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DATUM 2018-01-17 

 

  

Reviderat förslag från alla systemansvariga för 

överföringssystem i den nordiska 

kapacitetsberäkningsregionen för reservförfaranden, i 

enlighet med artikel 44 i kommissionens förordning (EU) 

2015/1222 av den 24 juli 2015, om fastställande av 

riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av 

överbelastning  
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 Alla systemansvariga för överföringssystem i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen tar följande 

i beaktande: 

Av följande skäl 

(1) Detta är ett förfarande som har utvecklats av alla systemansvariga för överföringssystem i den 

nordiska kapacitetsberäkningsregionen (nedan kallade systemansvariga) avseende 

reservförfarandena om en gemensam dagen före-kopplingsprocess (nedan kallad processen) 

inte kan producera resultat (nedan kallade reservförfaranden) i den nordiska 

kapacitetsberäkningsregionen (nedan kallad KBR Norden). 

 

(2) Förslaget om reservförfaranden (nedan kallat förslaget) tar hänsyn till de allmänna principer 

och mål som fastställs i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av 

riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (nedan kallad CACM-

förordningen) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 

juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (nedan kallad 

förordning (EG) nr 714/2009). Målet med CACM-förordningen är samordning och 

harmonisering av kapacitetsberäkningar och tilldelning av de områdesöverskridande dagen 

före- och intradagsmarknaderna. För att underlätta dessa mål är det nödvändigt att utveckla 

arrangemang för att bevisa icke-diskriminerande tillgång till kapacitet mellan elområden när 

det finns mer än en nominerad elmarknadsoperatör i ett elområde. Av effektivitetsskäl 

använder förslaget befintliga marknadsoperatörer och redan genomförda lösningar när så är 

lämpligt, utan att förhindra konkurrens från nya operatörer. Processurkoppling tar hänsyn till 

att elområdena i den kopplade regionen ska vara kopplade under reservförfarandena. 

 

(3) Artikel 44 i CACM-förordningen utgör den rättsliga grunden för förslaget om 

reservförfarandena: 

Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska varje systemansvarig för 

överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i 

kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade 

reservförfaranden, för att säkerställa effektiv, öppen och icke-diskriminerande 

kapacitetstilldelning om processen för den gemensamma dagen före-kopplingen inte 

producerar några resultat. 

 

Förslaget till inrättande av reservförfaranden ska vara föremål för samråd i enlighet med 

artikel 12. 

 

De nordiska systemansvariga har fört en dialog med relevanta nominerade 

elmarknadsoperatörer under utvecklingen av förslaget. 

 

(4) I artikel 2.26 och 2.27 i CACM-förordningen definieras gemensam dagen före-koppling och 

intradagskoppling: 

 

“gemensam dagen före-koppling: auktionsprocess där insamlade order matchas och kapacitet 

mellan elområden tilldelas samtidigt för olika elområden på dagen före-marknaden.” 

 

”gemensam intradagskoppling: kontinuerlig process där insamlade order matchas och 

kapacitet mellan elområden tilldelas samtidigt för olika elområden på intradagsmarknaden.” 

 

(5) I artikel 4.5 i CACM-förordningen föreskrivs följande: 

 

“En nominerad elmarknadsoperatör i en medlemsstat ska ha rätt att erbjuda tjänster för dagen 

före- och intradagshandel som innebär leverans i en annan medlemsstat. Handelsreglerna i 
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den senare medlemsstaten ska tillämpas, utan att den nominerade elmarknadsoperatören 

behöver utnämnas som nominerad elmarknadsoperatör i den medlemsstaten.”  

 

(6) När det gäller myndighetstillstånd föreskrivs följande i artikel 9.7 i CACM-förordningen: 

 

“Förslagen till följande villkor eller metoder ska vara föremål för godkännande av alla 

tillsynsmyndigheter i den berörda regionen: [...] 

e) Reservförfaranden i enlighet med artikel 44.” 

