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Afgørelse | Godkendelse af metode 
vedrørende de fælles netmodeller 

 

INDLEDNING 

1. Energinet har den 14. marts 2018 anmeldt et fælles forslag til udarbejdelsen af de 

fælles netmodeller for tidsrammerne year-ahead, day-ahead og intraday i medfør af 

forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1. De fælles netmo-

deller er en sammenstilling af de individuelle netmodeller for hver TSOs systemområ-

de. De individuelle- og fælles netmodeller udarbejdes til brug for driftssikkerhedsanaly-

sen, og indeholde data om forbrug, produktion, netelementer og linjeføringer i hver 

TSOs systemområde. 

AFGØRELSE 

2. På baggrund af de grunde anført i begrundelsesafsnittet træffer Forsyningstilsynet 

afgørelse om at godkende forslag til metoder vedrørende de fælles netmodeller 

(CGMM v-3) for tidrammerne year-ahead, day-ahead og intraday i medfør af Kommis-

sionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer 

for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), artikel 67, stk. 1 og artikel 70, 

stk. 1. 

SAGSFREMSTILLING 
 
Baggrund 

3. I denne sag tages der stilling til Energinets anmeldelse af metoderne vedrørende de 

fælles netmodeller (CGMM v-3) for tidrammerne year-ahead, day-ahead og intraday i 

medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsæt-

telse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL), artikel 67, 

stk. 1 og artikel 70, stk. 1. SO GL trådte i kraft 14. september 2017. 

4. Det anmeldte forslag vedrører de fælles netmodeller, som er en samlet beskrivelse 

af alle væsentlige karakteristika i det elektriske system (netværk, forbrug og produkti-

on) i landene inden for EU. Den fælles netmodel er en sammenstilling af flere individu-

elle netmodeller, hvor den individuelle netmodel er en repræsentation af væsentlige 

elementer og karakteristika for hver TSO’s systemområde. 

5. Den fælles netmodel skal anvendes til driftssikkerhedsanalysen i medfør af SO GL 

artikel 72 ff samt koordinering af afbrydelser i medfør af SO GL artikel 80 og 82 ff.  

6. Artikel 2(2) i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger definerer 

den fælles netmodel som et datasæt, der dækker hele Unionen, og som flere trans-
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missionssystemoperatører (TSO'er) er blevet enige om, som beskriver elnettets vigtig-

ste karakteristika (produktion, forbrug og nettopologi) og regler for ændring af disse 

karakteristika i forbindelse med kapacitetsberegning.  

7. I medfør af SO GL artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1, skal det fremsatte forslag 

været udarbejdet senest seks måneder efter ikrafttræden af SO GL.  

8. FOrsyningstilsynet modtog fra Energinet den 14. marts 2018 ansøgning om god-

kendelse af de to metoder vedrørende de fælles netmodeller (CGMM v-3) for tidram-

merne year-ahead, day-ahead og intraday.  

9. Energinet har sendt sin anmeldelse til tilsynet, som led i Energinets rolle som sy-

stemansvarlig virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem.  

10. Som bilag til anmeldelsen er fremsendt dokumentet ”response to consultation 

comments”, vedlagt som bilag 2 til nærværende afgørelse. 

11. Dokumentet ”response to consultation comments” indeholder interesseparters 

synspunkter samt TSO’ernes begrundelser for at indarbejde eller ikke at indarbejde 

interesseparternes synspunkter i det fremsatte forslag. 

12. CGMM v-3 forslaget skal i fællesskab udarbejdes af alle transmissionssystemope-

ratører i den Europæiske Union jf. SO GL artikel 67, stk. 1 og artikel 70, stk. 1.  

13. Af det fremsatte forslag fremgår, at forslaget er udarbejdet af alle TSO’er. 

14. Det anmeldte forslag skal i fællesskab godkendes af alle regulerende myndigheder 

i den Europæiske Union, jf. SO GL artikel 6, stk. 2, litra b).  

