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1. Energimarknadsinspektionen (Ei) godkanner Swedegas AI3:s (Swedegas),

556181-1034, rapport o~n interimistiska atgarder.

Swedegas ska fram till och med 2019 skicka en rapportuppdatering till Ei varje

fir.

Bakgrund

Enligt kommissionens forordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om faststallande

av natforeskrifter for balansering av overforingsnat for gas (balanseringsforordningen)

ska de systemansvariga for overforingssystemen genomfora lampliga interimistiska

atgarder om den kortsiktiga grossistmarknaden for gas inte ar tillrackligt likvid. Den

systemansvariga ska d~ uppratta en rapport som ska godkannas av den nationella

tillsynsmyndigheten (Ei).

Ansokan

Swedegas har skickat in en rapport om interimistiska atgarder till Ei. Enligt Swedegas

saknar den svenska gasmarl<naden tillracklig likviditet och ansoker darfor om att fa

tillampa interimistiska atgarder. De ii~terimistiska ~tgarderna innebar att Swedegas

fortsatter fined den balanseringstjanst som anvands idag, den sa kallade veckohandeln

och reglergashandeln.

I rapporten framfor Swedegas att gasmarknaden i det vastsvenska naturgassystetnet

bestar av ett fatal aktorer. Det fines enbart fyra balansansvariga f8retag vilket ar det

framsta skalet till Swedegas bedomning att det i nulaget saknas forutsattning for en

likvid kortfristig grossistmarknad, och darmed ett fullstandigt inforande av

balanseringsforordningen. Aven antalet transaktioner som genomfors ar fa; 5,4

transaktioner i snitt per monad inom veckoliandeln och en transaktion i snitt per

balansansvarig per monad i form av slutlig avrakning.

S Swedegas anger att en mojlighet att pa sikt oka likviditeten ar att overga till en sa kallad

shipper-modell. Detta ar dock inte det forsta steget for att undanroja behovet av de
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interimistiska atgarderna utan en mer l~angsiktigt losning som bor overvagas. Swedegas

uppger att ett forsta steg ar att utveckla en balanseringsplattforin, vilket ocksa ar en form

av interimistisk atgard. Den interimistiska atgard som foreslas i rapporten ar ett

alternativ till balanseringsplattfornt, vilket mojliggors av artike148.

I rapporten beskrivs aven veckohandeln vilken bestammer priset for slutavrakningen.

Veckohandeln genomfors vid balanseringsbehov. De fyra balansansvariga som ar

delaktiga i grossistmarknaclen har mojlighet att lainna kop- eller saljbud. Den voly~n som

ska kopas eller saljas publiceras av Swedegas och motsvarar balanseringsbehovet. Hittills

har det irate forekommit att alla fyra balansansvariga deltagit i samma veckohandel. Alla

fyra ar dock aktiva varav tva betydligt finer aktiva och deltar i de allra fiesta

veckohandelstillfallen.

I en komplettering till rapporten beskriver Swedegas anvandningen av toleranser som

anvands i dagens svenska gasmodell da en viss obalans vid gasdygnets slut accepteras,

se bilaga 3.

Toleranser ~r en interimistisk atgard som ar motiverad om villkoren i artike150 ar

uppfyllda. I artike150 i balanseringsforordningen framgar att toleranser far anva~ldas i de

fall de balansansvariga foretagen irate har tiilgang till:

a) en tillrackligt likvid kortfristig grossistmarknad for gas,

b) den gas som behovs for att mota kortfristiga fluktuationer i efterfragan, eller

c) tillrackliga besked om sina inmatningar och uttag.

Swedegas uppger att tillgangen p~ gas i Danmark historiskt sett har varit god och

darmedar det endast i undantagsfall de balansansvariga foretagen irate har haft tillracklig

tillgailg till gas. Med en okad frekvens av matvardesrapportering vilket fo~•eskrivs av

artikel 35 kommer de balansansvariga foretagen att fa tillrackliga besked om sina

inmatningar och uttag. Swedegas menar att dessa omstandigheter kan innebara skarpta

toleransgranser.

Skal for beslutet

Aktuella regler

Av artike16.3 i balanseringsforordningen framgar att den systemansvariga for

overforingssystemet ska vidta balanseringsatgarder genom inkop och forsaljning av

kortfristiga standardiserade produkter pa en handelsplattform och/eller anvandning av

balanseringstjanster.

I artikel 45 i samma forordning anges att om den kortfristiga grossistmarknaden for gas

irate ar tillrackligt likvid ska de systemansvariga for overforingssystemen genomfora

lampliga interimistiska ~tgarder som ayses i artiklarna 47-50. I ett sadant fall ska den

systemansvariga uppratta en rapport som ska godkannas av den nationella

tillsynsmyndigheten. Vidare framg~r av artike145.4 att det i rapporten ska forutses att
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den interimistiska atgarden ayslutas senast fem ~r efter att balanseringsforordningen tratt

ikraft.