 

(7) Enligt artikel 9.9 i CACM-förordningen måste den förväntade påverkan av förslaget på målen 

i CACM-förordningen beskrivas. Påverkan presenteras nedan (punkterna 8 till 13 i detta 

avsnitt). 

 

(8) Förslaget bidrar till och hämmar inte på något sätt uppnåendet av målen i artikel 3 i CACM-

förordningen. Förslaget uppfyller särskilt målen att säkerställa driftssäkerhet (artikel 3 c i 

CACM-förordningen), skapar en jämn spelplan för nominerade elmarknadsoperatörer (artikel 

3 i i CACM-förordningen) och respekterar behovet av en rättvis och välordnad marknad och 

rättvis och välordnad prisbildning (artikel 3 h i CACM-förordningen).  

 

(9) Det är mycket viktigt att priserna i de nordiska elområdena är tillförlitliga eftersom det mesta 

av den totala elförbrukningen på den nordiska och baltiska marknaden för närvarande handlas 

på elbörsen. Det nordiska systempriset utgör grunden för det mesta av den ekonomiska 

handeln i KBR Norden och används som referenspris i den bilaterala handeln och som 

referens för kontrakt på slutanvändarmarknaden i större utsträckning än i andra delar av 

Europa. Genom att alla elområden hålls kopplade respekterar den föreslagna lösningen 

behovet av en rättvis och välordnad marknad samt rättvis och välordnad prisbildning även i 

en situation där KBR Norden kopplas bort från resten av den gemensamma dagen före-

kopplade regionen.   

 

(10) När det gäller målet att säkerställa optimal användning av infrastrukturen för överföring (3 b i 

CACM-förordningen) och säkerställa driftssäkerhet (3 c i CACM-förordningen) samt 

optimera beräkningen och tilldelningen av kapacitet mellan elområden (3 d i CACM-

förordningen) möjliggör det föreslagna reservförfarandet en öppen och effektiv användning 

av överföringskapacitet i kritiska situationer genom att förse marknaden med dagen före-

auktionsresultat. Driftssäkerheten säkerställs också genom att enkla förfaranden införs och 

ansvaret i en reservsituation fördelas på ett tydligt sätt. 

 

(11) När det gäller målet att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande behandling av 

systemansvariga och nominerade elmarknadsoperatörer (artikel 3 e i CACM-förordningen) 

har detta förslag tagit hänsyn till vikten av att skapa en jämn spelplan för marknadsparter som 

är aktiva på marknader som sträcker sig över flera elområden, t.ex. genom att hålla den 

nordiska marknaden kopplad i en reservsituation och undvika en situation där all volym som 

har planerats för dagen före-marknaden lämnas till intradagsmarknaden. Skapandet av en 

jämn spelplan för nominerade elmarknadsoperatörer stöds specifikt av det roterande systemet, 

som säkerställer lika skyldigheter och krav för att agera som reservsamordnare.  

 

(12) När det gäller målet med öppen och tillförlitlig information (artikel 3 f i CACM-

förordningen) säkerställer dessa reservförfaranden, särskilt när det gäller valet av referensdag 

för att fastställa clearingpriser för varje elområde i en situation utan pris, öppenhet gentemot 

systemansvariga, nominerade elmarknadsoperatörer och marknadsaktörer.  
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(13) Sammanfattningsvis bidrar reservförfarandena till de allmänna målen i CACM-förordningen 

till förmån för alla marknadsaktörer och slutkonsumenter av el. 

 

LÄMNA IN FÖLJANDE FÖRSLAG OM RESERVFÖRFARANDEN TILL 

TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KBR NORDEN:  

 

Artikel 1 
Föremål och omfattning 

1. Reservförfarandena, som fastställs i detta förslag, är de gemensamma förfarandena för de 

systemansvariga i enlighet med artikel 44 i CACM-förordningen. 

 

2. Förslaget gäller för reservförfaranden i KBR Norden. Dessa processer är samordnade med 

reservförfarandena i KBR Baltikum. 