15. Eftersom godkendelsen af CGMM v-3 forslaget kræver, at mere end én reguleren-

de myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af SO GL artikel 6, stk. 7, 1. pkt., 

pålagt de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden, og ko-

ordinere og samarbejde med henblik på at nå til enighed. 

16. Forsyningstilsynet deltager i Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

(ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER), hvor det fremsatte forslag 

har været behandlet mellem alle de regulerende myndigheder i EU.    

17. Alle regulerende myndigheder er nået til enighed om at godkende det fremsendte 

forslag, jf. bilag 3 (positionpaper). 

18. I henhold til SO GL Artikel 6, stk. 7. 3. pkt., har de regulerende myndigheder seks 

måneder fra den sidste myndigheds modtagelse af forslaget, til at træffe afgørelse.  

19. Sidste regulerende myndighed modtog forslaget fra dennes respektive TSO den 

21. marts 2018. Fristen for tilsynets afgørelse er således den 21. september 2018. 

CGMM v-3 forslaget 

20. SO GL fastsætter regler for systemdriften af elektricitetstransmissionssystemer ved 

at fastlægge fælles minimumskrav for systemdrift i Unionen, for det grænseoverskri-

dende samarbejde mellem TSO’er. Som anført i præamblen (nr.5) SO GL bør alle 

TSO'er overholde de fælles minimumskrav, som gælder for de procedurer, der skal 
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gennemføres for at planlægge realtidsdrift, udvikle individuelle netmodeller og levere 

fælles netmodeller, fremme effektiv og koordineret anvendelse af afhjælpende tiltag, 

der er nødvendige for realtidsdrift med henblik på at opretholde driftssikkerheden, 

kvaliteten og stabiliteten inden for det sammenkoblede transmissionssystem, og un-

derstøtte det indre marked for elektricitets effektive funktion og fremme integrationen af 

vedvarende energikilder. 

 

21. Med hjemmel i SO GL artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1, skal alle TSO’er i den 

Europæiske Union fastsætte forslag til den metode, der skal anvendes til at opbygge 

fælles netmodeller ud fra de individuelle netmodeller. Kravene til den individuelle net-

model er fastsat i SO GL artikel 66, stk. 1. De fælles netmodeller skal opbygges for 

tidsrammerne year-ahead i medfør af SO GL artikel 67, stk. 1 og day-ahead samt in-

traday i medfør af SO GL artikel 70, stk. 1. 

 

22. Forslaget vedrørende de fælles netmodeller indeholder en beskrivelse af de prin-

cipper og data, der skal anvendes ved opbygningen af netmodellerne for tidsrammerne 

year-ahead, day-ahead og intraday. Forslaget indeholder bl.a. principper for identifika-

tion af relevante elementer (netelementer, produktion og forbrug) samt tidsfrister for 

sammenstilling af de individuelle netmodeller herunder kvalitetskontrol og lagring af 

netmodellerne.  

 

23. Metoderne for opbygningen af de fælles netmodeller skal samlet set tage højde for 

og om nødvendigt supplere driftsbetingelserne i metoden vedrørende den fælles net-

model der er udviklet i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2015/1222 

(CACM) og artikel 18 i forordning (EU) 2016/1719 (FCA).   

 

24. I medfør af metoden udarbejdet på baggrund af CACM artikel 17 (CGMM v-1) skal 

såvel den individuelle netmodel som den fælles netmodel være tilgængelig via ENTSO 

for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø. Metoden vedrører anlæg forbundet ved 

mindst 220 kV og anlæg forbundet under 220 kV, såfremt disse anlæg er omfattet af 

artikel 3 i metoden for koordinering af sikkerhedsanalyse i medfør af SO GL artikel 75, 

stk. 1. 

 

25. Efter CGMM v-1 skal de individuelle netmodeller sammenstilles, og i denne proces 

undergå kvalitetskontrol. Metoden beskriver ligeledes proceduren for korrektion og 

forbedringer af netmodellerne.  

