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Prövning av metod för samordnad omdirigering och motköp för
kapacitetsberäkningsregion Hansa
Beslut
1. Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts
(Svenska kraftnät) förslag (bilaga 1) till metod för samordnad omdirigering och
motköp för kapacitetsberäkningsregion Hansa.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa fattar ett beslut med samma innebörd.
Detta beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

Beskrivning av ärendet
Av Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om
fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning
(förordning (EU) 2015/1222) framgår att alla systemansvariga för överföringssystem (de
systemansvariga) i varje kapacitetsberäkningsregion, senast 16 månader efter
godkännandet av förslaget till kapacitetsberäkningsregioner, ska utarbeta ett förslag om
en gemensam metod för samordnade omdirigeringar och motköp.
Kapacitetsberäkningsregion Hansa utgörs enligt ACERs beslut nr 06/2016 av den 17
november 2016 av följande elområdesgränser och ansvariga systemansvariga för
överföringssystem.
a) Danmark 1— Tyskland/ Luxemburg, Energinet.dk och TenneT TSO GmbH;
b) Danmark 2 — Tyskland/ Luxemburg, Energinet.dk och 50Herz Transmission
GmbH och
c) Sverige 4 — Polen, Svenska kraftnät och PSE S.A.
Ansökan
Imars 2018 inkom Svenska kraftnät med en ansökan om att Ei ska godkänna ett förslag
till metod för samordnad omdirigering och mothandel för kapacitetsberäkningsregion
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Hansa. Av ansökan framgår att denna är framtagen gemensamt av de systemansvariga
för överföringssystemen (TSO) inom kapacitetsberäkningsregionen.
Ei har, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom kapacitetsberäkningsregionen
och tillsammans med den norska tillsynsmyndigheten Norges vassdrags- og
energidirektorat samt den nederländska tillsynsmyndigheten Autoriteit Consument &
Markt (ACM) analyserat förslaget.Iett samordnat beslut i oktober 2018 har
tillsynsmyndigheterna inom regionen begärt att de systemansvarigas ansökan ska
ändras.
Svenska kraftnät har i december 2018 kommit in med en ändrad ansökan.
Av ansökan framgår bl.a. att omdirigeringar och mothandel används för att upprätthålla
tekniska gränser för stabil drift av HVDC-sammankopplingar inom
kapacitetsberäkningsregionen och för att hantera fel eller oförutsedda störningar.
Samordningen bör vara regional, men bilateral samordning är möjlig vid oväntade
händelser nära realtid. De systemansvariga för överföringssystem ska avstå från ensidiga
åtgärder. Regional samordning innebär att de systemansvariga för överföringssystem
föreslår möjliga omdirigeringsåtgärder med kostnader för den regionala
säkerhetssamordnaren (RSC). När RSC upptäcker begränsningar, ska RSC
rekommendera det mest effektiva och ekonomiska åtgärderna. Varje TSO kan acceptera,
avvisa eller föreslå annan åtgärd tillbaka till RSC eller begära att RSC kommer med ett
nytt förslag.
Samordning och ärendets handläggning
Eihar tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter ikapacitetsberäkningsregionen
berett ärendet i syfte att samordna de nationella beslut som enligt förordning (EU)
2015/1222 krävs av alla tillsynsmyndigheter inom en viss region.
Tillsynsmyndigheterna har i sin samordning kommit fram till att de systemansvariga för
överföringssystemens förslag till metod kan godtas.
Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
Förordning (EU) 2015/1222

