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Energimarknadsinspektionen
Swedish Energy Markets Inspectorate

BESLUT
Datum Diarienr
2017-12-14 2016-103187

Prövning av förslag till fastställande av reservförfaranden i
kapacitetsregion Hansa

Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts förslag
(bilaga 1) till fastställande av reservförfaranden i kapacitetsberäkningsregion Hansa för
det fall dagen före-kopplingen inte kan ge något resultat.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter i
kapacitetsberäkningsregion Hansa fattar ett beslut med samma innebörd senast den 14
december 2017.

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
systemansvarige) inom en kapacitetsberäkningsregion tillsammans ska föreslå
reservförfaranden i den aktuella regionen. Reservförfarandena syftar till att säkerställa en
effektiv, öppen och icke-diskriminerande kapacitetstilldelning om processen för den
gemensamma dagen före-kopplingen inte ger ett resultat.

Detta beslut avser kapacitetsberäkningsregion Hansa. Kapacitetsberäkningsregion Hansa
består av sammanlänkningar mellan följande elområdesgränser: Danmark 1 —
Tyskland/Luxemburg (DK1 — DE/LU), Danmark 2 - Tyskland/Luxemburg (DK2-DE/LU)
och Sverige 4 — Polen (SE4 — PL)t.

Förslag till reservförfaranden

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) inkom den 13 juni 2017 med ett förslag
till fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Hansa i enlighet
med artikel 44 i förordning (EU) 2015/1222. Förslaget har utarbetats gemensamt av de

I Beslut 06/2016 av ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) den 17 november 2016.
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systemansvariga inom kapacitetsberäkningsregionen, det vill säga de systemansvariga i
Sverige, Danmark, Polen och Tyskland2. Även den systemansvariga i Norge har deltagit i
framtagandet av förslaget3.

Sammanfattning av förslaget
Nedan följer en kort beskrivning av förslaget till fastställande av reservförfaranden för de
sammanläkningar som utgör kapacitetsberäkningsregion Hansa.

Reservförfaranden
Om den gemensamma marknadskopplingen på dagen före-marknaden inte kan ge
resultat för minst en sammanlänkning inom kapacitetsberäkningsregion Hansa ska
följande reservförfaranden användas.

• För sammanlänkningen mellan SE4 — PL ska den tillgängliga
överföringskapaciteten fastställas till noll för dagen före-marknaden och släppas
till intradagsmarknaden.

• För sammanlänkningarna mellan DK1 — DE/LU och DK2-DE/LU ska
reservförfarandet utgöras av auktioner, så kallade skuggauktioner där
marknadsaktörerna ges möjligheter att handla överföringsrättigheter. Om
skuggauktionerna inte kan producera ett resultat för den eller de berörda
sammanläkningarna ska den tillgängliga kapaciteten fastställas till noll för dagen
före-marknaden och släppas till intradagsmarknaden.

Om reservförfaranden har använts ska de nominerade elmarknadsoperatörer som utför
marknadskopplingsfunktionerna, i samarbete med de systemansvariga i regionen, lämna
en händelserapport till relevanta tillsynsmyndigheter i regionen.

Tidplan för genomförande
Reservförfarandena ska införas senast tre månader efter att förslaget har godkänts.
Reservförfarandena för sammanläkningen mellan SE4 - PL ska införas samtidigt som den
gemensamma intradagskopplingen påbörjas för denna sammanläkning i enlighet med
förordning (EU) 2015/1222.

Förslagets förenlighet med artikel 3
Svenska kraftnät har inkluderat en bedömning av förslagets förenlighet med artikel 3 i
förordning (EU) 2015/1222.

Samråd utfört av de systemansvariga

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga i
kapacitetsberäkningsregion Hansa genomfört ett samråd under perioden den 14 april
2017 — den 15 maj 2017.

2 Svenska kraftnät, Energinet.dk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A (PSE), TenneT TSO GmbH och 50 hertz
Transmission GmbH.
3 Statnett.
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Ei har genomfört ett samråd avseende förslaget under perioden den 22 augusti 2017 —
den 15 september 2017. Några synpunkter har inte lämnats in under samrådstiden.

Samordning av tillsynsmyndigheterna

Ei har tillsammans med de berörda tillsynsmyndigheterna i Danmark, Polen och
Tyskland4 analyserat förslaget. Tillsynsmyndigheterna i Norge och Nederländerna har
deltagit som observatörers.

Den 4 december 2017 kom berörda tillsynsmyndigheter överens om att förslaget till
reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Hansa kunde godkännas.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222

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 kan ge något resultat. Förslaget till inrättande av reservförfaranden ska
vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12 (artikel 44).

Förslaget ska innehålla ett förslag till tidplan för dess genomförande samt en beskrivning
av vilka effekter förslaget förväntas få för de övergripande målen i förordningen (artikel
9.9)

De övergripande målen i förordningen är följande (artikel 3).

