
 BESLUT 1 (6) 
Datum Diarienr 
2018-07-13 2015-102892 

Ert datum Er referens 
    

  

  

 
 

   Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695 

Ei
 2

06
0 

v-
1.

0 
20

17
-0

7-
05

 

Prövning av kapacitetsberäkningsmetod för 
kapacitetsberäkningsregion Norden                      

Beslut 

Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts (SvK) 
kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden, se bilaga 1.   

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter inom 
kapacitetsberäkningsregion Norden fattar ett beslut med samma innebörd senast den 16 
juli 2018. 

Detta beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska 
kommissionen. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan 

Den 16 maj 2018 mottog Ei en ansökan från SvK om slutligt förslag till 
kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden i enlighet med artikel 
20 i 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). Den 30 maj 2018 inkom en komplettering gällande ändrad 
lydelse av punkten 8.2 i förslaget då en felskrivning upptäckts i metodförslaget.  

Av ansökan framgår att denna är framtagen gemensamt av de systemansvariga för 
överföringssystemen (TSO) inom kapacitetsberäkningsregion Norden. I arbetet har också 
den norska systemansvariga för överföringssystem, Statnett, deltagit. Ansökan har 
föregåtts av ett förfarande där sökande i september 2017 kommit in med en ansökan med 
förslag till kapacitetsberäkningsmetod för kapacitetsberäkningsregion Norden. Ei har 
därefter, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter inom 
kapacitetsberäkningsregionen och tillsammans med den norska tillsynsmyndigheten 
Norges vassdrags- og energidirektorat (tillsynsmyndigheterna), den 16 mars 2018 begärt 
ändring av den ursprungliga ansökan, i enlighet med de formella regler som finns 
gällande utarbetandet av metoder och villkor enligt förordning (EU) 2015/1222.  
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Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har den 17 november 
2017 fattat beslut1 om att kapacitetsberäkningsregionen Norden ska utgöras av följande 
elområdesgränser och följande ansvariga systemansvariga för överföringssystem.  

a) Danmark 1 – Sverige 3 (DK1-SE3), Energinet.dk och SvK; 
b) Danmark 2 – Sverige 4 (DK2-SE4), Energinet.dk och SvK; 
c) Danmark 1 – Danmark 2 (DK1-DK2), Energinet.dk; 
d) Sverige 4 – Sverige 3 (SE4-SE3), SvK; 
e) Sverige 3 – Sverige 2 (SE3-SE2), SvK; 
f) Sverige 2 – Sverige 1 (SE2-SE1), SvK; 
g) Sverige 3 – Finland (SE3-FI), SvK och Fingrid Oyj och  
h) Sverige 1 – Finland (SE1-FI), SvK och Fingrid Oyj. 

Av ansökan framgår att den föreslagna metoden ska genomföras på alla 
elområdesgränser inom kapacitetsberäkningsområdet. Genomförandet ska föregås av en 
testfas som kan starta i början av 2020. Metoden ska, enligt ansökan, genomföras när de 
förutsättningar som anges i bilaga 1, tabell 2 och 3 är uppfyllda.  

Den föreslagna metoden innebär att den nuvarande kapacitetsberäkningsmetoden på 
dagenföre-marknaden och intradagsmarknaden byts ut från nuvarande metod med 
beräknad nettoöverföringskapacitet (NTC) till en flödesbaserad metod på dagenföre-
marknaden och en koordinerad nettoöverföringskapacitetsbaserad metod (CNTC) på 
intradagsmarknaden till dess att plattformen för intradagsmarknaden kan hantera en 
flödesbaserad metod. De två föreslagna metoderna och hur de ska genomföras beskrivs 
närmare i metodförslaget, se bilaga 1.   

SvK har enligt redovisningen till Ei, innan förslaget lämnades in till Ei, hämtat in 
synpunkter på föreslagen metod från marknadsaktörerna.  

SvK har i ett stöddokument till förslaget redovisat skälen för den föreslagna metoden.2  

Samråd om förslaget till metod 

Tillsynsmyndigheterna har gemensamt inhämtat synpunkter från marknadsaktörerna på 
förslaget till metod under oktober månad 2017. 

Samordning och ärendets handläggning 

Tillsynsmyndigheterna har berett ärendet för att samordna de nationella beslut som 
enligt förordning (EU) 2015/1222 krävs av alla tillsynsmyndigheter inom en region. 
Tillsynsmyndigheterna har kommit fram till att förslaget till metod kan godtas, se bilaga 
2. Vid samordningen har det dock noterats att det fortfarande råder vissa oklarheter 

                                                           
1 Beslut nr 06/2016 av den 17 november 2016. 
2  Supporting document for the Nordic Capacity Calculation Region’s proposal for capacity calculation 
methodology in accordance with Article 20(2) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 
establishing a guideline on capacity allocation and congestion management. 
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avseende rollfördelningen i kapacitetsberäkningen mellan de enskilda 
transmissionsnätsföretagen och funktionen samordnad kapacitetsberäknare som utförs 
av den nordiska regionala säkerhetskoordinatorn (Nordiska RSCn).3 
Tillsynsmyndigheterna i kapacitetsberäkningsregionen Norden har därför kommit 
överens om att fortsätta följa upp detta, se bilaga 2.   

