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Alla systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum,  

Med beaktande av följande skäl, 

(1) Detta dokument beskriver en gemensam metod framtagen av de systemansvariga för 

överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum avseende en gemensam metod för att 

dela kostnader för omdirigering och motköp (nedan “metod för kostnadsdelning”) i enlighet med 

artikel 74 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av 

riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (nedan ”förordning 2015/1222”). 

 

(2) I enlighet med artikel 9.9 i förordning 2015/1222 kommer den föreslagna metoden för 

kostnadsdelning inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum bidra till och på inget sätt förhindra att 

målsättningarna i artikel 3 i förordning 2015/1222 uppfylls. Metoden för kostnadsdelning 

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). 

(3) Metoden för kostnadsdelning kompletterar metoden för kapacitetsberäkning som tillämpas inom 

kapacitetsberäkningsregion Baltikum samt den gemensamma metoden för samordning av 

omdirigering och motköp inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum (nedan 

”samordningsmetoden”) i syfte att främja en god konkurrens (genom att minska överbelastning) 

inom produktion, handel och leverans av elektricitet, samt bidrar till en effektiv och långsiktig drift 

och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i hela unionen genom effektiv användning 

och samordning av resurser för omdirigering och motköp mellan de systemansvariga för 

överföringssystem (i enlighet med artikel 3.a och 3.g i förordning 2015/1222). Metoden för 

kostnadsdelning bidrar till att säkerställa och förbättra öppenhet och tillförlitlighet information 

genom att ställa krav på att de systemansvariga för överföringssystem ska samla in uppgifter 

avseende omdirigerings- och motköpsåtgärder, samt publicera information kopplad till 

omdirigering och motköp på plattformen för informationstransparens tillhörande Entso för el 
(i enlighet med artikel 3.f i förordning 2015/1222).  

(4) I denna metod för kostnadsdelning 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 lagstiftning, förordningar, direktiv, föreläggande, handling, föreskrift, 

eller övriga antagna dokument ska inkludera varje ändring, utvidgning eller nytt antagande 

av den som då gäller. 

d. Hänvisningar till “artiklar” syftar på artiklar i detta dokument, om inte annat föreskrivs. 

(5) I enlighet med artikel 35.2 i förordning 2015/1222 ska samordningsmetoden innefatta åtgärder som 

har gränsöverskridande betydelse. I denna metod för kostnadsdelning ska gränsöverskridande 

betydelse  avseende omdirigerings- och motköpsåtgärder ses som behovet av att säkerställa att 

sådana åtgärder ej flyttar en överbelastning till en annan gräns eller över gränser. Detta ska 

säkerställas genom att de systemansvariga för överföringssystem tillämpar omdirigering och 

motköp. 
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LÄMNAR IN FÖLJANDE METOD FÖR KOSTNADSDELNING TILL ALLA 

TILLSYNSMYNDIGHETER INOM KAPACITETSBERÄKNINGSREGION BALTIKUM: 

Artikel 1 

Syfte och omfattning 

 
Denna metod för kostnadsdelning på det sätt den har fastställs i detta dokument är kopplad till 

samordningsmetoden som har tagits fram i enlighet med artikel 35 i förordning 2015/1222, och ska 

anses vara den gemensamma metoden för samtliga systemansvariga för överföringssystem inom 

kapacitetsberäkningsregion Baltikum i enlighet med artikel 74 i förordning 2015/1222, samt ska denna 

metod för kostnadsdelning omfatta följande: 

 

a. samtliga existerande och framtida elområdesgränser och sammanlänkningar som ingår i 

kapacitetsberäkningsregion Baltikum och för vilka förordning 2015/1222 tillämpas, 

b. kritiska nätelement som tillhör de systemansvariga för överföringssystem eller annan juridisk 

enhet och som har inverkan på kapacitet mellan elområden över kapacitetsberäkningsregion 

Baltikums elområdesgränser. 

