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FORSLAG TI L ÆN DRET
KAPACI TETSBEREGN I N GSM ETODE FOR CCR
N ORDI C - ÆN DRET FORSLAG

I henhold til artikel 20 i Kommissionens (EU) forordning 2015/1222 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”), skal

TSO’erne i den pågældende kapacitetsberegningsregion udarbejde et forslag til en fælles koor-

dineret kapacitetsberegningsmetode for day ahead og intraday markedet (Capacity calculation

methodology –”CCM”) for regionen.

Energinet modtog en godkendelsefra Forsyningstilsynet af forslag til CCM den 19. december

2019, hvilket var det andet forslag, der blev udarbejdet (også kaldet first amendment). Det

vedhæftede forslag er det 3. forslag som er blevet udarbejdet inden metoden er gået i drift.

Baggrunden for at TSO´erne i den nordiske CCR samt Statnett har udarbejdet en 3. version er,

at ACER i efteråret 2019 vedtog en metode for langsigtede kapacitetsberegninger gældende

for den nordiske CCR. Dette skete parallelt med, at de nordiske TSO’er indsendte forslagnr. 2

til de respektive nationale regulatorer. For at skabe sammenhæng mellem metode for langsig-

tet kapacitetsberegning og det regulatorgodkendte forslag nr. 2, har de nordiske TSO´er nu

valgt at udarbejde et forslag nr. 3, som skal træde i stedet for den metode, der blev godkendt

den 19. december 2019.

Indstilling til godkendelse

Energinet indstiller på denne baggrund kapacitetsberegningsmetoden til godkendelse.

Metoden har været i høring fra den 15. januar til den 17. februar 2020. Høringssvar samt

TSO’ernes vurdering heraf er indarbejdet som annex i vedhæftede supporting document.
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Spørgsmål til forslaget

Spørgsmål til forslaget til kapacitetsberegningsmetode for CCR Nordic sendes til myndig-

hed@energinet.dk, cc. Ulrik Møller (ulm@energinet.dk)

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen.

Med venlig hilsen

Mikael Marstal
mmf@energinet.dk
EnerginetMyndighedsenheden


