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Fremsendt pr. mail til myndighed@energinet.dk 

Anmodning om at ændre Hansa TSO’ernes forslag af 14. august 
2019 til en metode for at fordele omkostninger til belastningsom-
fordeling og modhandel for Kapacitetsberegningsregion Hansa  
Energinet og de øvrige TSO’er i Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa) har 

sendt forslag af 14. august 2019 om at ændre den gældende metode for at fordele om-

kostninger til belastningsomfordeling og modhandel (Redispatching & Countertrading 

Cost Sharing Methodology (RCCS Methodology, herefter ”metoden”) efter CACM artikel 

74 til godkendelse hos Forsyningstilsynet og de øvrige Hansa-regulatorer. Forslagets 

formål er at inkludere Cobrakablet mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Ne-

derlandene (NL) i metoden. 

 

Den nederlandske regulator ACM tilkendegav, at de ikke kunne godkende det forelig-

gende forslag. På baggrund af Hansa-regulatorernes anmodning herom traf ACER af-

gørelse nr. 15-2020 af 14. juli 2020 om at udsætte fristen til den 30. september 2020 for 

Hansa regulatorernes evt. godkendelse af det foreliggende forslag eller Hansa-regula-

torernes anmodning til Hansa-TSO’erne om at udarbejde et ændret forslag. 

 

Forsyningstilsynet har vurderet det foreliggende forslag og har i samarbejde med de 

øvrige Hansa-regulatorer fundet, at der vil skulle foretages visse ændringer af Hansa-

TSO’ernes forslag af 14. august 2019 om ændring af metoden og af Hansa-TSO’ernes 

ledsagende note af 4. december 2018 til den gældende metode, hvis forslaget om æn-

dring af metoden skal kunne godkendes efter CACM artikel 74. 

 

Ændringsanmodningen baserer sig på CACM artikel 9, stk. 12. På den baggrund anmo-

des Energinet om inden for 2 måneder fra modtagelsen af denne anmodning at udar-

bejde dels et ændret forslag til metoden, dels en konsolideret ledsagende note til meto-

den, og at sende det ændrede forslag og den konsoliderede ledsagende note til Forsy-

ningstilsynet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carl Helman (FTST) 

Fuldmægtig 
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