 

Artikel 2 
Definitioner och tolkning 

1. Vid tillämpningen av detta förslag ska de ord som används i detta dokument ha samma betydelse 

som de ges i artikel 2 i förordning (EG) 714/2009, artikel 2 i CACM-förordningen och 

kommissionens förordning (EU) 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och 

offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (nedan kallad förordning 543/2013) och de definitioner 

som tillämpas i de villkor eller metoder som gäller i enlighet med artiklarna 7.3 och 36.3 i CACM-

förordningen. 

 

2. I detta förslag ska dessutom, om inte sammanhanget kräver något annat, följande ord ha den 

betydelse som anges nedan: 

a) Med kopplad region avses kapacitetsberäkningsregionen som fortsätter vara kopplad vid 

en processurkoppling. Den kopplade regionen ska åtminstone täcka KBR Norden och 

som mest täcka både KBR Norden och KBR Baltikum när de harmoniserade 

reservförfarandena har implementerats i båda KBR-regionerna och kraven i Art. 5.3 har 

uppfyllts. 

b)  Med reservsamordnare avses nominerade dagen före-elmarknadsoperatörer, som utöver 

att utföra uppgifter som operatör under marknadskopplingssessionen ansvarar för att 

samordna marknadskopplingssessionens inom den kopplade regionen vid en 

processurkoppling. Reservsamordnarens roll kommer att följa ett roterande system enligt 

beskrivning i detta förslag och de förfaranden som beskrivs i detta förslag. 

c)  Med referensdag avses föregående arbetsdag om auktionens misslyckande har effekt på 

en arbetsdag, samt föregående lördag, söndag eller helgdag i förekommande fall, om 

auktionens misslyckande har effekt på en lördag, söndag eller helgdag. Arbetsdag innebär 

en dag från måndag till fredag, exklusive helgdagar. En helgdag ska vara en officiell 

helgdag i länderna i den kopplade regionen med en sammantagen förbrukning som 

uppgår till minst 67 % av den totala förbrukningen under de senaste 10 åren i enlighet 

med tillgänglig Eurostat-statistik. Julafton (24/12) och nyårsafton (31/12) anses vara 

officiella helgdagar. 

d) Med situation utan pris avses att reservsamordnaren inte kan fastställa clearingpriserna 

per elområde i före kl. 20:00 dagen före leveransdagen.  
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3. I detta förslag gäller följande, om inte sammanhanget kräver något annat:  

a)  singular form inbegriper plural och omvänt  

b)  rubrikerna har endast införts för att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av 

detta förslag 

c)  varje hänvisning till lagstiftning, förordningar, direktiv, beslut, instrument, koder eller 

andra antagna akter ska innefatta eventuella modifieringar, utvidgningar eller nya 

antaganden av dem när de träder i kraft.  

 

Artikel 3 
Allmänna principer för reservförfaranden 

Reservförfarandena ska säkerställa att elområdena kopplas under en reservsituation för att underlätta 

likviditet på den kopplade marknaden. Detta gäller oavsett skälet till att processen anger att urkoppling 

ska genomföras.   

   

Artikel 4 
Aktivering av reservförfaranden 

1. Reservsamordnaren ska inleda reservförfarandena i den kopplade regionen när processen anger att 

en urkoppling som påverkar den kopplade regionen kommer att ske, i enlighet med de villkor och 

metoder som definieras i enlighet med Artikel 36 och Artikel 37 i CACM-förordningen.  

 

2. Aktivering av reservförfarandena leder till en strategi i två steg, där följande principer tillämpas: 

a) Steg 1 – beräkning fram till kl. 20:00 CET 

i. Reservsamordnaren beräknar nettopositioner och clearingpriser för varje elområde i av 

processystemet och levererar resultaten till alla systemansvariga, alla CCC:er och alla 

nominerade elmarknadsoperatörer i den kopplade regionen. Beräkningen kommer att 

innehålla nätverksdata och orderdata. Under beräkningen fastställs kapaciteten mellan 

elområden för sammanlänkningar från/till den kopplade regionen till 0 MW. 

ii. Reservsamordnarens tidsfrist för att slutföra beräkningen är kl. 20:00 CET och tidsfristen 

för att leverera resultaten av beräkningen till de relevanta nominerade 

elmarknadsoperatörerna är kl. 20:05 CET.  

