RSC’en vil skulle indtage en hovedrolle ved koordinering af RD&CT-tiltag. Der er 

dog endnu ikke udpeget en RSC for CCR Hansa. 

 

Hansa-TSO’ernes oprindelige ændringsforslag af 14. august 2019 til RCCS-metoden for 

CCR Hansa (bilag 2) indebærer stort set alene, at Cobrakablet skal inkluderes i meto-

den, idet udgifter til RD&CT-tiltag på Cobrakablet skal fordeles 50/50 mellem de to be-

rørte TSO’er, danske Energinet og nederlandske TenneT NL.  

 

Hansa-regulatorernes ændringsanmodning af 30. september 2020 (bilag 4) angår bl.a. 

formelle elementer om håndtering af metoden i forhold til KF CGS, afhængig at tids-

punktet for offentliggørelse i EU-Tidende af Europa-Kommissionens afgørelse om KF 

CGS, samt opdateringer af henvisninger til EU-retsakter i metodens juridiske grundlag. 

 

Hansa-regulatorernes ændringsanmodning angår dertil et element, der kan føres til til-

bage til drøftelserne i 2018-2019 forud for godkendelsen af den hidtidige RCCS-metode.  

 

 
6  https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-

om-koordineret-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kom-

missionens-forordning-eu-20151222-artikel-35  

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-koordineret-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-35
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-koordineret-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-35
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/afgoerelse-om-godkendelse-af-energinets-anmeldelse-om-koordineret-belastningsomfordeling-og-modkoeb-for-kapacitetsberegningsregion-hansa-jf-kommissionens-forordning-eu-20151222-artikel-35


FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF ÆNDRET METODE TIL AT FORDELE UDGIFTER TIL 

BELASTNINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR KAPACITETSBEREGNINGSREGION HANSA 

Side 12/19 

Hansa-TSO’erne har således i metodens artikel 2, stk. 2, litra a, nr. ii-v, angivet følgende 

typer af udgifter til RC&CT til fordeling: 

- Tilgængelig betaling for yderligere op- og nedregulering. 

- Begrænsning af vedvarende energi (VE). 

- Aktivering og startomkostninger. 

- Aktivering af bud på balanceringsenergi efter forordning 2017/2195 (EBGL). 

 

Hansa-regulatorerne gjorde i sin tid Hansa-TSO’erne opmærksom på, at ifølge CACM 

GL artikel 74 skal udgifter til fordeling angå afhjælpende tiltag til brug for driftssikkerhed. 

Regulatorerne anmodede derfor TSO’erne om at præcisere, om og hvordan de omhand-

lede udgiftstyper er omfattet af CACM artikel 74. Hansa-TSO’erne oplyste herefter om 

de omhandlede udgiftstyper i et ledsagende notat af 4. december 2018. 

 

Hansa-regulatorerne var fortsat ikke tilfreds, selv om regulatorerne 28. januar 2019 god-

kendte TSO’ernes metodeforslag på det foreliggende grundlag. Regulatorerne fastsatte 

derfor en særskilt ordning for tilsyn med nye udgiftstyper til fordeling, der skulle supplere 

den godkendte metode. Regulatorerne formidlede ordningen til TSO’erne i marts 2019.  

 

Ordningen indebærer, at hvis den enkelte Hansa-TSO for den første gang påtænker at 

indføre én eller flere af typerne af udgifterne til fordeling ifølge metodens artikel 2, stk. 

2, litra a, nr. ii-v, skal den pågældende TSO informere kredsen af alle Hansa-regulatorer 

om indførelsen senest 2 måneder forud for den påtænkte indførelse af udgiftstypen.  

 

Den pågældende Hansa-TSO skal endvidere supplere denne information med uddy-

bende forklaringer på, hvordan fordelingen af disse typer af udgifter vil være konsistent 

med RCCS-metoden for CCR Hansa og skal vise eksempler på, hvordan fordelingen af 

disse typer af udgifter vil fungere i praksis. 

 

Hansa-regulatorerne benyttede den aktuelle proces for ændring af RCCS-metoden for 

CCR Hansa til at anmode Hansa-TSO’erne om at indarbejde ordningen i metodens ar-

tikel 2, stk. 4, samt omtale ordningen i den ledsagende note til metoden. 