Samordnade omdirigeringar och motköp
1. Senast 16 månader efter det föreskrivna godkännande av kapacitetsberäkningsregioner
som avsesiartikel 15 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje
kapacitetsberäkningsregion utarbeta ett förslag om en gemensam metod för samordnade
omdirigeringar och motköp. Förslaget ska vara föremål för samrådi enlighet med artikel
12.
2. Metoden för samordnade omdirigeringar och motköp ska inbegripa åtgärder med
gränsöverskridande betydelse och ska möjliggöra att alla systemansvariga för
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överföringssystemi varje kapacitetsberäkningsregion ändamålsenligt kan minska den
fysiska överbelastningen, oavsett om orsakerna till den fysiska överbelastningen
huvudsakligen faller utanför deras respektive kontrollområde eller inte. Metoden för
samordnade omdirigeringar och motköp ska beakta det faktum att dess tillämpning
avsevärt kan påverka flöden utanför kontrollområdet för den systemansvarige för
överföringssystemet.
3. Varje systemansvarig för överföringssystem får omdirigera alla tillgängliga
produktionsenheter och laster i enlighet med de lämpliga mekanismer och
överenskommelser som gäller för dess kontrollområde, inklusive sammanlänkningar.
Senast 26 månader efter det föreskrivna godkännandet av kapacitetsberäkningsregioner
ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion
utarbeta en rapport, som ska vara föremål för samråd enligt artikel 12, som bedömer den
successiva fortskridande samordningen och harmoniseringen av dessa mekanismer och
överenskommelser, inklusive förslag. Rapporten ska lämnas in till deras respektive
tillsynsmyndigheter för bedömning. Förslagen i rapporten ska förhindra att dessa
mekanismer och överenskommelser snedvrider marknaden.
4. Varje systemansvarig för överföringssystem ska avstå från ensidiga och ej samordnade
omdirigerings- och motköpsåtgärder med gränsöverskridande betydelse. Varje
systemansvarig för överföringssystem ska samordna användningen av resurser för
omdirigering och motköp, med hänsyn tagen till deras inverkan på driftsäkerhet och
ekonomisk effektivitet.
5. De berörda produktionsenheterna och lasterna ska tillhandahålla priserna för
omdirigering och motköp till systemansvariga för överföringssystem innan dessa
resurser tas i anspråk för omdirigering och motköp. Prissättning av omdirigering och
motköp ska baseras på
a) priser på de relevanta elmarknaderna för den relevanta tidsramen, eller
b) kostnaden för resurser i form av omdirigering och motköp, beräknade på ett öppet sätt
och på grundval av uppkomna kostnader.
6. Produktionsenheter och laster ska i förväg lämna all nödvändig information för att
beräkna kostnaden för omdirigering och motköp till de berörda systemansvariga för
överföringssystemen. Denna information ska delas mellan de berörda systemansvariga
för överföringssystemen enbart för omdirigerings- och motköpsändamål. (artikel 35)
Den föreslagna metoden ska även innehålla ett förslag till tidplan för dess genomförande
samt en beskrivning av vilka effekter metoden förväntas få för de övergripande måleni
förordningen. (artikel 9.9)
De övergripande målen för förordning (EU) 2015/1222 är följande.
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a) främja ändamålsenlig konkurrens inom elproduktion, elhandel, och
elförsörjning,
b) säkerställa optimal användning av infrastruktur för överföring,
c) säkerställa driftsäkerhet,

2018-100267-0011

d) optimera beräkning och tilldelning av kapacitet mellan elområden,
e) säkerställa rättvis och icke-diskriminerande behandling av systemansvariga för
överföringssystem, nominerade elmarknadsoperatörer, byrån,
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer,
f)

säkerställa och förbättra öppen och tillförlitlig information,

g) bidra till en effektiv och långsiktig drift och utveckling av elöverföringssystemet
och elsektorniunionen,
h) ta hänsyn till behovet av en rättvis och välordnad marknad och en rättvis och
välordnad prisbildning,
i)

skapa en spelplan med lika villkor för nominerade elmarknadsoperatörer,

j)

tillhandahålla en icke-diskriminerande tillgång till kapacitet mellan elområden.
(artikel 3.)

Om godkännandet av metoden kräver ett beslut av mer än en tillsynsmyndighet ska de
behöriga tillsynsmyndigheterna samråda, samordna och driva ett nära samarbete med
varandra för att nå en överenskommelse avseende metoden. (artikel 9.10)
Beslutet om inlämnad metod ska fattas inom sex månader efter att tillsynsmyndigheten,
eller i förekommande fall, efter att den sista berörda tillsynsmyndigheten tagit emot
metoden. (artikel 9.10)
Förordningen träddeikraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning. (artikel 84)
Ellagen (1997:857)
Iett beslut av nätmyndigheten enligt sådana riktlinjer som har