 

26. Energinet har i medfør af FCA artikel 18 (CGMM v-2) udarbejdet og anmeldt meto-

den for opbygning af fælles netmodeller. Af det anmeldte forslag fremgår, at metoden 

vedrører anlæg forbundet ved mindst 220 kV og anlæg forbundet under 220 kV så-

fremt disse anlæg er omfattet af artikel 3 i metoden for koordinering af sikkerhedsana-

lyse i medfør af SO GL artikel 75, stk. 1. 

 

27. I henhold til CGMM v-2, skal de individuelle netmodeller sammenstilles, og i denne 

proces undergå kvalitetskontrol. De individuelle netmodeller og den fælles netmodel 

skal gøres tilgængelige via ENTSO-E for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø. 

Metoden beskriver ligeledes proceduren for korrektion og forbedringer af netmodeller-

ne.  
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28. Tilsynet bemærker, at CGMM v-2 er anmeldt til tilsynet, men endnu ikke endelig 

godkendt. 

 

29. Af CGMM v-3 artikel 6, stk. 1, litra a og b fremgår, at metoden vedrører anlæg 

forbundet ved mindst 220 kV og anlæg forbundet under 220 kV såfremt disse anlæg er 

omfattet af artikel 3 i metoden for koordinering af sikkerhedsanalyse i medfør af SO GL 

artikel 75, stk. 1. 

 

30. CGMM v-3 artikel 22, stk. 4, litra e fastslår, at den individuelle netmodel skal stilles 

til rådighed via ENTSO-E for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø senest kl. 18:00. 

Herefter skal de individuelle netmodeller sammenstilles, og i denne proces undergå 

kvalitetskontrol i medfør af artikel 23. Metoden beskriver ligeledes proceduren for kor-

rektion og forbedringer af netmodellerne. Den fælles netmodel skal ligeledes lagres via 

ENTSO-E for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø.  

 

HØRING 

31. Ved udarbejdelsen af forslaget har ENTSO-E på vegne af samtlige TSO’er i den 

Europæiske Union foretaget høring af forslaget i perioden 6. november 2017 til 6. de-

cember 2017. 

 

32. Høringen har fundet sted på ENTSO-E hjemmeside1. 

 

33. I forbindelse med høringen foretaget af ENTSO-E, har alle de regulerende myn-

digheder udarbejdet et fælles høringssvar. I høringssvaret har de regulerende myndig-

heder særligt haft fokus på, hvilke netelementer fordelt efter volt i tilslutningspunktet, 

der skal medtages i netmodellerne. Herudover har de regulerende myndigheder været 

særlige opmærksomme på henvisninger mellem den her anmeldte metode for de fæl-

les netmodeller (CGMM v-3), og metoderne for de fælles netmodeller (CGMM v-1 og 

CGMM v-2) i medfør af artikel 17 i forordning (EU) 2015/1222 (CACM) og artikel 18 i 

forordning (EU) 2016/1719 (FCA). 

 

34. Den 21. marts 2018 sendte tilsynet forslaget i høring på dennes hjemmeside. 

 

35. Fristen for høringssvar var den 19. april 2018. 

 

36. Forsyningstilsynet har ikke modtaget høringssvar. 

RETSGRUNDLAG 

Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende retsregler: 

 
Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættel-

se af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) 

 

Artikel 4, stk. 2. 

 

 
1
 https://consultations.entsoe.eu/system-operations/cgmm-v3/ 
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Når denne forordning anvendes, skal medlemsstaterne, de kompetente myndigheder 

og systemoperatørerne:  

 

a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  

 

b) sikre gennemsigtighed  

 

c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og 

de laveste samlede omkostninger for alle involverede parter  

 

d) sikre, at TSO'er så vidt muligt anvender markedsbaserede mekanismer til at 

sikre netsikkerheden og -stabiliteten  

 

e) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at sik-

re systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 

f) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres sy-

stemer og  

 

g) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

 

Artikel 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 7. 

 

1. De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de vil-

kår, betingelser og metoder, som TSO'er udarbejder i henhold til stk. 2 og 3. 