 

Hansa-regulatorerne konstaterer, at Hansa-TSO’erne har efterfulgt disse anmodninger 

om ændringer i det seneste ændringsforslag til metoden af 29. december 2020 (bilag 6) 

og i det ledsagende notat af 29. december 2020 til metoden (bilag 7). 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet har som led i behandlingen af sagen vurderet, hvem der kan anses 

som sagens part(er). 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som 

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

herved vægt på, at Energinet Elsystemansvar A/S som sit forretningsområde bl.a. har 

Energinets udlandsforbindelser, hvilket tillige er anvendelsesområdet for det aktuelt an-

meldte forslag. 
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Forsyningstilsynet lægger dertil vægt på, at en afgørelse om RCCS for CCR Hansa efter 

CACM GL artikel 74 giver Energinet Elsystemansvar A/S ret og pligt til at anvende me-

toden på de relevante budområdegrænser DK1-DE, DK2-DE og DK1-NL inden for CCR 

Hansa. 

  

Forsyningstilsynet finder I forlængelse heraf, at Myndighedsenheden hos Energinets 

koncernmoderselskab (CVR nr. 28980671) indgår som partsrepræsentant for Energinet 

Elsystemansvar A/S. 

HØRING 

PARTSHØRING AF REGULATORISK REVISION AF FORSLAG TIL METODEN 

Hansa-regulatorerne fandt, at der var grundlag for at revidere Hansa-TSO’ernes æn-

dringsforslag af 29. december 2020 efter ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt.  

 

Regulatorernes revision af forslaget angik som den væsentligste ændring, at metodens 

præambel-betragtning nr. 15 (engelsk ”recital”) skal angive, at metoden er i overens-

stemmelse med Europa-Kommissionens afgørelse om interconnectoren Kriegers Flak 

Common Grid Solution (KF CGS), og at Kommissionens afgørelse har som virkning, at 

elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet interconnectoren, fortsat vil få pri-

oritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af el via interconnectoren. 

 

Regulatorernes revision omfattede dertil også, at de fulde officielle titler på EU-retsakter, 

som metodens juridiske grundlag henviser til, skal staves helt ud.  

 

Regulatorerne gennemførte for perioden 18.-25. februar 2021 en målrettet høring af de 

europæiske TSO’ers samarbejdsorganisation, ENTSO-E, og af Hansa-TSO’erne af et 

udkast til revideret version af Hansa-TSO’ernes ændringsforslag af 29. december 2020  

 

Hansa-TSO’erne foreslog som led i høringssvar, at ”KF CGS” skulle staves helt ud som 

”Kriegers Flak Combined Grid Solution” gennemgående i metoden, hvilket Hansa-regu-

latorerne herefter indarbejdede i metoden. TSO’erne havde ikke andre bemærkninger, 

ligesom ENTSO-E ikke afgav et selvstændigt høringssvar.  

 
RETSGRUNDLAG 
 
Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af 
retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 
(populærtitel CACM GL efter forordningens fulde titel på engelsk) 
 
CACM GL artikel 3, litra a, e og f 
CACM GL artikel 3, litra a-i, indeholder formålsbestemmelserne for CACM GL. Der kan 
i sammenhæng med det aktuelle forslag navnlig fremhæves CACM GL artikel 3, stk. 1, 
litra a, e og f, der har følgende ordlyd: 
 

Denne forordning har til formål at: 
a) at fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med, og forsyning 
af elektricitet  
[…] 
e) sikre, at TSO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får 
en fair og ikke-diskriminerende behandling  
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f) at sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed 
 
CACM GL artikel 9, stk. 1, 1. pkt., og artikel 9, stk. 7, litra h 
Efter CACM GL artikel 9, 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 CACM GL artikel 9, stk. 7, litra h, at de berørte regulatorer i en kapacitetsberegnings-
region har kompetencen til at træffe afgørelse om TSO’ernes forslag til vilkår, betin-
gelser og metoder til fordeling af udgifterne i forbindelse med belastningsomfordeling og 
modkøb, jf. CACM GL artikel 74, stk. 1.    
 
