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Fremsendt pr. mail til myndighed@energinet.dk 

Anmodning om at ændre de gældende metoder for day-ahead 
og intraday kapacitetsberegning samt for belastningsomforde-
ling og modhandel for Kapacitetsberegningsregion Hansa  
Forsyningstilsynet og de øvrige regulatorer i Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR 

Hansa) vedtog den 16. december 2018 Hansa-TSO’ernes ændringsforslag af 21. sep-

tember 2018 til day-ahead og intraday kapacitetsberegningsmetode (DA&ID CCM) efter 

CACM artikel 20. Tilsvarende vedtog Forsyningstilsynet og de øvrige CCR Hansa-regu-

latorer den 28. januar 2019 Hansa TSO’ernes ændringsforslag af 4. december 2018 til 

en metode for belastningsomfordeling og modhandel (RD&CT) efter CACM artikel 35. 

 

Den nederlandske TSO, TenneT NL, sendte den 6. september 2019 et forslag til den 

nederlandske regulator, ACM, om at godkende de gældende CCR Hansa-metoder for 

DA&ID og RD&CT. På baggrund af CCR Hansa-regulatorernes anmodning herom traf 

ACER afgørelse nr. 14-2020 af 14. juli 2020 om at udsætte fristen til den 6.  september 

2020 for ACM’s evt. godkendelse af CCR Hansa-metoderne for DA&ID og RD&CT, eller 

for ACM til i samråd med de øvrige CCR Hansa-regulatorer at anmode Hansa-TSO’erne 

om at udarbejde ændringsforslag til CCR Hansa-metoderne for DA&ID og RD&C. 

 

Forsyningstilsynet har vurderet de gældende CCR Hansa-metoder for DA&ID og 

RD&CT og har i samarbejde med de øvrige CCR Hansa-regulatorer fundet, at der vil 

skulle foretages visse ændringer af de gældende CCR Hansa-metoder for DA&ID og 

RD&CT, hvis metoderne skal kunne godkendes efter CACM artikel 20 og artikel 35. 

 

Ændringsanmodningen baserer sig på CACM artikel 9, stk. 12, i forhold til TenneT NL, 

og på CACM Artikel 9, stk. 13, i forhold til Energinet og de øvrige Hansa TSO’er. På den 

baggrund anmodes Energinet om inden for 2 måneder fra modtagelsen af denne an-

modning at udarbejde udkast til ændringsforslag, at sende disse udkast i offentlig høring 

for en periode på mindst 1 måned og at sende ændringsforslagene til Forsyningstilsynet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carl Helman (FTST) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 53 96  

E-mail cahe@forsyningstilsynet.dk 
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