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ANMELDELSE AF FÆLLES FORSLAG TIL 

REGIONAL KOORDINERING AF DRIFTSIKKERHED 

I KAPACITETSBEREGNINGSREGIONEN HANSA 
 

Energinet skal i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fast-

sættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 76, i samar-

bejde med alle TSO’er i kapacitetsberegningsregionen Hansa (CCR Hansa) udarbejde et forslag til 

almindelige bestemmelser om regional koordinering af driftssikkerhed, som anvendes af RSC’erne 

og TSO’erne i kapacitetsberegningsregionen. Bestemmelserne fra artikel 77 skal ligeledes inkluderes 

i retningslinjerne udarbejdet i henhold til artikel 76.  

 

Energinet har udarbejdet vedlagte forslag i samarbejde med de relevante TSOer og RSCer i CCR 

Hansa (Svenska Kraftnät, Statnett, TenneT, PSE S.A, 50Hertz, Nordic RSC og TSCNet).  

 

Det fælles forslag fremsendes her 3 måneder efter den officielle deadline, efter aftale mellem 

ENTSO-E, ACER og Europa Kommissionen, som følge af de signifikante ændringer ACER indførte i 

metoden til at koordinere driftsikkerhedsanalyse jf. artikel 75, stk. 1,  i SO GL, der danner grundlag 

for bestemmelse af afleveringsfrist for det regionale forslag jf. SOGL artikel 76 og 77. Brevene fra 

ENTSO-E, ACER og Europe Kommissionen er inkluderet til information.  

 

Indstilling til godkendelse 

Retsgrundlaget for metodeforslaget findes i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 

2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 

76 og artikel 77.  

 

Det er Energinets vurdering, at forslaget opfylder målene i SO GL, som nærmere beskrevet i forsla-

gets Whereas 4, 6, 7 og 8. 

 

Høring 

Energinet og de øvrige TSO’er har gennemført offentlig høring af metodeforslaget jf. artikel 11 

i SO GL. Høringen forløb i perioden 17 oktober 2019 til 15 november 2019.  

TSO’erne modtog ingen svar i høringsperioden.  
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Energinet anmoder hermed Forsyningstilsynet om at godkende det vedlagte forslag til regional 

koordinering af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Hansa: 

• All TSO’s of the Hansa Capacity Calculation Region methodology for common provi-

sions for regional operational security coordination in accordance with Article 76 and 

77 of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a 

guideline on electricity transmission system operation.  

 

Til information: 

• CCR Hansa ROSC explanatory document 

• 190710_LT ENTSO-E to EC_SOGL 76 CCR proposal 

• 170730 Letter to ACER to ENTSOE_CSAm SO76 

• 190730_Request on deadline for fulfilling regional obligation to SOGL_Art_76(1) 

 

Spørgsmål til forslaget 

Spørgsmål til forslaget sendes til myndighed@energinet.dk, cc. Morten Pindstrup  

mpi@energinet.dk og Linette Linnemann Pedersen lin@energinet.dk  

 

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Mikael Marstal  
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