CACM GL artikel 9, stk. 1, 1. pkt., og artikel 9, stk. 7, litra h, har følgende ordlyd: 
 

1. TSO’erne […] udarbejder de vilkår, betingelser og metoder, der er fastlagt krav 
om ved denne forordning, og fremsender dem til de kompetente myndigheder til 
godkendelse inden 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: 
[…]  
h) metoden til fordeling af udgifterne i forbindelse med belastningsomfordeling og 
modkøb, jf. CACM GL artikel 74, stk. 1. 

 

CACM GL artikel 74 

CACM GL artikel 74 indeholder reglerne for en regional metode til at fordele udgifterne 

til belastningsomfordeling og modkøb. CACM GL artikel 74 har følgende ordlyd:  

 

1. Senest 16 måneder efter at afgørelsen om kapacitetsberegningsregionerne er 

truffet, udarbejder TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion et forslag til en fæl-

les metode til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb. 

2. Metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb skal om- 

fatte løsninger for deling af udgifter til tiltag, der har grænseoverskridende betyd- 

ning. 

3. Udgifter til belastningsomfordeling og modkøb, der er egnede til fordeling mellem 

De relevante TSO'er, beregnes på en gennemsigtig og reviderbar måde. 

4. Metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb skal som 

minimum: 

a) fastlægge, hvilke udgifter som følge af anvendelsen af afhjælpende tiltag, for så 

vidt angår udgifter, der er taget i betragtning ved kapacitetsberegningen, samt til 

tag, af hvilke der er fastlagt en fælles ramme for anvendelse, der er egnede til for 

deling mellem TSO'erne i en kapacitetsberegningsregion, jf. den i artikel 20 og 21  

omhandlede kapacitetsberegningsmetode 

b) definere, hvilke udgifter som følge af belastningsomfordeling og modkøb, som 

har til formål at garantere bindende overførselskapacitet, der er egnede til forde- 

ling mellem TSO'erne i en kapacitetsberegningsregion, jf. den i artikel 20 og 21 

omhandlede kapacitetsberegningsmetode  

c) fastsætte regler for fordeling af udgifter i hele regionen i henhold til litra a) og b). 

5. Den metode, der udarbejdes i henhold til stk. 1, skal omfatte: 

a) en mekanisme til verificering af de faktisk behov for belastningsomfordeling og 

modkøb blandt de involverede TSO'er 

b) en mekanisme til efterfølgende overvågning af anvendelsen af omkostningskræ- 

ende afhjælpende tiltag 

c) en mekanisme til vurdering af virkningen af de afhjælpende tiltag på baggrund af 

driftssikkerheden og økonomiske kriterier 
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d) en proces, der gør det muligt at forbedre de afhjælpende tiltag 

e) en proces, der gør det muligt for de kompetente regulerende myndigheder at 

overvåge hver kapacitetsberegningsregion. 

6. Den metode, der udarbejdes i henhold til stk. 1, skal også: 

a) give incitamenter til effektivt at håndtere kapacitetsbegrænsninger, herunder af 

hjælpende tiltag og incitamenter til investeringer 

b) være i overensstemmelse med de involverede TSO'ers ansvar og forpligtelser 

c) sikre en retfærdig fordeling af omkostninger og fordele mellem de involverede  

TSO'er 

d) være i overensstemmelse med andre relaterede mekanismer, herunder som 

minimum: 

i) metoden til fordeling af flaskehalsindtægter, jf. artikel 73  

ii) mekanismen for kompensation mellem TSO'erne, jf. artikel 13 i forordning 

(EF) nr. 714/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 838/201 

e) fremme en lønsom udvikling og drift af det forbundne europæiske system på 

langt sigt og en lønsom drift af det fælleseuropæiske elektricitetsmarked 

f) fremme overholdelsen af de almindelige principper for håndtering af kapaci- 

tetsbegrænsninger, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 714/2009 

g) muliggøre fornuftig finansiel planlægning 

h) være kompatibel på tværs af tidsrammerne for day-ahead- og intraday-marked- 

erne og 

i) overholde principperne om gennemsigtighed og ikke-diskrimination. 
7. Inden den 31. december 2018 harmoniserer TSO'erne i hver kapacitetsbereg-
ningsregion yderligere, og så vidt som det er muligt mellem regionerne, de metoder 
til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, der skal anvendes 
i de respektive kapacitetsberegningsregioner. 