antagits med stöd av
förordning (EG) nr 714/2009 ska det anges att beslutet kan komma att ändras eller
upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen. (12 kap. 1b §)
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Ei:s motivering till beslutet
De formella kraven på ansökan och beslutsprocessen
Svenska kraftnät:s ansökan har kommit ini tid. Svenska kraftnät har samordnat sin
ansökan med övriga systemansvariga för överföringssystem inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa.
Eihar samordnat detta beslut med övriga tillsynsmyndigheter inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa. De formella kraven på beslutsprocessen är därmed
uppfyllda.
Prövning i sak
Förslaget innebär att en gemensam metod skapas för att samordna omdirigering och
mothandel inom kapacitetsberäkningsregion Hansa. Metoden syftar till att optimera och
upprätthålla den kapacitet mellan budområden som lämnas till dagen före- respektive
intradagsmarknaden. Metoden reglerar också hur de systemansvariga för
överföringssystem ska samordna sitt arbete med den regionala kapacitetsberäknaren och
är en viktig förutsättning för att den redan beslutade kapacitetsberäkningsmetoden ska
kunna fungera. Vidare framgår också när den föreslagna metoden ska genomföras.
Ei delar Svenska kraftnäts uppfattning att metodförslaget uppfyller de krav som ställs på
metoder för att samordna omdirigering och mothandel inom
kapacitetsberäkningsregioner i förordningen (EU) 2015/1222. Svenska kraftnäts
metodförslag kan därför godkännas.
Beslutet i detta ärende förutsätter för sin giltighet att samtliga tillsynsmyndigheter inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa fattar nationella beslut med samma innebörd.
Hur man överklagar Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga
handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Moren, chefsekonomen Therese
Hindman Persson, avdelningschefen Caroline Törngvist, biträdande chefsekonomen Jens
Lundgren samt experten Lars Tedebrand, föredragande.

i
ie Vadasz Nilsson
ars Tedebrand
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Bilagor
1. Ansökan - förslag till metod för samordnad omdirigering och mothandel för
kapacitetsberäkningsregion Hansa
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2. Så här gör du för att överklaga beslutet.

Skickas till:
Affärsverket svenska kraftnät
ACER - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (för kännedom)

2019-02-21
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Metod för samordning av omdirigering och
motköp för alla systemansvariga för
överföringssystem inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa i enlighet
med artikel 35 i kommissionens förordning
(EU) 2015/1222 av den 24 juli om fastställande
av riktlinjer för kapacitetstilldelning och
hantering av överbelastning

4 december 2018
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Alla systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa,
Med beaktande av följande skäl
(1)

Detta dokument beskriver en gemensam metod för de systemansvariga för överföringssystem
inom kapacitetsberäkningsregion Hansa som den har fastställts i beslut från Byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheterl.

(2)

Detta är en gemensam metod för samordning av omdirigering och motköp (nedan
"samordningsmetoden") i enlighet med artikel 35 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222
av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av
överbelastning.

(3)

I samordningsmetoden tas hänsyn till de allmänna principer, målsättningar och metoder som
fastställts i förordning (EU) 2015/1222, kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2
augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem, samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel. Målsättningen med förordning 2015/1222 är att
säkerställa optimal användning av infrastruktur, säkerställa driftsäkerhet samt optimera
beräkning och tilldelning av kapacitet mellan elområden, och den fastställer krav på de
systemansvariga för överföringssystem avseende samarbete på regional nivå, europeisk nivå och
över elområdesgränser. Förordning 2017/1485 fastställer regler och krav avseende framtagning
av metoder i syfte att säkerställa driftsäkerhet, frekvenskvalitet och en effektiv användning av
sammanlänkade system och resurser.

(4)

Ienlighet med artikel 9.9 i förordning 2015/1222 kommer den föreslagna samordningsmetoden
för kapacitetsberäkningsregion Hansa att bidra till och på inget sätt förhindra att målsättningarna
i artikel 3 i förordning 2015/1222 uppfylls. Samordningsmetoden säkerställer driftssäkerheten
samt en rättvis och icke-diskriminerande behandling av de systemansvariga för
överföringssystem (i enlighet med artikel 3.c och artikel 3.e i förordning 2015/1222). Metoden
säkerställer också driftssäkerhet genom att principerna för processen för samordning av
omdirigerings- och motköpsåtgärder med gränsöverskridande betydelse specificeras, där den
regionala säkerhetssamordnaren(-area) därmed agerar som en mellanhand för att säkerställa
samordning och anpassning inom regionen, vilket också säkerställer likabehandling av de
systemansvariga för överföringssystem.

(5)

Ienlighet med artikel 35.2 i förordning 2015/1222, ska den föreslagna samordningsmetoden för
kapacitetsberäkningsregion Hansa formalisera en samordnad användning av omdirigering och
motköp för regionens sammanlänkningar, inklusive för att åtgärda fysisk överbelastning på
närliggande växelströmsnät med gränsöverskridande betydelse för elområdesgränserna inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa. En fysisk överbelastning på ett närliggande växelströmsnät
på ena sidan av en sammanlänkning kan komma att framgångsrikt kunna åtgärdas genom
samordning av omdirigering och motköp på kapacitetsberäkningsregion Hansas
sammanläkningar vilka har möjlighet att väsentligt påverka flödesförhållandena på
växelströmsnätet på den andra sidan av sammanlänkningen.

