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Forsyningstilsynet

ANMELDELSE –ÆNDRING AF METODE TIL

FORDELING AF UDGIFTERNE TIL KOORDINERET

BELASTNINGSOMFORDELING OG MODKØB FOR CCR

HANSA, CACM ARTIKEL 74

Indledning
I henhold til artikel 74i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222af 4. oktober2018omfastsæt-

telse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL),

skal alleTSO’er i en kapacitetsberegningsregion i fællesskabudarbejde et forslag tilfordelingen af

udgifter vedrørende koordineret belastningsomfordeling og modkøb, som anvendes af TSO'erne i

kapacitetsberegningsregionen.

Energinet sendte oprindeligt sin ændring afmetode til anmeldelse den 14. august2019. Forsynings-

tilsynet har den 30. september2020 anmodet om ændringer til metoden. Denne anmeldelse er så-

ledes det ændrede forslagaf den konkrete metodefor fordeling af udgifterne til koordineret belast-

ningsomfordeling og modkøb, jf. CACM artikel 74.

Det fælles forslag fremsendes i henhold til fristen 29. december 2020.

Indstilling til godkendelse

Energinet indstiller hermed ændringsforslaget af metoden for fordeling af udgifterne til koordi-

neret belastningsomfordeling og modkøb til godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. CACM artikel

74.

Det er Energinets vurdering, at metoden opfylder kravene til fordeling af udgifter til koordine-

ret belastningsomfordeling og modkøb som anført i CACM artikel 74.
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Dokumenter 

Forsyningstilsynets anmodes om at godkende ændring til metoden på grundlag af følgende do-

kumenter: 

 

 Capacity Calculation Region Hansa TSOs’ Common Redispatching and Countertrading 

Cost Sharing Methodology in accordance with Article 74 of Commission Regulation 

(EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and 

Congestion Management 

 Accompanying note to the cost-sharing of coordinated redispatching and countertrad-

ing methodology for Capacity Calculatin Region Hansa in accordance with Article 74 of 

Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on 

Capacity Allocation and Congestion Management 

 

 

Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Ener-

ginet på myndighed@energinet.dk, cc. Majura Thaya Ponnampalam mty@energinet.dk 

  

 

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Guldager Larsen 

Energinet 

Myndighedsenheden 
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