 

 

b) Steg 2 – situation utan pris  

 

i. Om reservsamordnaren inte kan fastställa clearingpriserna per elområde i före kl. 20:00 

dagen före leveransdagen kommer clearingpriserna och nettopositionerna i enlighet med 

artikel 39 i CACM-förordningen från en referensdag att anses vara giltiga för varje 

marknadstidsenhet för dagen före-tidsramen.  

ii. Det planerade flödet på sammanlänkningar från/till den kopplade regionen enligt 

referensdagens resultat ska behandlas som en obalans i respektive systemansvariges 

områden. 

iii. I en situation utan pris ska:  

a) respektive lokala avräkningsreglering för obalans gälla för marknadsaktörerna baserat 

på deras positioner för marknadstidsenheterna för referensdagen  

b) ägarna till, och därmed de ansvariga för, en specifik sammanlänkning från/till KBR 

Norden stå för alla kostnaderna samt ta emot alla intäkter relaterade till obalans som kan 

uppstå i det nordiska elområdet som är kopplat till denna sammanlänkning i enlighet med 

användning av resultatet av en referensdag. 
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Artikel 5 
Reservsamordnare  

1. Om det bara finns en nominerad elmarknadsoperatör angiven eller bara en erbjuder 

handelstjänster processen i alla elområden i KBR Norden ska denna nominerade 

elmarknadsoperatör agera som reservsamordnare.  

 

2. Om mer än en nominerad elmarknadsoperatör är angiven eller erbjuder handelstjänster för 

processen i alla elområden i KBR Norden ska ett roterande system införas som ger en nominerad 

elmarknadsoperatör åt gången rollen som reservsamordnare i enlighet med samordnarkalendern i 

processen. En förutsättning för det roterande systemet är att detaljerade förfaranden för en 

reservsituation har utvecklats av dessa nominerade elmarknadsoperatörer i samordning med de 

systemansvariga som uppfyller kraven i artikel 5.5. 

 

3. Det är endast möjligt att koppla både KBR Norden och KBR Baltikum om samma 

elmarknadsoperatörer är kvalificerade att vara reservsamordnare. Samma reservsamordnare 

kommer vid någon tidpunkt ansvara för att utföra reservförfaranden i båda KBR-regionerna. 

 

4. I det roterande systemet ska rollen som reservsamordnare tilldelas en nominerad 

elmarknadsoperatör åt gången baserat på de avtalade förfaranden som fastställs i artikel 5.5.  

 

5. Senast 3 månader efter de nationella tillsynsmyndigheternas godkännande av detta förslag ska de 

nominerade elmarknadsoperatörer som uppfyller kraven för att agera som reservsamordnare i den 

kopplade regionen som anges i artikel 6 utveckla gemensamma detaljerade förfaranden i 

samordning med de systemansvariga, inklusive, men inte begränsat till följande: 

a. Detaljerade steg att följa efter att reservsituationen har deklarerats inklusive ledning 

av en incidentkommitté för de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna och 

systemansvariga. 

b. En enda kontaktpunkt för systemansvariga till rollen som reservsamordnare. 

c. Årlig tabell över nästa års offentliga helgdagar för följande kalenderår i den kopplade 

regionen i linje med definitionen i artikel 2. 

d. Ansvar för uppdatering och publicering i årstabellen för offentliga helgdagar   

e. Definition av standardmeddelanden till marknadsaktörer. 

f. Offentliggörande av clearingpriser och nettopositioner till marknadsaktörer. 

 

Artikel 6 
Krav för att agera som reservsamordnare  

1. För att kvalificera sig som reservsamordnare i KBR Norden ska en nominerad 

elmarknadsoperatör uppfylla följande krav:  

 

a) erbjuda handelstjänster för processen i varje elområde i KBR Norden och 

b) vara samordnare och backupsamordnare i processen.  