 

Artikel 2  

Definitioner 

Avseende denna metod för kostnadsdelning ska den terminologi som används i detta dokument 

definieras på samma sätt som i artikel 2 i förordning 2015/1222, förordning (EG) 714/2009, direktiv 

2009/72/EG och Kommissionens förordning (EU) 543/2013. 

1.    ”Berörda systemansvariga för överföringssystem” avser två systemansvariga för överföringssystem 

inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum som är verksamma på båda sidor av en angränsande 

elområdesgräns där överbelastning uppstår. 

2. ”Total kostnad” syftar på faktiska kostnader och intäkter som uppstår för de berörda 

systemansvariga för överföringssystem avseende aktiverade åtgärder för omdirigering och motköp. 

Detta är begränsat till, samt i förekommande fall endast tillämpligt för: 

 a. kostnader och intäkter från ökning eller minskning i produktions- eller lastmönster, 

b. utbyte av balansenergi mellan kontrollområden tillhörande andra systemansvariga för 

överföringssystem som en följd av omdirigerings- och motköpsåtgärder över 

elområdesgränser, sammanlänkningar och kritiska nätelement tillhörande systemansvariga för 

överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum, i enlighet med vad som anges i 

artikel 1 i detta dokument. 
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Artikel 3  

Gemensam metod för att dela kostnader för samordnad omdirigering och motköp  

1. Systemansvarig för överföringssystem som på grundval av interna orsaker utför omdirigering inom 

sitt eget kontrollområde ska täcka de totala kostnaderna för den specifika omdirigeringen. 

2. Omdirigering och motköp kan tillämpas efter det att möjligheterna avseende icke kostsamma 

åtgärder har uttömts. 

3. I det fall gränsöverskridande sammanlänkningar med växelström berörs: 

3.1. I händelse av att det fysiska energiflödet överstiger den gemensamt avtalade totala 

överföringskapaciteten för respektive gränsöverskridande sammanlänkning (dvs. en fysisk 

överbelastning) och som orsakas av en händelse som har uppstått utanför kontrollområdena för 

berörda systemansvariga för överföringssystem eller av någon annan okänd anledning, ska den 

totala kostnaden för motköp fördelas lika mellan de berörda systemansvariga för 

överföringssystem. 

3.2. I händelse av att det fysiska energiflödet överstiger den gemensamt avtalade totala 

överföringskapaciteten för respektive gränsöverskridande sammanlänkning (dvs. en fysisk 

överbelastning) och som orsakas av en utlösning på ett nätelement med växelström inom ett av 

kontrollområdena för en av de berörda systemansvariga för överföringssystem, eller som av 

identifierad anledning uppstod i ett växelströmsnät inom ett kontrollområde för en berörd 

systemansvarig för överföringssystem, ska den totala kostnaden för motköp täckas av den 

systemansvarige för överföringssystem inom vars kontrollområde aktuell händelse uppstod. 

4. I det fall dessa gränsöverskridande sammanlänkningar med högspänd likström berörs: 

4.1. Den totala kostnaden för motköp och/eller omdirigering fördelas lika mellan berörda 

systemansvariga för överföringssystem i följande fall: 

4.1.1. om motköp och/eller omdirigering utförs till följd av fel, brist eller oförutsett avbrott på 

sammanlänkningen med högspänd likström mellan kontrollområdena för de berörda 

systemansvariga för överföringssystem, med undantag av de fall som nämns under punkt 4.2 

nedan, 

4.1.2. om motköp och/eller omdirigering utförs för att hantera de tekniska gränserna för en 

sammanlänkning med högspänd likström, dvs. i syfte att bibehålla den tekniska miniminivån 

för stabil drift på sammanlänkningen med högspänd likström. 

