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ANMELDELSE AF NORDISK 

KAPACITETSBEREGNINGSREGIONS METODE 

FOR OPDELING AF LANGSIGTET 

OVERFØRSELSKAPACITET - ÆNDRET FORLSAG 
 

 

 

Energinet skal i henhold til artikel 16 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 af 26. sep-

tember 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling, herefter FCA, 

anmelde en metode for opdeling ad langsigtet overførselskapacitet for kapacitetsberegnings-

region Nordic. Metoden skal opfylde markedsdeltagernes behov for afdækning samt være 

konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden, og metoden må ikke indskrænke kon-

kurrencen med hensyn til adgangen til de langsigtede transmissionsrettigheder, jf. FCA artikel 

16.  

 

Ifølge FCA artikel 16 skal TSO’erne i kapacitetsberegningsregion Nordic i fællesskab indsende et 

forslag til metode til koordineret opdeling af langsigtet overførselskapacitet mellem forskellige 

langsigtede tidsrammer i kapacitetsberegningsregion Nordic, men anmeldelsen sendes alene til 

den danske regulator Forsyningstilsynet, da de andre TSO’er i kapacitetsberegningsregionen er 

undtaget fra at sælge langsigtede transmissionsrettigheder.  

 

Energinet indsendte metode til godkendelse den 16. januar 2019. Den 31. oktober 2019 mod-

tog Energinet en anmodning om ændring af forslaget fra Forsyningstilsynet.  

 

Indstilling til godkendelse 

Energinet indstiller hermed den ændrede metode for opdeling af langsigtet overførselskapaci-

tet til godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. FCA artikel 4.  

 

Det er Energinets vurdering, at metoden opfylder markedets behov for afdækning, og at den er 

konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden. Ydermere er det Energinets vurdering, 

at metoden ikke fører til indskrænkning af konkurrencen i forhold til handel med langsigtede 

transmissionsrettigheder.  
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Metoden vurderes at være transparent og ikke diskriminerende, jf. FCA artikel 3. 

 

I det ændrede forslag til metode er indarbejdet de anmodninger om ændringer, som fremgik af 

Forsyningstilsynets brev af 31. oktober 2019. 

 

Der henvises til vedhæftede legal text og supporting document. 

 

Spørgsmål til forslaget 

 

Spørgsmål til forslaget sendes til myndighed@energinet.dk, cc. Ulrik Møller 

(ulm@energinet.dk) og Jim Vilsson (jvi@energinet.dk) 

 

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mikael Marstal  

Energinet 

Myndighedsenheden 

 

mailto:ulm@energinet.dk
mailto:jvi@energinet.dk