1 Byrån för samarbete mellan energimyndigheters definition av kapacitetsberäkningsregioner av den 17 november 2016 (Bilaga 1 till beslutet)
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of the_Agency/ANNEXES_CCR_DECISION/Annex%201.pdf
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(6)

Samordningsmetoden för kapacitetsberäkningsregion Hansa främjar bättre samordning av
omdirigerings- och motköpsåtgärder, vilket möjliggör en effektiv och säker användning av
infrastrukturen för överföring (artikel 3.b och 3.c i förordning 2015/1222). Genom att förstärka
samordningen mellan de systemansvariga för överföringssystem och möjliggöra en effektivare
användning av resurserna för omdirigering och motköp, säkerställer och förstärker denna metod
också öppen och tillförlitlig information samt bidrar till en effektiv och långsiktig drift och
utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn inom unionen (artikel 3.f och 3.g i förordning
2015/1222).

(7)

Systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa anser att
motköp är en åtgärd som kan användas för lätta på en fysisk överbelastning mellan två elområden, för vilka inte den exakta förändringen i produktions- och lastmönster är förutbestämd,
och omdirigering är en åtgärd som kan användas för att lätta på en fysisk överbelastning genom
att ändra produktions- eller lastmönster. Närmare bestämt innebär en omdirigering att (vid en
överbelastning) en eller flera systemansvariga för överföringssystem berörs och kräver att
specifika generatorer/produktionsenheter (eller specifika förbrukare) startar eller ökar
produktionen medan andra specifika enheter avslutar eller minskar på produktionen, så att
nätsäkerheten kan bibehållas.

(8)

Behov av omdirigering och motköp, av betydelse för kapacitetsberäkningsregion Hansas elområdesgränser, kan identifieras inom olika tidsramar (från dagen före till i realtid), för att
möjliggöra att överbelastning hanteras och driftssäkerhet upprätthålls. Denna samordningsmetod
försäkrar att de omdirigerings- och motköpsåtgärder som vidtagits under en tidperiod också tas
under övervägande för efterföljande perioder.

(9)

Omdirigering och motköp får användas i realtidsdrift i enlighet med artikel 23 i förordning
2017/1485, i vilken principerna för förberedelser, aktivering och samordning av avhjälpande
åtgärder anges2.

(10)

I enlighet med artikel 78.1.b i förordning 2017/1485, ska varje systemansvarig inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa lämna in en uppdaterad förteckning över möjliga avhjälpande
åtgärder samt den förväntade kostnaden för dessa i de kategorier som anges i artikel 22 i
förordning 2017/1485.

(11)

Den regionala säkerhetssamordnaren för kapacitetsberäkningsregion Hansa kommer att föreslå
de mest effektiva, också ur ekonomisk synpunkt, omdirigerings- och motköpsåtgärderna för att
avhjälpa överträdelser av gränserna för driftsäkerhet, på grundval av den information som finns
tillgänglig vid varje given tidpunkt, i enlighet med artikel 78.2.a i förordning 2017/1485

(12)

Genom den samordnade driftssäkerhetsanalysen identifierar den regionala säkerhetssamordnaren
inom kapacitetsberäkningsregion Hansa behovet och ger förslag till de systemansvariga för
överföringssystern inom regionen så att omdirigering och motköp kan planeras. Dessa ska
baseras på vilka åtgärder som är mest effektiva, även ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna
fortgående process, baserad på ständigt aktuell information så som uppdaterade gemensamma
nätmodeller, kommer att börja dagen före och fortgå under driftsdagen. Aktivering av
omdirigering och motköp ska ske så nära driften som möjligt. Den exakta tiden ska samordnas
mellan de systemansvariga för överföringssystem så att planeringen kan kompletteras med den
senaste informationen. Denna process möjliggör att valet av omdirigerings- och motköpsåtgärder
förbättras och att åtgärderna endast aktiveras när de behövs.

2 Avhjälpande åtgärder i enlighet med förordning (EU) 2017/1485 inbegriper omdirigering och motköp.
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(13)

Denna samordningsmetod säkerställer att behovet av att nyttja omdirigering och motköp
dokumenteras genom den driftssäkerhetsanalys som den regionala säkerhetssamordnaren eller
systemansvarig för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa utför, samt i
realtid av de systemansvariga för överföringssystem, i enlighet med artikel 7. Omdirigering och
motköp med gränsöverskridande betydelse som genom driftssäkerhetsanalysen har identifierats
och testats som lösningar på överträdelser av gränserna för driftsäkerhet, ska därmed anses vara
verifierade som nödvändiga för att försäkra systemsäkerhet.