1 artike146 anges vad ~rsrapporten ska innehalla och att den systemansvariga ska

uppratta arsrapporten saint att den nationella tillsynsmyndigheten ska godkann~

rapporten. Innan beslutet fattas ska den nationella tillsynsmyndigheten samr~da med de

nationella tillsynsmyndigheterna i angransande medlemsstater. Vidare framg~r av artikel

46.3 att en rapportuppdatering ska skickas in varje ar om det behovs.

I artike147 anges att en balanseringsplattform ska inrattas for den systemansvarigas

batansering och i artike148 att ett alter►tativ till balanseringsplattfoim kan anvandas om
den godkanns av den nationella tillsynsmyndigheten.

I artikel 49 anges forutsattningarna for att faststalla en interimistisk avrakningsavgift och

i artike150 bestammelser om tolerans.

Energimarknadsinspektionens bedomning

Om den kortfristiga grossistmarknaden for gas inte ar tillrackligt likvid ska de

systemansvariga for overforingssystemen genomfora lampliga interimistiska atgarder

som ayses i artil<larna 47-50 i balanseringsforordningen. Av Swedegas rapport framgar

att den kortfristiga grossistmarknaden into ar tillrackligt likvid, varken med ayseende pa

antalet aktorer eller antalet transaktioner. Ei delar den bedomningen. Med hansyn till att

marknaden saknar tillracklig likviditet och att den balansmarknadsmodell med

veckohandel och reglergashandel som anvands idag fungerar val bedomer Ei att de

foxeslagna atgarderna ar tillrackliga i ett forsta skede och som en interimistisk ~tgard.

Enligt rapporten ayser Swedegas att tillampa ett alternativ till balanseringplattform

under 2015. Det ar den balanseringstjanst som anvands idag, den s~ kallade

veckohandeln och reglergashandeln. Villkoren aterfiru~s i det balansansvarsavtal som

Swedegas tecknar med de balansansvariga foretagen. Swedegas ayser att i dialog med

marknadens aktorer utvardera mojligheten att infora en balanseringsplattform som ett

nasty steg att fullt ut infora en shipper-modell och p~ sa satt fullfolja

balanseringsforordningen. Deana utv5rdering kominer att paborjas under 2015. Eis

bedomning ar att detta ar tillrackligt for att framja harmoniseringen av

balanseringssystemet som situationen ser ut idag med en mycket begransad

grossistmarknad och att rimliga atgarder har vidtagits.

Da den Svenska gasmarknaden enbart ar integrerad med den danska gasmarknaden i

form av uttag fran Danmark ar effekten av godkannandet av foreslagna interimistiska

atgarder liten vad det galler marknadsintegrationen. Swedegas kommer att anpassa

reglerna for nuvarande veckohandel s~ att handelsenheterna harmoniserar med

handelsenheterna pa Gaspoint Nordic. Ei I1ar beslutat att godkanna en sadan andring

(dnr 2014-702213).

Ei bedomer att de forutsattningar som enligt balanseringsforordiungen krays for att

anvanda toleratlser ar uppfyllda i tillracklig utstrackning. Ei godkanner darfor
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anvandningen av toleranser som en interimistisk atgard. Da tillgangen pa gas for de

balansansvariga foretagen kan arises tillracklig och att de balansansvarigas kanr►edom
om in- och utmatningar kommer att oka med uppfyllandet av artike] 35 i

balanseringsforordningen bedoiner Ei att anvandningen av toleranser kommer att

avvecklas.

Ei bedomer att de foreslagna interimistiska atgardeina ar icke-diskriminerande och

metodiken ar val inarbetad och har fungerat under mangy ar. Konlcurrenssituationen ar

begransad och arses irate kunna bli mer effektiv under 2015. Ei har genomfort samr~d

fined den danska tillsynsmyndigheten Energitilsynet. Energitilsynet framfor att de irate

har nagra synpunkter pa beslutet odi att de onskar en fortsatt dialog om utvecklingen p~

den Svenska naturgasmarknaden.

Mot bakgrund av ovanstaende godkaiuier Ei Swedegas rapport om interimistiska

atgarder. Ei beslutar ocksa att Swedegas sky skicka in en rapportuppdatering till Ei varje

ar fram till och med 2419.

Detta beslut har fattats av generaldirektoren Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga

handlaggningen har daivtover deltagit stallforetradande generaldirektoren Tony Roster,

chefsjuristen Goran Moren, chefsekonomen Therese Heldman Persson och analytikern

Elfin Brostrom, foredragande.
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