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Til Sekretariatet for Energitilsynet 

FORSLAG VEDRØRENDE ”ALL TSOs PROPOSAL 

FOR ESTABLISHEMENT AND COST SHARING 

METHODOLOGY OF THE SINGLE ALLOCATION 

PLATFORM” 
 
 

Den 17. oktober 2016 trådte guideline Forward Capacity Allocation (Herefter “GL FCA”) I kraft 

som EU forordning 2016/1719. Forordningen giver under artikel 49 alle TSO’er i EU, 6 måneder 

til at fremsende et fælles forslag til ”establishment and cost sharing methodology of a Single 

Allocation Platform” (Herefter ”SAP forslag”) til godkendelse ved de regulerende myndigheder.   

 

Energinet.dk ansøger hermed Sekretariatet for Energitilsynet om godkendelse af det TSO fæl-

les SAP forslag. 

 

INDHOLD 
Artikel 49 i GL FCA kræver, at der etableres en fælles platform (”Single Allocation Platform”) på 

europæisk niveau. Denne fælles platform skal facilitere tildelingen af kapacitet til langsigtede 

transmissionsrettigheder samt overførelse af langsigtede transmissionsrettigheder imellem 

markedsaktører. 

 

SAP forslaget fastlægger de funktionelle krav, ledelsesstruktur, forpligtigelser samt metode til 

omkostningsfordeling for den fælles platform. Den fælles platform skal som minimum udføre 

kapacitetstildeling til langsigtede transmissionsrettigheder i overensstemmelse med Hamoni-

sed Allocation Rules (”HAR”) og evt. tilhørende opgaver der kræves i forbindelse med kapaci-

tetstildelingen, så som clearing, settlement og supportservice, som det er beskrevet i artikel 50 

i GL FCA (herefter ”SAP opgaver”).    

 

Ved udarbejdelsen af SAP forslaget er en række muligheder for etableringen af den fælles 

platform blevet undersøgt. Efter grundige overvejelser har TSOerne konkluderet, at tildeling af 

kapacitet er en kerneopgave for TSOerne og SAP opgaverne derfor skal udføres af TSOerne 

enten indbyrdes eller i et samarbejde som udelukkende består af TSOer. TSOene har derfor 

valgt, at SAP opgaverne skal foretages af Joint Allocation Platform (”JAO”) som er et eksiste-

rende samarbejde imellem TSOerne. 
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SÆRELIGE DANSKE OPMÆRKSOHEDSPUNKTER 
SAP forslaget skal ses i lyset af artikel 30 i GL FCA. Der, hvor de nationale regulatorer tager en 

beslutning, som refereret til i artikel 30(7) i GL FCA, da skal den relevante TSO ikke være omfat-

tet af SAP forslaget. Da Energinet allerede i dag udsteder langsigtede transmissionsrettigheder, 

vil det overstående forbehold ikke være gældende for Energinet.  

 

Der er ikke andre særlige danske opmærksomhedspunkter i forbindelse med SAP forslaget.  

 

DOKUMENTER TIL FREMSENDELSE 
Til godkendelse af Sekretariatet for Energitilsynet fremsender Energinet.dk: 

1. “All TSOs proposal for establishment of a Single Allocation Platform (SAP) in accord-

ance with Article 49 and cost sharing methodology in accordance with Article 59 of 

Commission Regulation (EU) 2016/1719 of September 2016 establishing a Guideline 

on Forward Capacity Allocation”. 

 

Til orientering og ikke til godkendelse fremsender Energinet.dk: 

2. ”Explanatory document on the all TSOs’ Proposal for the establishment and the cost 

sharing methodology of the Single Allocation Platform (SAP) in accordance with Article 

49 and Article 59 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a Guideline 

on Forward Capacity Allocation”. 

 

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG 
Ved spørgsmål til SAP forslaget kontaktes Nanna Foller Larsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Gert Elze 
Energinet 
 
 