(14)

regional
Detaljer
angående
den
driftssäkerhetsanalysen
samt
samordnade
driftsäkerhetssamordning vad gäller tidpunkt, omfattning med mera, ska bestämmas i enlighet
med artiklarna 75 till 78 i förordning 2017/1485.

LÄMNAR IN FÖLJANDE SAMORDNINGSMETOD TIL ALLA TILLSYNSMYNDIGHETER
INOM KAPACITETSBERÄKNINGSREGION HANSA:
Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1. Denna samordningsmetod ska anses vara den gemensamma metoden för systemansvariga för
överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa i enlighet med artikel 35 i förordning
2015/1222 och avser samordning av omdirigering och motköp för elområdesgränser som ingår i
kapacitetsberäkningsregion Hansa och för vilka förordning 2015/1222 tillämpas, samt på vilken
fördelning av kostnader för omdirigering och motköp inom kapacitetsberäkningsregion Hansa kan
baseras i enlighet med artikel 74 i förordning 2015/1222.
2. Samordningsmetoden täcker tidsramarna från dagen före till realtid, motsvarande de tidsramar som
gäller i den kapacitetsberäkningsmetod som har tagits fram för kapacitetsberäkningsregion Hansa i
enlighet med artikel 20 i förordning 2015/1222.
Artikel 2
Definitioner och tolkning
1. Idenna samordningsmetod ska den terminologi som används definieras på samma sätt somi artikel 2
i förordning 2015/1222, förordning (EG) 714/2009, direktiv 2009/72/EG samt kommissionens
förordning (EU) 543/2013.
2. Dessutom ska i denna samordningsmetod följande termer definieras enligt nedan:
a. Med `regional säkerhetsanordnare' avses den regionala säkerhetssamordnaren(-arna) som
har utsetts för kapacitetsberäkningsregion Hansa, om inte annat tydligt anges, i enlighet med
artikel 77.1.a i förordning 2017/1485 och som ska utföra de uppgifter som enligt artikel
77.1.c.i,i förordning 2017/1485 har tilldelats denne.
b. Med `systemansvarig för överföringssystem' avses den/de systemansvariga för
överföringssystern inom kapacitetsberäkningsregion Hansa, om inte annat tydligt anges.
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3. Idenna samordningsmetod gäller följande, om inte annat föreskrivs av sammanhanget:
a. Singular form omfattar även plural form och omvänt.
b. Rubriker är angivna för att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av metoden.
c. Hänvisningar till "artiklar" syftar på artiklar i detta dokument, om inte annat föreskrivs.
d. Hänvisningar till lagstiftning, förordningar, direktiv, föreläggande, handling, föreskrift, eller
övriga antagna dokument ska inkludera varje ändring, utvidgning eller nytt antagande av den
som då gäller.
Artikel 3
Allmänna bestämmelser för omdirigerings- och motköpsåtgärder inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa
1. Omdirigerings- och motköpsåtgärder inom kapacitetsberäkningsregion Hansa, baserade på lämpliga
mekanismer och överenskommelser i enlighet med artikel 35.3 i förordning 2015/1222, tillämpas
enligt följande:
a. i syfte att upprätthålla tekniska miniminivåer för stabil drift på sammanlänkningar med
högspänd likström inom kapacitetsberäkningsregion Hansa,
b. i syfte att hantera fel, brister eller oplanerade avbrott på sammanlänkningar inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa, inklusive omriktarstationer,
c. i syfte att upprätthålla kapaciteten på sammanlänkningar för marknadstillgång i händelse av
att överbelastning uppstår på en sammanläkning till vilken ett antal vindkraftverk är direkt
kopplade och att överbelastningen beror på fel i vindprognosen för ett av kraftverken,
d. i det fall omdirigering och motköp relaterade till kapacitetsberäkningsregion Hansas
elområdesgränser rekommenderas på grundval av den driftsäkerhetsanalys som har utförts av
den regionala säkerhetssamordnaren utöver det som avses iartikel 3.1.a, 3.1.b samt 3.1.c.
e. i det fall omdirigering och motköp sker under samordnade former mellan angränsande
systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa vid
situationer utöver de som avses i artikel 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c samt 3.1.d.