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

b) säkerställa optimal användning av infrastruktur för överföring,

c) säkerställa driftsäkerhet,

d) optimera beräkning och tilldelning av kapacitet mellan elområden,

e) säkerställa rättvis och icke-diskriminerande behandling av systemansvariga för
överföringssystemen, nominerade elmarknadsoperatörer, byrån,
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer,

4 Energitillsynet, Urzad regulacji energetyki och Bundesnetzagentur.
5 Norges vassdrags- och energidirektorat och Autoriteit consument & markt.
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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.

Tillsynsmyndigheterna (i Sverige Ei) är ansvariga för att godkänna förslaget (artikel 9.7
(e)).

Förslaget ska godkännas av alla tillsynsmyndigheter i den berörda
kapacitetsberäkningsregionen vilket innebär att tillsynsmyndigheterna ska samråda,
samordna och driva ett nära samarbete med varandra för att nå en överenskommelse.
Tillsynsmyndigheterna ska fatta beslut om de inlämnade villkoren eller metoderna inom
sex månader efter det att den sista berörda tillsynsmyndigheten tagit emot villkoren eller
metoderna (artikel 9.10).

De systemansvariga för överföringssystemen med ansvar för att lämna in förslag till
villkor eller metoder ska samråda med intressenter, inklusive de berörda myndigheterna
i varje medlemsstat, om utkasten till förslag till villkor eller metoder, där detta
uttryckligen anges i förordningen. Samrådet ska pågå i minst en månad (artikel 12.1).

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 §).

Ei:s motivering till beslutet

Formella krav på beslutsprocessen

Svenska kraftnät inkom den 13 juni 2017 med ett förslag till fastställande av
reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion Hansa i enlighet med artikel 44 i
förordning (EU) 2015/1222. Förslaget har tagits fram av Svenska kraftnät i samarbete med
de övriga systemansvariga inom kapacitetsberäkningsregionen. Marknadsaktörerna har
getts möjlighet att lämna synpunkter. Den sista tillsynsmyndigheten i kapacitetsregionen
mottog förslaget den 14 juni 2017. Beslut i ärendet måste därför fattas senast den 14
december 2017.

Sökanden har således hållit samråd kring förslaget i enlighet med vad som föreskrivs i
förordning (EU) 2015/1222.
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Ei har samordnat detta beslut med berörda tillsynsmyndigheter.

Prövning av förslaget

Ei:s prövning av om förslaget ska godkännas utgår från artikel 3 i förordning (EU)
2015/1222.

Svenska kraftnät har föreslagit två olika reservförfaranden för
kapacitetsberäkningsregion Hansa. Ei gör bedömningen att detta inte innebär något
problem i denna kapacitetsberäkningsregion. Ei kan också konstatera att de föreslagna
reservförfarandena är mycket lika de reservförfaranden som används på de aktuella
sammanlänkningarna idag.

Att använda skuggauktioner och att släppa överföringskapaciteten till
intradagsmarknaden är båda reservförfaranden som bidrar till en effektiv hantering av
kapacitet och långsiktig drift och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i
unionen. De är båda marknadsbaserade lösningar som gör det möjligt att nå en effektiv
prissättning, något som är positivt för marknadsaktörerna. När det gäller
reservförfarandet avseende sammanlänkningen SE4 — PL gör Ei bedömningen att det i
dagsläget är en bra lösning för denna sammanlänkning eftersom det inte finns någon
handel med överföringsrättigheter på några av de svenska sammanlänkningarna i övrigt.

Ei anser också att den föreslagna tidplanen för införandet av reservförfarandena i
regionen är rimlig.

Utöver detta delar Ei den bedömning av förslagets förenlighet med artikel 3 i förordning
(EU) 2015/1222 som Svenska kraftnät presenterat i förslaget.

Ei bedömer sammanfattningsvis att Svenska kraftnäts förslag till fastställande av
reservförfaranden i kapacitetsberäkningsregion Hansa uppfyller de krav som finns i
artikel 3 i förordning (EU) 2015/1222.

Hur man överklagar

Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av stf generaldirektören Tony Rosten. Vid den slutliga
handläggningen deltog även tf chefsjuristen Göran Moren, chefsekonomen Therese
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Hindman-Persson, avdelningschefen Caroline Törngvist samt juristen Linda Weman Tell,
föredragande.

Tony Rosten

l
Linda Weman Tell

Bilagor:

Bilaga 1— Förslag om fastställande av reservförfaranden för kapacitetsberäkningsregion
Hansa

Bilaga 2 - Så här gör du för att överklaga ett beslut

Skickas till:

Affärsverket svenska kraftnät (delges)
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (för kännedom)
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