4.2. I det fall motköp och/eller omdirigering har utförts till följd av fel, brist eller oförutsett avbrott på 

en sammanlänkning med högspänd likström mellan kontrollområdena för de berörda 

systemansvariga för överföringssystem och då dessa systemansvariga gemensamt äger dessa 

sammanlänkningar med högspänd likström, ska den totala kostnaden för motköp och/eller 

omdirigering fördelas motsvarande ägarförhållandet av dessa sammanlänkningar, vilket innebär att 

varje berörd systemansvarig för överföringssystem ska täcka de kostnader som uppstår till följd av 

oförutsedda händelser som sker på dennes del av sammanlänkningen med högspänd likström.Om 

energiflödet som överstiger den gemensamt avtalade överföringskapaciteten för en 

sammanlänkning med högspänd likström orsakas av utlösning på ett nätelement med växelström 

inom ett av kontrollområdena för berörda systemansvariga för överföringssystem, eller orsakas av 

någon annan identifierad anledning som uppstod på ett växelströmsnät inom ett av 

kontrollområdena för de berörda systemansvariga för överföringssystem, ska den totala kostnaden 

för motköp och/eller omdirigering täckas av den berörda systemansvariga för överföringssystem 

inom vars kontrollområde aktuell händelse uppstod. 

5. I det fall en systemansvarig för överföringssystem ensidigt (eller utan samordning) beslutar att 
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kostsamma avhjälpande åtgärder med gränsöverskridande betydelse ska utföras, ska denne 

systemansvarige täcka alla de kostnader som uppstår i samband med denna icke samordnade 

avhjälpande åtgärd. 

6. Aktivering av avhjälpande åtgärder ska genomföras efter att en bedömning av inverkan av dessa 

åtgärder har utförts på grundval av kostnader, effektivitet samt driftsäkerhet. De avhjälpande 

åtgärder som åtföljs av minsta kostnad med beaktande av deras effektivitet ska aktiveras med 

hänsyn tagen till kriterier för driftsäkerhet. 

7. I syfte att övervaka processen ska de systemansvariga för överföringssystem samla in uppgifter 

avseende omdirigering och motköp. Samtliga systemansvariga för överföringssystem ska 

offentliggöra denna information kopplad till omdirigering och motköp på plattformen för 

informationstransparens tillhörande Entso för el, i enlighet med artikel 13 i kommissionens 

Förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av 

uppgifter på elmarknaderna. 

8. Behöriga tillsynsmyndigheter har möjlighet att övervaka fördelning av kostnader för omdirigering 

och motköp genom att använda uppgifter som återfinns på plattformen för informationstransparens 

tillhörande Entso för el, samt genom att begära information kopplad till fördelning av kostnader för 

omdirigering och motköp från de systemansvariga för överföringssystem inom 

kapacitetsberäkningsregion Baltikum. 

 

Artikel 4  

Införande av metod för kostnadsdelning 

Systemansvariga för överföringssystem ska införa denna metod för kostnadsdelning utan 

otillbörligt dröjsmål efter att följande bestämmelser har uppfyllts: 

a. Efter det att berörda nationella tillsynsmyndigheter har godkänt denna gemensamma metod för 

att dela kostnader för omdirigering och motköp mellan de systemansvariga för 

överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Baltikum, eller då ett beslut har fattats av 

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, i enlighet med artikel 9.11 och 9.12 i 

förordning 2015/1222. 

b. Efter det att den gemensamma metoden för samordning av omdirigering och motköp för 

kapacitetsberäkningsregion Baltikum har införts i enlighet med artikel 35 i förordning 

2015/1222. 

c. Efter det att de nationella tillsynsmyndigheterna i Baltikum har godkänt och infört det dokument 

som specificerar villkor och bestämmelser samt metod för beräkning av kapacitet mellan 

elområden, föreskrifter och tilldelning avseende tredjeländer för gränser mellan de Baltiska 

staterna och tredjeländer (Estland – Ryssland, Lettland – Ryssland, Litauen – Vitryssland, 

Litauen – Ryssland (området kring Kaliningrad). 
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Artikel 5 

Språk 

Referensspråket för denna metod för kostnadsdelning 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 i enlighet med nationell lagstiftning skyldiga att tillhandahålla berörda nationella 

tillsynsmyndigheter en reviderad översatt utgåva av denna metod. 