2. Samordning av åtgärderna som beskrivs i artikel 3.1(a-d) ska följ a bestämmelserna angivna i artikel
4 och 5, medan samordning av åtgärder enligt artikel 3.1.e ska ske i enlighet med bestämmelserna
angivna i artikel 5.
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Artikel 4
Regional samordning av omdirigering och motköp
1. Artiklarna 70.4, 76.1.b och 78 i förordning 2017/1485 avser samordning av omdirigering och
motköp för att åtgärda fysisk överbelastning som har identifierats genom den samordnade
driftssäkerhetsanalysen. Dessutom gäller följande:
a. Systemansvariga för överföringssystem ska överlämna en förteckning över möjliga
omdirigerings- och motköpsåtgärder samt medföljande förväntade kostnader till den
regionala säkerhetssamordnaren. Denna förteckning ska lämnas till den regionala
säkerhetssamordnaren innan driftssäkerhetsanalysen utförs. Förteckningen ska, i den
utsträckning det är möjligt, baseras på existerande marknadsmekanismer och lämpliga
mekanismer och överenskommelser tillämpliga för kontrollområdena för de systemansvariga
för överföringssystem, inklusive sammanlänkningar.
b. Idet fall den regionala säkerhetssamordnaren genom den samordnade driftsäkerhetsanalysen
upptäcker en fysisk överbelastning relaterad till elområdesgränserna inom
kapacitetsberäkningsregion Hansa, och den regionala säkerhetssamordnaren rekommenderar
de berörda systemansvariga för överföringssystem att omdirigerings- och motköpsåtgärder
bör vidtagas, ska de mest effektiva, också ur ekonomisk synpunkt, åtgärderna väljas.
c. Vid identifiering av lämpliga omdirigerings- och motköpsåtgärder ska berörd regional
säkerhetssamordnare samordna detta med övriga regionala säkerhetssamordnare inom de
övriga kapacitetsberäkningsregionerna.
2. När en systemansvarig för överföringssystem mottar ett förslag från den regionala
säkerhetssamordnaren gällande omdirigering och motköp ska denne utvärdera de föreslagna
åtgärderna för element inom dess kontrollområde. Den systemansvarige ska sedan bestämma om den
ska genomföra de föreslagna omdirigerings- och motköpsåtgärderna och i så fall ska åtgärderna
tillämpas för element inom dess kontrollområde, under förutsättning att det är förenligt med de i
realtid föreliggande förutsättningarna.
3. Idet fall en systemansvarig för överföringssystem ej håller med om att de föreslagna omdirigeringsoch motköpsåtgärderna är lämpliga ska denne lämna en förklaring till den regionala
säkerhetssamordnaren gällande varför man ej avser att följa rekommendationerna, samt:
a. föreslå olika alternativ som finns tillgängliga för hantering av fysisk överbelastning inom
kontrollområdet för berörd systemansvarig för överföringssystem. Den regionala
säkerhetssamordnaren ska utvärdera detta nya förslag från den systemansvarige för
överföringssystem med avseende på att hantera den fysiska överbelastningen, eller
b. begära att den regionala säkerhetssamordnaren lämnar ett nytt förslag. I detta fall ska den
regionala säkerhetssamordnaren lämna nya förslag på hur problemet med den fysiska
överbelastningen ska hanteras tills en överenskommelse kan göras.
4. Idet fall de systemansvariga för överföringssystem och den regionala säkerhetssamordnaren inte kan
enas om en omdirigerings- och motköpsåtgärdi enlighet med artikel 4.3.a eller 4.3.b, ska den fysiska
överbelastningen hanteras i enlighet med artikel 5.
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Artikel 5
Bilateralt samordnad omdirigering och motköp
1. För att säkerställa att samordning kan ske vid en oförutsedd fysisk överbelastning som äger rum efter
att den sista relevanta driftssäkerhetsanalysen har utförts och i realtid, eller i de fall element ej tas i
beaktande i den samordnade driftssäkerhetsanalysen utförd av den regionala säkerhetssamordnaren,
ska de systemansvariga för överföringssystem:
a. bilateralt samordna planering och utförande av omdirigering och motköp med närliggande
systemansvariga för överföringssystem,
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b. informera andra direkt påverkade
kapacitetsberäkningsregion Hansa,