 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om op-
rettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energiregule-
ringsmyndigheder (ACER-forordningen) 
 
ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt. 
ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt., giver ud over ACER, de kompetence regu-
latorer, respektive regionalt og nationalt, adgang til at foretage revision af metoder for at 
sikre metodernes overensstemmelse med EU’s netværkskoder og - netværksretnings-
linjer (CACM GL m.v.).  
 
En sådan revision af metoder skal i givet fald ske ”i samråd med” TSO’ernes europæiske 
samarbejdsorganisation (ENTSO-E), hvilket kan forstås som en høring af ENTSO-E. 
 
ACER-forordningens artikel 5, stk. 5, 1. pkt., har følgende ordlyd: 
 

6. Før ACER godkender vilkårene og betingelserne eller metoderne omhandlet i 
stk. 2 og 3, reviderer og ændrer de regulerende myndigheder eller, hvor det er kom-
petent, ACER dem, hvor det er nødvendigt i samråd med ENTSO for elektricitet, 
ENTSO for gas eller EU DSO-enheden, for at sikre, at de er i overensstemmelse 
med formålet med netreglerne eller retningslinjerne, og at de bidrager til markeds-
integration, ikkediskrimination, effektiv konkurrence og et velfungerende marked. 

 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det 
indre marked for elektricitet (el-markedsforordningen) 
 
El-markedsforordningens artikel 2, nr. 26 og nr. 27, der definerer belastningsomfordeling 
og modkøb, har følgende ordlyd: 
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26) »belastningsomfordeling«: en foranstaltning, herunder en afkortning, der akti-
veres af en eller flere transmissionssystemoperatører eller distributionssystemope-
ratører ved at ændre produktionsmønstret, forbrugsmønstret eller begge dele med 
henblik på at ændre de fysiske strømme i elektricitetssystemet og afhjælpe en fy-
sisk kapacitetsbegrænsning eller på anden måde sikre systemsikkerhed  
 
27) »modkøb«: budområdeoverskridende udveksling, der igangsættes af system-
operatører mellem to budområder for at afhjælpe fysisk kapacitetsbegrænsning 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Forsyningstilsynet i forhold til Energinet 

kan træffe en national afgørelse om at godkende Hansa-regulatorernes reviderede ud-

gave af 26. februar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. decem-

ber 2020 til metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb 

(RCCS) for CCR Hansa.  

 

Forsyningstilsynet skal godkende det ændrede og reviderede forslag til metode i over-

ensstemmelse med CACM GL artikel 9, stk. 7, litra h, jf. artikel 74, stk. 1, og jf. også 

ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt.  

 

Det følger af de nævnte bestemmelser i sammenhæng, at de berørte regulatorer i en 

kapacitetsberegningsregion, her CCR Hansa, har kompetence til at godkende og revi-

dere TSO’ernes forslag til vilkår, betingelser og metoder for den regionale RCCS. 

 

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

GL, da forslaget til metode ikke må være til hinder for, at formålene med CACM GL kan 

nås. Herunder at fremme effektiv konkurrence inden for produktion af -, handel med - og 

forsyning af elektricitet, at sikre blandt andre TSO’er får en fair og ikke-diskriminerende 

behandling samt at sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed, 

jf. CACM GL artikel 3, litra a, e og f. 

 

Energinets forslag til RCCS for CCR Hansa er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 

TSO’er i CCR Hansa samt den norske TSO, Statnett, ligesom Hansa-regulatorerne, her-

under Forsyningstilsynet, har samarbejdet om at revidere Hansa-TSO’ernes seneste 

ændringsforslag til metoden af 29. december 2020. Et udkast til Hansa-regulatorernes 

reviderede udgave af metoden har dertil været i partshøring hos Hansa-TSO’erne og 

hos TSO’ernes europæiske samarbejdsorganisation, ENTSO-E. 