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 

Förordning (EU) 2015/1222 

Senast tio månader efter godkännandet av förslaget till kapacitetsberäkningsregioner ska 
alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion lämna in 
ett förslag till en gemensam metod för samordnad kapacitetsberäkning inom respektive 
region. (artikel 20.2) 

För tidsramarna för dagen före-marknad och intradagsmarknad ska metoden för 
gemensam kapacitetsberäkning vara baserad på en flödesbaserad metod, utom när 
kravet i punkt 7 är uppfyllt. (artikel 20.1) 

Närmare om de delar som en metod för gemensam kapacitetsberäkningsmetod i en 
kapacitetsberäkningsregion minst ska innehålla för respektive tidsram framgår av artikel 
21. (artikel 21) 

Ett förslag till gemensam metod för kapacitetsberäkning ska innehålla en metod för att 
säkerställa säkerhetsmarginalen. (artikel 22) 

Varje systemansvarig för överföringssystem ska ta hänsyn till de gränser för driftsäkerhet 
och de oförutsedda händelser som används i driftsäkerhetsanalysen. (artikel 23) 

Förslaget till gemensam metod för kapacitetsberäkning ska innehålla ett förslag till en 
metod för att fastställa en gemensam produktionsfördelningsnyckel för varje elområde 
och scenario, utarbetat enligt artikel 18. (artikel 24) 

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 målen i 
förordningen. (artikel 9.9) 

De övergripande målen för förordning (EU) 2015/1222 är följande.  

a) främja ändamålsenlig konkurrens inom elproduktion, elhandel, och 
elförsörjning, 

b) säkerställa optimal användning av infrastruktur för överföring, 

                                                           
3 Nordic Regional Security Coordinator, http://nordic-rsc.net/.  
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c) säkerställa driftsäkerhet, 

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 elsektorn i unionen, 

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) 

Om en eller flera tillsynsmyndigheter begär en ändring för att godkänna de villkor eller 
metoder som lämnats in i enlighet med punkterna 6–8, ska de berörda systemansvariga 
för överföringssystemen inom två månader efter tillsynsmyndigheternas begäran lämna 
in ett förslag till ändrade villkor eller metoder för godkännande. De behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska besluta om de ändrade villkoren eller metoderna inom två 
månader från att de lämnats in. (artikel 9.12) 

Förordningen trädde i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. (artikel 84) 

Ellagen (1997:857) 

I ett 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. 1 b §) 
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Ei:s motivering till beslutet 

De formella kraven på ansökan och beslutsprocessen 

Ansökan har kommit in i rätt tid enligt de krav som framgår av förordning (EU) 
2015/1222. 

Ei har samordnat detta beslut med övriga tillsynsmyndigheter inom 
kapacitetsberäkningsregion Norden4. Tillsynsmyndigheterna har kommit överens om att 
de systemansvariga för överföringssystemens ansökan kan godkännas, bilaga 2. De 
formella kraven på beslutsprocessen är därför uppfyllda.  

Beslutet i detta ärende förutsätter för sin giltighet att samtliga tillsynsmyndigheter inom 
kapacitetsberäkningsregion Norden fattar ett beslut med samma innebörd inom den 
tidsfrist som anges i förordning (EU) 2015/1222. 

Prövning i sak 

Den föreslagna kapacitetsberäkningsmetoden innebär en övergång från den 
kapacitetsberäkningsmetod som används idag, NTC-metoden, till en flödesbaserad 
kapacitetsberäkningsmetod för dagenföre-marknaden och CNTC-metoden för 
intradagsmarknaden till dess att plattformen för intradagsmarknaden kan hantera en 
flödesbaserad metod. Då de föreslagna metoderna skiljer sig åt från dagens metod är det 
en förändring för hur överföringskapacitet på elområdesgränserna ska beräknas jämfört 
med idag. Beräkningen får i förlängningen i sin tur betydelse för vilken kapacitet som 
kan tillhandahållas marknadsaktörerna i den efterföljande marknadskopplingen för 
dagenföre-marknaden respektive intradagsmarknaden.  

Ei och de övriga tillsynsmyndigheterna gör bedömningen att metoden i allt väsentligt tar 
hänsyn till de krav som ställs på en kapacitetsberäkningsmetod enligt förordning (EU) 
2015/1222.  Svenska kraftnät har i sin redovisade analys för metoden också redovisat 
sådana skäl att det finns anledning att anta att metoden kommer att uppfylla de 
övergripande målen för förordningen som anges i artikel 3 i samma förordning. Ei anser 
därför att metoden kan godkännas, se bilaga 1.  

Konsekvenserna av metoden kan däremot i nuläget inte analyseras i detalj eftersom 
metoden inte har genomförts och det saknas empiriskt underlag om metodens 
konsekvenser. Vissa oklarheter om metoden kvarstår också avseende rollfördelningen 
mellan enskilda transmissionsnätsföretag och funktionen samordnad 
kapacitetsberäknare som utförs av den Nordiska RSCn. Tillsynsmyndigheterna i 
kapacitetsberäkningsregionen Norden har därför kommit överens om att fortsätta följa 
upp detta, se bilaga 2.    

                                                           
4 Även tillsynsmyndigheten i Norge har deltagit i samordningen.  
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Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga 
handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén, samt avdelningschefen Caroline 
Törnqvist, föredragande.  

 

Anne Vadasz Nilsson  

Caroline Törnqvist 

 
Bilaga 
Bilaga 1. All TSOs’ of the Nordic Capacity Calculation Region proposal for capacity 
calculation methodology in accordance with Article 20(2) of Commission Regulation (EU) 
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion 
management, 16 May 2018. 

Bilaga 2. Approval by all Regulatory Authorities of CCR Nordic on the TSOs’ Proposal 
for a Capacity Calculation Methodology in accordance with Article 20.2 of Commission 
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity 
Allocation and Congestion Management on the Determination of Capacity Calculation 
Regions, 10 July 2018.  

Bilaga 3. Så här gör du för att överklaga beslutet 

 

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