Den enhed, der udpeges af medlemsstaten, godkender de vilkår og betingel-

ser eller metoder, som TSO'er har udarbejdet, jf. stk. 4. Den udpegede enhed 

er den regulerende myndighed, medmindre medlemsstaten fastsætter andet. 

 

2. Forslagene til følgende vilkår og betingelser eller metoder godkendes af alle 

regulerende myndigheder i Unionen, og en medlemsstat kan indgive en udta-

lelse til den berørte regulerende myndighed: 

 

(…) 

 

b) metode til opbygning af de fælles netmodeller, jf. artikel 67, stk. 1, og artikel 

70. 

 

(…) 

 

7.  Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end 

én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regu-

lerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med 

henblik på at nå til enighed. Hvis agenturet afgiver en udtalelse, skal den 

kompetente regulerende myndighed tage denne udtalelse i betragtning. De 

regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser 

og metoder, jf. stk. 2 og 3, senest seks måneder efter, at de, eller i givet fald 

den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vil-

kår, betingelser og metoder. 
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Artikel 11, stk. 3. 

 
TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår, betingelser og metoder, 

tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbin-

delse med høringerne, inden forslaget fremlægges til godkendelse for de regulerende 

myndigheder. I alle tilfælde udarbejdes en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke 

at indarbejde interesseparternes synspunkter i forslaget, som vedlægges forslaget og 

offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forsla-

get til vilkår, betingelser og metoder. 

 
Artikel 67, stk. 1. 

 

Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle TSO'er i 

fællesskab et forslag til den metode, der skal anvendes til at opbygge fælles year-

ahead-netmodeller ud fra de individuelle netmodeller, som er fastlagt i overensstem-

melse med artikel 66, stk. 1, og til at lagre dem. Metoden skal tage højde for og om 

nødvendigt supplere driftsbetingelserne i metoden vedrørende den fælles netmodel, 

der er udviklet i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2015/1222 og 

artikel 18 i forordning (EU) 2016/1719, med hensyn til følgende elementer:  

 

a) tidsfrister for indsamling af de individuelle year-ahead-netmodeller, for sammenstil-

ling af dem i en fælles netmodel og for lagring af de individuelle og fælles netmodeller  

 

b) kvalitetskontrol af de individuelle og fælles netmodeller, som skal implementeres for 

at sikre deres fuldstændighed og overensstemmelse og  

 

c) korrektion og forbedring. 

 

Artikel 70, stk. 1. 

 

Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder alle TSO'er i 

fællesskab et forslag til den metode, der skal anvendes til at opbygge fælles day-

ahead- og intraday-netmodeller ud fra de individuelle netmodeller og til at lagre dem. 

Denne metode skal tage højde for og om nødvendigt supplere driftsbetingelserne i 

metoden vedrørende den fælles netmodel, der er udviklet i henhold til artikel 17 i for-

ordning (EU) 2015/1222, med hensyn til følgende elementer:  

 

a) definition af tidsstempler  

 

b) tidsfrister for indsamling af de individuelle netmodeller, for sammenstilling af dem i 

en fælles netmodel og for lagring af de individuelle og fælles netmodeller. Tidsfristerne 

skal være kompatible med de regionale processer, der er fastlagt med henblik på at 

udarbejde og aktivere afhjælpende tiltag  

 

c) kvalitetskontrol af de individuelle og den fælles netmodel, som skal implementeres 

for at sikre deres fuldstændighed og overensstemmelse  
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d) korrektion og forbedring af individuelle og fælles netmodeller, hvor mindst de kvali-

tetskontroller, der er omhandlet i litra c), gennemføres og  

 

e) håndtering af yderligere oplysninger vedrørende driftsordninger, som f.eks. referen-

cepunkter for beskyttelse eller systembeskyttelsesmekanismer, et-stregs-diagrammer 

og konfiguration af koblingsstationer, med henblik på at forvalte driftssikkerheden.  

