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SAMRÅD

Förslag till regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av
marknadsaktiviteter i enlighet med KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)
2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för
nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet

Affärsverket svenska kraftnät, med följande i beaktande:

Av följande skäl
(1) Detta är ett förslag som har utvecklats av Affärsverket svenska kraftnät
(härefter Svenska kraftnät) på regler för avräkning av obalanser och
avräkning av balanskapacitet och balansenergi, som ska tillämpas på de
avräkningsperioder under vilka marknadsaktiviteterna var tillfälligt
avbrutna.
(2) Artikel 39 i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad
avseende elektricitet (härefter ER) utgör den rättsliga grunden för detta
förslag (härefter förslaget).
(3) Förslaget tar hänsyn till samrådsförfarandet enligt kapitel 7.

Förslaget
Eftersom Svenska kraftnäts förslag är att inte införa regler som tillfälligt avbryter
marknadsaktivitet/-er enligt ER kan Svenska kraftnät heller inte föreslå några regler för avräkning i händelse av avbrytande av marknadsaktiviteter.

Bakgrund
Den 18 december 2017 trädde ER ikraft. ER syftar till att värna om driftsäkerhet,
förhindra att en incident sprids eller förvärras samt möjliggöra en effektiv och
snabb återuppbyggnad. Transmissionsnätsföretag ska även säkerställa att handeln
kan fortsätta utan avbrott i samband med eventuellt nöddrifttillstånd, nätsamman-
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brott eller återuppbyggnadstillstånd. Detta innebär att transmissionsnätsföretag
endast tillfälligt, som en sista utväg, får avbryta handeln. Detta är Svenska kraftnäts förslag på regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av
marknadsaktiviteter.

Bestämmelser som ligger till grund för
förslaget
Nedan följer artikeln i ER som ligger till grund för förslaget.

Artikel 39, Regler för avräkning i händelse av tillfälligt avbrytande av
marknadsaktiviteter
1.

Senast den 18 december 2018 ska varje systemansvarig för överföringssystem utarbeta ett förslag till regler för avräkning av obalanser och
avräkning av balanskapacitet och balansenergi, som ska tillämpas på de
avräkningsperioder för obalanser under vilka marknadsaktiviteterna var
tillfälligt avbrutna. Den systemansvarige för överföringssystemet får
föreslå samma regler som den systemansvarige tillämpar på normal
drift.
Den systemansvarige för överföringssystemet ska offentliggöra dessa
regler på sin webbplats efter det att de har godkänts av den berörda tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 37 i direktiv 2009/72/EG.

Samverkan med marknadsaktörerna
Svenska kraftnäts arbete med att uppfylla kraven i ER artikel 39 har behandlats i
Svenska kraftnäts elmarknadsråd den 18 september 2018.
Förslaget har även konsulterats under perioden 1 oktober till 1 november.

Påverkan på Svenska kraftnät och de svenska
marknadsaktörerna
Förslaget medför inga ökade kostnader för de svenska marknadsaktörerna eller
Svenska kraftnät då reglerna liknar gällande regler.