systemansvariga

för

överföringssystem

inom

c. inkludera de utförda omdirigerings- och motköpsåtgärderna i relevanta efterföljande
nätverksmodeller,
d. avstå från att utan samordning, på egen hand utföra omdirigerings- och motköpsåtgärder som
kan ha gränsöverskridande betydelsei enlighet med artikel 35.4 i förordning 2015/1222,
e. anstränga sig för att säkerställa att omdirigering och motköp inte leder till fysisk
överbelastning på tredje parters nätverk.
Artikel 6
Regionsöverskridande samordning av omdirigering och motköp
1. Utöver de omdirigerings- och motköpsåtgärder som beskrivs i artikel 3, är de följande två fallen
tillämpliga för regionsöverskridande samordning av omdirigering och motköp över
kapacitetsberäkningsregion Hansas elområdesgränser för hantering av fysisk överbelastning på
angränsande växelströmsnät genom tillämpning av lämpliga mekanismer och överenskommelser i
enlighet med artikel 35.3 i förordning 2015/1222:
a. I det fall omdirigerings- och motköpsåtgärder relaterade till kapacitetsberäkningsregion
Hansas elområdesgränser har rekommenderats av den regionala säkerhetssamordnaren i
angränsande kapacitetsberäkningsregioner, genom berörd regional säkerhetssamordnare.
b. I det fall omdirigerings- och motköpsåtgärder relaterade till kapacitetsberäkningsregion
Hansas elområdesgränser har begärts av en systemansvarig för överföringssystem i en
angränsande
kapacitetsberäkningsregion
genom
den berörda
sammanlänkade
systemansvarige för överföringssystem efter att den senaste relevanta samordnade
driftssäkerhetsanalysen har utförts av den regionala säkerhetssamordnaren i berörd
kapacitetsberäkningsregion.
2. Den regionala säkerhetssamordnaren kan begära omdirigering och motköp genom berörd regional
säkerhetssamordnare inom angränsande kapacitetsberäkningsregioner.
3. Efter det att den senaste relevanta samordnade driftsäkerhetsanalysen har utförts av den regionala
säkerhetssamordnaren, kan de systemansvariga för överföringssystem begära omdirigering och
motköp av angränsande kapacitetsberäkningsregion genom berörda anslutna systemansvariga för
överföringssystem som ingår i aktuell kapacitetsberäkningsregion.
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Artikel 7
Dokumentation av omdirigerings- och motköpsåtgärder
1. Dokumentation som ska utföras i enlighet med artikel 7 är begränsad till åtgärder som samordnas i
enlighet med denna samordningsmetod.
2. Kapacitetsberäkningsregion Hansas regionala säkerhetssamordnare är skyldig att upprätthålla ett
register i fem (5) år avseende omdirigering och motköp som ska innehålla följande uppgifter:
a. en förteckning över alla möjliga omdirigerings- och motköpsåtgärder och dess förväntade
kostnader som de har uppgivits av de systemansvariga för överföringssystem till den
regionala säkerhetssamordnareni enlighet med artikel 78.1.b i förordning 2017/1485,
b. alla rekommendationer på omdirigering och motköp som
säkerhetssamordnaren gett de systemansvariga för överföringssystem,

den

regionala

c. de omdirigerings- och motköpsåtgärder som har utförts i enlighet med den regionala
säkerhetssamordnarens rekommendationer baserat på information från de systemansvariga
för överföringssystem,
d. motiveringar till varför åtgärder inte har utförts enligt den regionala säkerhetsamordnarens
rekommendationer,
e. alternativa omdirigerings- och motköpsåtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 4.3
och 4.4, inldusive om åtgärder ej vidtogs vid en viss tidpunkt och motivering till varför, eller
bilateralt samordnade omdirigerings- och motköpsåtgärder som har vidtagits i relation till
kapacitetsberäkningsregion Hansas gränser.
3. Idet fall alternativa omdirigerings- och motköpsåtgärder vidtas, eller ingen åtgärd vidtas vid en viss
tidpunkt, ska den ifrågavarande systemansvarige för överföringssystem informera den regionala
säkerhetssamordnaren om ett sådant beslut och förklara på vilka grunder beslutet fattades så att dessa
uppgifter kan dokumenteras av säkerhetssamordnaren.
4. I det fall bilaterala omdirigerings- och motköpsåtgärder används i enlighet med artikel 5.1 ska de
systemansvariga för överföringssystem informera den regionala säkerhetssamordnaren om att sådana
åtgärder har vidtagits så att denna kan dokumentera detta.
5. Den regionala säkerhetssamordnaren ska registrera följande information utifrån marknadstidsenheter,
för varje omdirigeringsåtgärd som aktiveras, i enlighet med förordning 543/2013:
a. vilken åtgärd som har vidtagits (dvs. ökning eller minskning av produktion eller last, angivet
iMW),
b. åtgärdens varaktighet (angivet imultipel av marknadstidsenheten),
c. identifiering, plats och typ av nätelement som berörs av åtgärden,
d. orsaken till att åtgärden har vidtagits,
e. inverkan på kapacitet av åtgärden som har vidtagits (angivet iMW).
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6. Den regionala säkerhetssamordnaren ska registrera följande information utifrån marknadstidsenheter,
för varje motköpsåtgärd som aktiveras inom dess kontrollområde, i enlighet med förordning
543/2013:
a. vilken åtgärd som har vidtagits (dvs. ökning eller minskning i utbyte mellan elområden,
angivet iMW),
b. åtgärdens varaktighet (angivet i multipel av marknadstidsenheten),
c. berört elområde,
d. orsaken till att åtgärden har vidtagits,
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e. förändringar i utbyte mellan elområden (angivet i MW).
7. Varje systemansvarig ska förse den regionala säkerhetssamordnaren med information i enlighet med
artiklarna 7.5 och 7.6 när bilaterala samordnade av ormdirigerings- och motköpsåtgärder vidtas i
enlighet med artikel 5.1.
8. På begäran av nationella tillsynsmyndigheter är de systemansvariga för överföringssystem i
kapacitetsberäkningsregion Hansa skyldiga att lämna in ett komplett register över de uppgifter som
har specificerats i denna artikel 7.

