
 

Dok. 16/07812-9 Klassificering: Til arbejdsbrug/Restricted 1/2 

10. februar 2017 
LEG/LEG 

 

  
Til Sekretariatet for Energitilsynet (”SET”)  

 

Forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde – opdateret forslag 
 

I henhold til artiklerne 45 og 57 i Kommissionens (EU) forordning 2015/1222 om 
fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitets-
begrænsninger (Capacity Allocation and Congestion Management - CACM), skal 

relevante TSO’er fremsende forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end 
én NEMO i et budområde.  
 

Energinet.dk udarbejdede i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er et forslag 
og fremsendte forslaget til SET den 10. juni 2016.  

 
SET har analyseret forslaget sammen med de øvrige nordiske tilsynsmyndighe-
der og kom frem til, at forslaget skulle ændres. SET anmodede den 12. decem-

ber 2016 Energinet.dk om ændring af forslaget. 
 
Ændringer 
Energinet.dk har ændret det oprindelige forslag til at være et nationalt juridisk 
dokument med et tilhørende forklarende dokument. Det juridiske dokument 

dækker alle grænser i de danske budområder, både grænser mod Norden samt 
de dansk-tyske grænser. 
 

SET skriver i anmodning om ændring, at TSO’erne skal kunne implementere 
NEMO’ernes valg af shipping løsning og beder Energinet.dk medtage en grundig 

beskrivelse af shipping-løsningen i det opdaterede forslag. I december 2016 
modtog Energinet.dk sammen med de øvrige nordiske TSO’er formelt svar fra de 
relevante NEMO’er, at de ikke kan blive enige om en shipping-løsning. I det til-

fælde er det i henhold til CACM artikel 68 (6) de nationale tilsynsmyndigheder, 
der skal beslutte shipping-løsningen. Det ændrede forslag har derfor ikke med-
taget en grundig beskrivelse. 

 
SET’s anmodning om ændring nævner, at det opdaterede forslag bør medtage 

en afklaring af, hvordan overførselskapacitet videresendes til markedskoblings-
funktionen. I henhold til artikel 7 (2) er det NEMO’ernes opgave at behandle 
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inputdata om overførselskapacitet og allokeringsbegrænsninger. Energinet.dk 
kan derfor ikke stille krav om, hvordan den opgave løses.   

 
Sammenhæng med andre forslag til ordning for flere NEMO’er 

Det opdaterede forslag er udarbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske 
TSO’er. Forslaget er desuden informeret til relevante tyske TSO’er (50Hertz og 
TenneT).  

 
De tyske TSO’er har tilsvarende udarbejdet et forslag til ordning for tilfælde, 
hvor der er mere end én NEMO i et budområde. Det tyske forslag har medtaget, 

at shipping løsning skal være ”preferred shipper” (også kaldet multiple shipper), 
men skriver samtidig, at denne løsning i implementeringsfasen gøres kompatibel 

med en evt. central shipper løsning i andre lande.  
 
Gældende for pre-coupling, definerer det tyske forslag en løsning, hvor TSO’erne 

beregner og sender overførselskapacitet og allokeringsbegrænsninger til et 
”single data exchange point” som videresender til relevante NEMO’er. Indtil rele-

vant ”Coordinated capacity calculator” er etableret er den beskrevne løsning i 
det tyske forslag som den nuværende fremgangsmåde for de dansk-tyske græn-
ser.  

 
Energinet.dk mener derfor, at der ikke er noget i Energinet.dk’s forslag, der 
konflikter med det tyske forslag. 

 
Spørgsmål til det opdaterede forslag 

Ved spørgsmål til det opdaterede forslag kontaktes Lene Egeberg-Gjelstrup. 
 
Anmodning om godkendelse 

Energinet.dk anmoder hermed Energitilsynet om at godkende det opdaterede 
forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde. 
Energinet.dk fremsender desuden et ”explanatory document” til information. 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Gert Elze 
Energinet.dk 


