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ANMELDELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG 
VEDRØRENDE REGIONAL UDFORMNING AF 
LANGSIGTEDE TRANSMISSIONSRETTIGHEDER 
FOR CCR NORDIC  
 

 

Ændringsforslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for CCR Nordic 

skal i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fast-

sættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (herefter ”GL FCA”) artikel 4 anmel-

des til Forsyningstilsynet. 

 

Energinet anmelder hermed ændringsforslaget med henblik på Forsyningstilsynets godkendel-

se. 

 

Baggrund 

Den 17. oktober 2016 trådte GL FCA i kraft. Forordningen beskriver i artikel 31, at alle TSO’er i 

de relevante regioner skal fremsende et fælles forslag til regional udformning af langsigtede 

transmissionsrettigheder (herefter ”LTTRs”) til godkendelse ved de relevante regulerende 

myndigheder. Energinet fremsendte den 17. november 2017 metodeforslag til Energitilsynet 

(nu Forsyningstilsynet). Den 18. april 2018 godkendte Sekretariatet for Energitilsynet forslaget.  

 

Ved ændringer af forslaget skal TSO’erne ansøge om godkendelse hos de relevante reguleren-

de myndigheder (Forsyningstilsynet), jf. artikel 4 i GL FCA.  

 

Indhold 

Artikel 31 i GL FCA kræver, at der laves et forslag til udformning af LTTR. Forslaget skal som 

minimum beskrive typen af LTTR, tidsperioder, form på produkt og bud-zone. Baseret på dette 

har TSOerne i CCR Nordic fokuseret på en udformning, der sikrer harmonisering af allokerings-

reglerne, harmonisering af allokeringsplatform til udstedelse af LTTR samt kravene givet i arti-

kel 31.  
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Ændringerne i dette forslag omhandler udelukkende en ændring af produktet på Storebælts-

forbindelsen. Her foreslås en ændring fra fysiske transmissionsrettigheder (PTR) til finansielle 

transmissionsrettigheder (FTR). Forslaget har kun dansk relevans.  

 

Høring 

Ændringsforslaget har været i høring i perioden 28. juni – 15. august 2018. Der er ikke modta-

get høringssvar. 

 

Vedhæftet 

Med henblik på godkendelse fremsendes: 

 Regional design amendment  

 

Til orientering fremsendes: 

 Explanatory document regional design 

 

Spørgsmål til forslag 

Ved spørgsmål til ændringsforslaget kontaktes Randi Kristiansen rki@energinet.dk, cc. myndig-

hed@energinet.dk.  

 

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

Tina Alander Lindfors 

Energinet 
Myndighedsenheden 
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