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ANMODNING OM ÆNDRING AF ORDNING FOR 
TILFÆLDE, HVOR DER ER MERE END ÉN NEMO I 
ET BUDOMRÅDE  
 

I henhold til artiklerne 45 og 57 i Kommissionens (EU) forordning 2015/1222 om fastsættelse 

af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (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 (”MNA”). 

 

Energinet udarbejdede i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er et forslag og fremsendte 

forslaget til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) den 10. juni 2016. SET analyserede forslaget 

sammen med de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder og kom frem til, at forslaget skulle æn-

dres. SET anmodede Energinet om ændring den 12. december 2016. Energinet fremsendte det 

ændrede forslag til SET den 10. februar 2017, og SET godkendte forslaget den 10. april 2017.  

 

Baggrund for anmodning om ændring af MNA 

I forbindelse med det fælles TSO-NEMO implementeringsarbejde er der identificeret nogle 

uhensigtsmæssigheder i Energinets MNA, der bør opdateres, samt behov for enkelte præcise-

ringer. Energinet har derfor, i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er, udarbejdet vedlagte 

anmodning om ændring af MNA. 

 

Ændringer 

• Præcisering af MNA artikel 5(1): publicering af overførselskapaciteter og allokerings-

begrænsninger skal varetages af NEMO’erne og skal ske til markedet. 

• Præcisering af MNA artikel 5(3): De data, som NEMO’erne skal behandle, er de data 

de har modtaget i henhold til MNA artikel 5(2) (overførselskapaciteter og allokerings-

begrænsninger). 

• Slette MNA artikel 5(4): krav til ”Coordinated Capacity Calculator” om validering af, at 

det er de korrekte overførselskapaciteter og allokeringsbegrænsninger, der bruges af 

MCO funktionen.    
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• Præcisering af MNA artikel 6: Energinet kan uddelegere verificering af markedskob-

lingsresultaterne til den/de relevante ”Coordinated Capacity Calculators”, alternativt 

andre relevante enheder. 

• Tilføjelse af en ny MNA artikel 14 om data udveksling: TSO’erne definerer filformater 

og kommunikationsformer til dataudveksling mellem TSO’er og NEMO’er. 

 

Hver ændring er nærmere forklaret i vedlagte ”Explanatory document”.  

 

Høring 

Ændringsforslaget har været i høring fra den 16. april til den 17. maj 2018. Der er modtaget 

høringssvar fra Nord Pool, hvilket er inkluderet som bilag til vedlagte ”Explanatory document”. 

 

Derudover har de nordiske TSO’er forholdt sig til de nordiske tilsynsmyndigheders ”Shadow 

Opinion” og opdateret henholdsvis anmodning om ændring af MNA samt ”Explanatory docu-

ment”, hvor relevant. 

 

Spørgsmål til anmodning om ændring af MNA 

Ved spørgsmål til anmodning om ændring af MNA kontaktes Lene Egeberg-Gjelstrup, 

leg@energinet.dk. 

 

Anmodning om godkendelse 

Energinet anmoder hermed Sekretariatet for Energitilsynet om at godkende anmodning om 

ændring af MNA 

• Energinet’s request for amendment in accordance with Article 9(13) of the Commis-

sion Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity 

Allocation and Congestion Management on the Arrangements concerning more than 

one NEMO in one bidding zone in accordance with Article 45 and 57. 

 

Energinet fremsender desuden følgende dokument til information 

• Explanatory document concerning the Nordic TSOs’ request for amendments in ac-

cordance with Article 9(13) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 

2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management on 

Arrangements concerning more than one NEMO in one bidding zone in accordance 

with Article 45 and 57 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Helle Birte Jensen 

Energinet 
Myndighedsenheden 