Artikel 8
Offentliggörande och införande av samordningsmetoden
1.

Införandet av denna samordningsmetod är villkorad av:
a. rättsligt godkännande av den gemensamma metoden för att dela kostnader för samordning av
omdirigering och motköp som krävs enligt artikel 74 i förordning 2015/1222 i enlighet med
artikel 9 i förordning 2015/1222,
b. införande av metoden för samordnad driftssäkerhetsanalys i enlighet med artikel 75 i
förordning 2017/1485,
c. att en regional säkerhetssamordnare har utsetts och betjänar kapacitetsberäkningsregionema
Hansa, Core och Norden,
d. införande av de gemensamma bestämmelserna för regional driftssäkerhetssamordning för
kapacitetsberäkningsregionerna Hansa, Core och Norden i enlighet med artikel 76 i
förordning 2017/1485.

2. Metoden kommer att införas sex (6) månader efter att villkoren i denna artikel har uppfyllts.
Artikel 9
Språk
Referensspråket för denna metod ska vara engelska. För att undvika tveksamheter då systemansvariga för
överföringssystem behöver översätta denna metod till sina nationella språk, i händelse av inkonsekvens
mellan den engelska version som publiceras av systemansvariga för överföringssystem i enlighet med
artikel 9.14 i förordning 2015/1222 och en version på ett annat språk, är berörda systemansvariga
skyldiga att undanröja dessa motsägelser genom att tillhandahålla berörda nationella tillsynsmyndigheter
en reviderad översatt utgåva av denna metod.
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BILAGA 2

Så här gör du för att överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos Förvaltningsrätteni
Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt.
När du överklagar ska du

2018-100267-0011

1 tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer
2 redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är felibeslutet, varför du vill att
beslutet ska ändras och på vilket sätt
3 lämna dina kontaktuppgifter: namn, personnummer eller organisationsnummer,
postadress, telefonnummer och e-postadress.
Du kan också skicka med de handlingar som du anser har betydelse.
Om du anlitar ombud ska du uppge kontaktuppgifter till ombudet.

Senaste dag för att överklaga
Inom tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha
kommit till Energimarknadsinspektionen. Detta gäller oavsett om du är privatperson
eller företräder ett företag.
Om du som klagar företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom
tre (3) veckor från den dag då beslutet meddelades.
Vem tar emot överklagandet?
Du ska skriva att du vill överklaga beslutet till FörvaltningsrätteniLinköping, men du
ska ändå skicka överklagandet till Energimarknadsinspektionen.
Adressen är:
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

nio v-1.0 2017-07-06

Vad händer sedan?
Energimarknadsinspektionen prövar först om överklagandet kommit inirätt tid. Om
överklagandet kommer in för sent kan det avvisas. Annars överlämnar
Energimarknadsinspektionen skrivelsen och övriga handlingar iärendet till
FörvaltningsrätteniLinköping som prövar överklagandet.Ivissa fall kan
Energimarknadsinspektionen själv ompröva beslutet.
För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen

■ Box 155, 63103 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. org.nr 202100-5695
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