BEGRUNDELSE  

Vurdering af formelle krav 

37. Forsyningstilsynet modtog anmeldelsen vedrørende CGMM v-3 den 14. marts 

2018. I medfør af SO GL artikel 67, stk. 1 og artikel 70, stk. 1, skal metoderne for op-

bygning af de fælles netmodeller udarbejdes indenfor 6 måneder efter ikrafttræden af 

SO GL. 

 

38. SO GL trådte i kraft den 14. september 2017. Forsyningstilsynet har hermed mod-

taget det fremsatte forslag rettidigt. 

 

39. I medfør af SO GL artikel 11, stk. 3 skal høring været foretaget inden forslaget 

fremlægges til godkendelse for de regulerende myndigheder. Endvidere skal forslaget 

vedlægges en solid begrundelse for at indarbejde eller ikke at indarbejde interessepar-

ters synspunkter der er fremkommet i forbindelse med høringen.  

 

40. Før anmeldelse til Forsyningstilsynet har det fremsatte forslag været i høring fra 

den 6. november 2017 til den 6. december 2017 via ENTSO-E hjemmeside. Tilsynet 

bemærker, at DSO’erne herved har haft mulighed for at fremkomme med synspunkter. 

Sammenholdt med dokumentet ”response to consultation comments” vurderer Forsy-

ningstilsynet, at det fremsatte forslag opfylder betingelsen i SO GL artikel 4, stk. 2, litra 

f.   

 

41. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at betingelserne i SO GL artikel 11, stk. 3 er 

opfyldt, ved den skete høring via ENTSO-E hjemmeside, samt vedlagte dokument 

”response to consultation comments”.  

 

42. Forsyningstilsynet har ved sin deltagelse i ACER og CEER rådført, samarbejdet og 

koordineret med de øvrige kompetente regulerende myndigheder i den Europæiske 

Union, med henblik på at opnå enighed om den fremsendte anmeldelse. De berørte 

regulerende myndigheder er nået til enighed om at godkende det fremsendte forslag, 

jf. bilag 3 (positionpaper). 

 

43. Det er på baggrund af ovenstående, Forsyningstilsynets vurdering, at det anmeldte 

forslag vedrørende CGMM v-3 opfylder alle formelle krav. 

 

Vurdering af materielle krav 

44. Det fremsatte forslag er udarbejdet af alle TSO’er i unionen. Det er tilsynets vurde-

ring, at forslaget på denne baggrund respekterer det ansvar, der er pålagt den relevan-

te TSO med henblik på at sikre systemsikkerheden. 

 

45. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at forslaget opfylder kravet til gennemsigtig-

hed, proportionalitet og ikke-diskrimination, ved for det første at være sendt i høring af 
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TSO’erne fra den 6. november 2017 til den 6. december 2017, og ved for det andet at 

fastsætte TSO’ens rettigheder og forpligtigelser med den fornødne sikkerhed, således 

at der ikke overlader et uproportionalt skøn til TSO’en.  

 

46. Forsyningstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at forslagets artikel 4-17 be-

skriver de data og procedurer der skal indgå ved opbygningen af hver individuel net-

model. Forslagets artikel 5, stk. 1, artikel 6 samt artikel 8-10 beskriver på et kvantitativt 

niveau de enheder og netelementer, der er omfattet af netmodellerne.  

 

47. Det er derfor tilsynets vurdering, at de omtalte artikler er egnet til at skabe den 

fornødne gennemsigtighed omkring hvilke anlæg og netelementer, der er omfattet, 

herunder hvilke data der skal benyttes og til hvilket formål.  

 

48. Det fremsatte forslag findes at være nødvendigt og egnet til at opfylde formålet 

med opbygningen af de fælles netmodeller. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det 

overordnende formål med opbygningen af de fælles netmodeller er at opretholde 

driftssikkerheden, kvaliteten og stabiliteten inden for det sammenkoblede transmissi-

onssystem, og herved at understøtte det indre marked for elektricitets effektive funkti-

on og fremme integrationen af vedvarende energikilder. 