 

Forsyningstilsynet finder, at Energinets anmeldte forslag, som revideret af Hansa-regu-

latorerne, dermed opfylder de formelle krav til at udarbejde regionale TSO-forslag efter 

CACM GL artikel 4, stk. 1, 1. pkt., og tilsvarende de formelle krav til at revidere metoder 

efter ACER-forordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt.   

 

Forsyningstilsynet bemærker også, at den aktuelle RCCS-metode for CCR Hansa angår 

fordeling af udgifter til at gennemføre tiltag i form af ”belastningsomfordeling” (på engelsk 

”Redispatching”, forkortet RD) og til ”modkøb” (på engelsk ”Countertrading”, forkortet 

CT), og som hver især udgør (økonomiske) virkemidler i forhold til afhjælpe fysiske ka-

pacitetsbegrænsninger i el-systemet.  
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Både RD og CT fungerer således på den måde, at TSO’erne køber elektricitet ét sted 

og sælger elektricitet ét andet sted, for på den måde at mindske belastningen et specifikt 

sted i el-systemet. Det er udgifterne til disse køb og salg af elektricitet, som skal fordeles 

i kraft af den aktuelle RCCS-metode for CCR Hansa. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer dertil, at den hidtidigt godkendte RCCS-metode for CCR 

Hansa, jf. Forsyningstilsynets nationale afgørelse af 20. februar 2019 om godkendelse 

af metoden i forhold til Energinet, er grundlæggende videreført i Hansa-TSO’ernes se-

neste ændringsforslag til metoden af 29. december 2020 og i Hansa-regulatorernes re-

viderede udgave af metoden af 26. februar 2021. 

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa har således som formål:  

- At sikre stabil drift på HVDC-forbindelser (jævnstrømsforbindelser).  

- At tage højde for fejl eller uplanlagte hændelser på CCR Hansa interconnectorer eller 

konverterstationer knyttet hertil. 

 - At sikre kapacitet på en interconnector, hvortil der er knyttet vindmølleparker, og hvis 

en reduceret kapacitet skyldes fejl i vindprognoserne. (Dette punkt er af hensyn til KF 

CGS, der som tidligere omtalt kombinerer havvindmølleparker og en interconnector). 

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa indebærer dertil: 

 - At udgifter til RD&CT, der kan henføres til en interconnector inden for CCR Hansa, 

fordeles efter TSO’ernes ejerandel af den pågældende interconnector.  

- At udgifter til RD&CT, der er relateret til vekselstrøm-transmissionsnet, som er knyttet 

til jævnstrøm-interconnectorer, skal påhvile TSO'erne i de tilstødende kapacitetsbereg-

ningsregioner i henhold til deres respektive metoder for fordeling af udgifter til RD&CT.  

- At udgifter og indtægter som følge af aktiverede tiltag inden for RD&CT skal være 

underlagt en udførlig dokumentation og registrering.  

 

Den gældende og videreførte RCCS-metode for CCR Hansa indeholder også specifikke 

fordelingsnøgler for udgifterne til RD&CT, der kan henføres til hver enkelt TSO inden for 

CCR Hansa, idet udgifterne nærmere fordeles mellem de enkelte TSO’ers respektive 

ejerforhold til den pågældende interconnector. 

 

Dertil har CNTC som tilvalgt metode for CCM for CCR Hansa efter CACM GL artikel 21, 

jf. artikel 20, stk. 7, som afledt virkning for RC&CT-metoden for CCR Hansa efter CACM 

GL artikel 35 og den aktuelle RCCS-metode for CCR Hansa efter CACM GL artikel 74, 

at det alene er på budområdeoverskridende forbindelser inden for CCR Hansa, at der 

skal anvendes RD&CT, og hvor udgifterne til RD&CT vil skulle fordeles. 

