
1/2

Dok. 20/06696-6 Offentlig/Public

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28980671

Dato:
2. oktober 2020

Forfatter:
MMF/JVI

FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
post@forsyningstilsynet.dk

ANM ELDELSE -
KAPACI TETSBEREGNIN GSMETODE FOR
LANGSIGTET KAPACITETSBEREGN ING I
KAPACI TETSREGION HAN SA - FCA ARTI KEL 10 -
ÆNDRET FORSLAG

Energinet skal i henhold til artikel 10 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 af26. sep-

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

anmelde en metode for kapacitetsberegning for kapacitetsberegningsregion Hansa. Metoden

skal blandt andet være forenelig med kapacitetsberegningsmetoden, der er fastlagt for day

ahead-og intraday-tidsrammen, jf. FCA artikel 10, stk. 3, samt tage højde for usikkerheden ved

tidsrammerne for den langsigtede kapacitetsberegning, jf. FCA artikel 10, stk. 4.

Ifølge FCA artikel 10 skal TSO’erne i kapacitetsberegningsregion Hansa indsende et fælles for-

slag til en metode til langsigtet kapacitetsberegning for kapacitetsberegningsregion Hansa.

Energinet sendte oprindeligt sin metode til anmeldelse den 18. juni 2019. Forsyningstilsynet

har den 3. juli 2020 anmodet om ændringer til metoden. Denne anmeldelse er således det æn-

drede forslag af den konkrete metode for beregning af overførselskapacitet op til et år frem i

tiden, og vedrører alle markedsaktører som handler i de europæiske markeder og ønsker at

forudsige prisudviklingen i Europa.

Indstilling til godkendelse

Energinet indstiller hermed ændringsforslaget af metoden for beregning af langsigtet overfør-

selskapacitet til godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. FCA artikel 4.
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Det er Energinets vurdering, at metoden opfylder kravene til kapacitetsberegningsmetoden

som anført i FCA artikel 10, jf. artikel 11-15. Energinet vurderer, at den er forenelig med den

kapacitetsberegningsmetode, der er fastlagt for day-ahead- og intraday-tidsrammerne, jf. arti-

kel 10, stk. 3.

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

Den oprindelig metode har været i høring i perioden 15. april 2019 til 15. maj 2019. Hørings-

svar samt TSO’ernes vurdering af høringssvaret er indsat i slutningen af metodens ”Explanatory

document”, vedhæftet denne anmeldelse.

Spørgsmål og bemærkninger til forslaget til metode bedes sendt til myndighed@energinet.dk,

cc. Jim Vilsson jvi@energinet.dk.

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen.

Med venlig hilsen

Mikael Marstal
mmf@energinet.dk
EnerginetMyndighedsenheden
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