 

2. I det roterande systemet ska varje nominerad elmarknadsoperatör som uppfyller kraven i artikel 

6.1 agera som reservsamordnare i enlighet med samordnarkalendern i processen.  

 

Artikel 7 
Reservsamordnarens uppgifter  

1. Reservsamordnaren ska beräkna marknadskopplingsresultat för elområdena vid processurkoppling 

fram till senast kl. 20:00 CET. Reservsamordnaren ska leverera resultaten till de nominerade 

elmarknadsoperatörerna, systemansvariga och CCC senast kl. 20:05 CET och de nominerade 

elmarknadsoperatörerna ska leverera resultaten till marknadsaktörerna senast kl. 20:10 CET, eller 
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vid en situation utan pris, lämna instruktioner till de nominerade elmarknadsoperatörerna för att 

använda resultaten från referensdagen kl. 20:05 CET och de nominerade elmarknadsoperatörerna 

ska leverera resultaten till marknadsaktörerna senast kl. 20:10 CET. 

 

2. I en reservsituation ska reservsamordnaren följa de detaljerade förfaranden som utvecklas i enlighet 

med artikel 5.5. 

3. Reservsamordnaren ska, i enlighet med procedurerna, uppdatera och publicera en årlig tabell över 

kommande års offentliga helgdagar senast den 30 november för efterföljande kalenderår på 

webbplatsen för relevant reservsamordnare (berörda elmarknadsoperatörer). 

 

 

Artikel 8 
Avvikelserapport till nationella tillsynsmyndigheter 

 

Reservsamordnaren ska, i samarbete med elmarknadsoperatörer och systemansvariga, skicka in en 

avvikelserapport till relevant nationell tillsynsmyndighet efter en urkopplingshändelse som påverkar 

KBR Norden för händelser där sådana rapporter inte har tillhandahållits av alla elmarknadsoperatörer 

och systemansvariga som en del av processrapporteringen. Avvikelserapporter ska innefatta en 

beskrivning av vad som orsakade urkopplingen och en utvärdering av funktionen för 

reservförfarandena och deras inverkan på elmarknadsoperatörerna, systemansvariga och 

marknadsaktörer.  

 

 

Artikel 9 
Offentliggörande och genomförande av förslaget 

1. De systemansvariga ska offentliggöra förslaget utan oskäligt dröjsmål efter att alla nationella 

tillsynsmyndigheter i KBR Norden har godkänt de föreslagna reservförfarandena eller ett beslut har 

fattats av Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 9.10, 9.11 

och 9.12 i CACM-förordningen avseende förslaget.  

 

2. Systemansvariga ska implementera förslag om reservförfarandena för gemensam dagen före-

koppling när följande milstolpar har nåtts: 

 

a. Implementering av marknadskopplingsfunktionen för gemensam dagen före-koppling 

av relevanta elmarknadsoperatörer i enlighet med artikel 7.3 i CACM-förordningen.  

b. Implementering av de gemensamma detaljerade reservförfarandena per relevant 

elmarknadsoperatörer i enlighet med Artikel 5.5 i detta Förslag senast 4 månader efter 

utvecklingen av gemensamma detaljerade reservförfaranden. Detta medger en total 

utvecklings- och implementeringsperiod på 7 månader efter godkännande från 

relevant nationell tillsynsmyndighet.  

 

Artikel 10 
Språk 

Referensspråket för detta förslag ska vara engelska. För att undvika tvivel gäller att när systemansvariga 

behöver översätta detta förslag till sina nationella språk, vid inkonsekvens mellan den engelska version 

som offentliggörs av systemansvariga i enlighet med artikel 9.14 i CACM-förordningen och någon 

version på ett annat språk ska de systemansvariga vara skyldiga att avlägsna eventuella inkonsekvenser 

genom att tillhandahålla en reviderad översättning av detta förslag till sina relevanta nationella 

tillsynsmyndigheter. 
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