 

Forsyningstilsynet finder herved at kunne konstatere, at hovedparten af den gældende 

RCCS-metode for CCR Hansa, der videreføres i Hansa-TSO’ernes seneste ændrings-

forslag til metoden af 29. december 2020 og i Hansa-regulatorernes reviderede udgave 

af metoden af 26. februar 2021, er i overensstemmelse med de generelle regler for en 

regional RCCS-metode efter CACM GL artikel 74. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer dertil, at CACM GL artikel 74, stk. 5, litra e, kræver, at 

den enkelte regionale RCCS-metode skal indeholde en proces for de regionale regula-

torers tilsyn med metoden.  
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Forsyningstilsynet vurderer, at det er i overensstemmelse med dette krav, at det efter 

Hansa-regulatorernes anvisning fastsættes som en ny regel i metodens artikel 2, stk. 4, 

at hvis en Hansa-TSO vil indføre at en ny type udgift til fordeling ifølge metodens artikel 

2, stk. 2, litra a, nr. ii-v (tilgængelig betaling for yderligere op- og nedregulering, be-

grænsning af VE, aktivering og startomkostninger, aktivering af bud på balancerings-

energi), skal TSO’en informere alle Hansa-regulatorer 2 måneder før indførelsen.  

 

Forsyningstilsynet finder også at kunne konstatere, at Hansa-TSO’erne har fulgt Hansa-

regulatorernes anvisninger til at opdatere metodens juridiske grundlag i forhold til hen-

visninger til de seneste nye EU-retsakter samt til Europa-Kommissionens afgørelse (EU) 

2020/2123 af 11. november 2020 i forhold til KF CGS.  

 

Forsyningstilsynet og de øvrige Hansa-regulatorer har dog fundet grundlag for at revi-

dere metodens indhold, så det fremgår, at metoden er i overensstemmelse med Kom-

missionens afgørelse om KF CGS, og at Kommissionens afgørelse har som virkning, at 

elektricitet, genereret via vindmølleparkerne tilsluttet interconnectoren, fortsat vil få pri-

oritet frem for almindelig markedsadgang ved transmission af el via interconnectoren. 

 

Forsyningstilsynet bemærker også, at den aktuelle ændringsproces for RCCS-metoden 

for CCR Hansa også sikre det oprindelige formål med ændringen: Inklusion af intercon-

nectoren på budområdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Nederlandene (NL), Cobrakab-

let, i metoden. Herunder således, at udgifter til RD&CT-tiltag på Cobrakablet skal forde-

les 50/50 mellem de to berørte TSO’er, danske Energinet og nederlandske TenneT NL. 

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund, at Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 

26. februar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 

til metoden opfylder formålene efter CACM GL artikel 3, litra a-i, hvoraf CAM GL artikel 

3, litra a, e og f, navnlig er anset for relevante for den aktuelle sag og er gengivet ovenfor. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Hansa-TSO’ernes seneste ændringsforslag til 

RCCS for CCR Hansa af 29. december 2020 og det ledsagende notat af 29. december 

2020 altovervejende opfylder anvisningerne i Hansa-regulatorernes anmodning om æn-

dringer af TSO’ernes oprindelige ændringsforslag af 14. august 2019 til metoden og af 

TSO’ernes oprindelige ledsagende notat af 4. december 2018 til den hidtidige metode. 

 

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 10. 

marts 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 til 

RCCS-metoden for CCR Hansa opfylder de generelle indholdsmæssige krav til en regi-

onal RSSC-metode efter CACM GL artikel 74. 

 

Det indgår desuden i Forsyningstilsynets betragtninger, at Hansa-regulatorerne har den 

26. februar 2021 enedes om at godkende det ændrede og reviderede forslag til meto-

den. Dette følger af de berørte regulatorers fælles position paper af 10. marts 2021.   

  

Forsyningstilsynet har således gennemgået det anmeldte, ændrede og reviderede for-

slag til metoden og har vurderet forslaget i forhold til kravene ifølge CACM GL.  

 

Forsyningstilsynet finder herefter, at Forsyningstilsynet i forhold til Energinet kan træffe 

en national afgørelse om at godkende Hansa-regulatorernes reviderede udgave af 26. 
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februar 2021 af Hansa-TSO’ernes anmeldte ændringsforslag af 29. december 2020 til 

metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb (RCCS) for 

CCR Hansa efter CACM GL artikel 9, stk. 7, litra h, jf. artikel 74, stk. 1, og adgangen for 

regulatorerne til at revidere forslag til metoder og godkendte metoder efter ACER-for-

ordningens artikel 5, stk. 6, 1. pkt. 

 

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. 

 

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 

 

Fuldmægtig 
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