 

49. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det mere specifikke formål med CGMM v-3 

er, at den individuelle netmodel i sin egenskab af modellering af væsentlige elementer 

i TSO’ens systemområde, skal kunne danne grundlag for en sammenstilling, med det 

formål at modellere de væsentligste elementer og egenskaber i det samlede transmis-

sionssystem. De fælles netmodeller skal herefter danne grundlag for identifikation af 

mulige fejl og begrænsninger i det samlede transmissionssystem, hvorefter afhjælpen-

de tiltag skal udarbejdes for at opretholde driftssikkerheden, kvaliteten og stabiliteten 

af transmissionssystemet. 

 

50. Ved vurderingen af gennemsigtighed, proportionalitet og ikke-diskrimination har 

tilsynet endvidere lagt vægt på, at der ikke i forbindelse med den af tilsynet foretagne 

høring, er fremkommet høringssvar.    

 

51. Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at det fremsatte forslag opfylder 

princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste sam-

lede omkostninger for alle involverede parter, idet forslaget kvantitativt fastsætter hvil-

ke enheder der er omfattet, herunder hvilke data der skal indgå ved opbygningen af de 

enkelte netmodeller, og at disse forhold findes nødvendige for at opfylde formålet med 

opbygningen af de fælles netmodeller. 

 

52. Opbygningen af den fælles netmodel er beskrevet i CGMM v-3 artikel 20-22. En 

tidsfrist for opbygningen af de fælles netmodeller for year-ahead, day-ahead og intra-

day er indeholdt i forslagets artikel 22. I medfør af forslagets artikel 21, skal al lagring 

af såvel individuelle netmodeller som de fælles netmodeller ske via ENTSO for elektri-

citets driftsplanlægningsdatamiljø.  

 

53. Endvidere fremgår af CGMM v-3 artikel 23, at der skal foretages kvalitetskontrol af 

såvel de individuelle netmodeller som de fælles netmodeller, herunder proceduren når 

indholdet af netmodellerne ikke har den fornødne kvalitet. 
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54. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem procedu-

rerne for sammenstilling, lagring, kvalitetskontrol og korrektion og forbedringer i meto-

derne for opbygning af de fælles netmodeller, CGMM v-1, CGMM v-2 og CGMM v-3.  

 

55. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at de enkelte metoder indeholder enslydende 

bestemmelser for identifikation af de anlæg og netelementer der skal indgå i de indivi-

duelle netmodeller. Metoderne for de fælles netmodeller indeholder herefter enslyden-

de bestemmelser for sammenstilling af de individuelle netmodeller til fælles netmodel-

ler, ligesom metoderne til opbygning af de fælles netmodeller indeholder enslydende 

bestemmelser om lagring samt korrektion og forbedringer af netmodellerne. 

 

56. Tilsynet finder på denne baggrund, at metoden for CGMM v-3, i overensstemmelse 

med SO GL artikel 67, stk. 1 og artikel 70, stk. 1, tager højde for metoderne for opbyg-

ning af de fælles netmodeller i medfør af artikel 17 CACM og artikel 18 FCA. 

 

57. Forsyningstilsynet godkender herefter det af Energinet fremsatte forslag vedrøren-

de opbygning af fælles netmodeller for tidsrammer year-ahead, day-ahead og intraday 

i medfør af artikel 67, stk. 1 og artikel 70, stk. 1 SO GL.  

KLAGEVEJLEDNING 

Afgørelsen kan i henhold til Elforsyningslovens2 § 89, påklages til Energiklagenævnet: 

 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter 

modtagelsen af dette brev. Klagen sendes til: 

 

Nævnenes Hus 

Energiklagenævnet 

Toldboden 2 

8800 Viborg   

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk  

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget rettidigt. 

Læs mere på nævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen ”Klagebehandling”. 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der 

bl.a. indeholder bestemmelser om: 

- Hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

- Nævnets sammensætning 

- Formandens opgaver 

- Indgivelse af klage 

- Gebyr 

- Oplysninger, der indgår i sagen 

- afgørelser 

 

 
2
 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018 med senere ændringer 
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Med venlig hilsen 

 
 
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@energitilsynet.dk 


