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13. december 2016 
LEG/LEG 

 

  
Til  Energitilsynet 

 

 

Ansøgning om godkendelse af "All TSOs proposal for 

DA firmness deadline (DAFD)" samt "All TSOs propo-

sal for intraday cross-zonal gate opening and gate 

closure time (IDCZGT)" 
 
Den 14. august 2015 trådte guideline Capacity Allocation and Congestion 

Management (GL CACM) i kraft som EU forordning 2015/1222. Forordningen 
giver alle TSO’er i EU 16 måneder til at fremsende et fælles forslag til ”DAFD” 
(forslag til tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet) under artikel 69 samt 

et fælles forslag til ”IDCZGT” (forslag om det områdeoverskridende intraday-
markeds åbningstidspunkt og lukketid) under artikel 59 til godkendelse ved de 

regulerende myndigheder. 
 
Energinet.dk ansøger hermed Energitilsynet om godkendelse af de to 

vedhæftede fælles TSO forslag. 
 
Indhold 

DAFD forslaget definerer det fælles tidspunkt for, hvornår day-ahead kapacitet 
er bindende. Artikel 69 i GL CACM angiver, at det som minimum skal være 30 

minutter før day-ahead lukketid. TSO’erne foreslår, at tidspunktet er 1 time før 
day-ahead lukketid. Tidspunktet er fastlagt efter indkomne høringssvar, herun-
der ACER’s shadow opinion. 

 
IDCZGT forslaget definerer åbningstidspunktet for intraday markedet til at være 
senest kl. 22:00 dagen før. Forslaget giver samtidig TSO’er i de enkelte kapaci-

tetsberegningsregioner mulighed for at foreslå et tidligere tidspunkt gældende i 
regionen. I det tilfælde sendes forslaget til godkendelse hos relevante nationale 

regulatorer.  
 
IDCZGT forslaget definerer intraday lukketid til 60 minutter før starten på den 

relevante intraday tidsenhed. Det er i overensstemmelse med artikel 59 i GL 
CACM. 
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Offentlig høring af de to forslag til metoder 

De to fælles TSO forslag har været i offentlig høring i henhold til reglerne i GL 

CACM. De samlede høringssvar findes i to ”explanatory documents”, som er 
vedlagt til orientering og ikke til godkendelse.  

 
Ingen danske aktører har indsendt høringssvar til de to høringer. 
 

Særlige danske opmærksomhedspunkter 

Der er ikke særlige danske opmærksomhedspunkter i forbindelse med DAFD 
forslaget eller intraday lukketid.  

 
Med hensyn til IDCZGT forslaget om intraday åbningstid kl. 22:00 er det væ-

sentlig senere end den nuværende åbningstid i Elbas (Norden) kl. 14:00 og på 
DK1-DE grænsen kl. 18:00. Energinet.dk vil derfor sammen med relevante 
TSO’er vurdere, om der skal laves forslag om tidligere åbningstid end 22:00. 

 
Spørgsmål til de to forslag 

Ved spørgsmål til de to forslag kontaktes Lene Egeberg-Gjelstrup  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Gert Elze 
Energinet.dk 


