
-

2021-11-19

FOREDRAGANDF

SVENSl<A
l<RAFTNÄT

2021/4496

Hedemora Energi AB
Jan Eriksson
lvarshyttevägen 2
776 33 Hedemora

BESLUT

S;..MR,~fJ

Yvonne Hellström
Avräkningen

»:
Malin Stridh
Avdelningschef Elmarknad

Lars Munter

'lA~t.,,,

2021-11-19

Etablering av ett nytt nätavräkningsområde: Hedemorahyttorna (HMH)

Beslut
Härmed beslutas att etablera ett nytt nätavräkningsområde, Hedemorahyttorna, med
områdes-id HMH i balansavräkningen. Hedemorahyttorna kommer att tillhöra
Elområde SE3.

Datum för strukturändring: 2022-01-01.

Motiv till förändringen
Nätägaren Hedemora Energi har anmält behov av, att från årsskiftet 2021/2022 slå
samman de tre nätavräkningsområdena Hedemorabygden (HOB), Vikmanshyttan
(VMH) och Långshyttan (LHY) till ett nätavräkningsområde i balansavräkningen
genom att inkomma med en N3 blankett. De tre nuvarande nätavräkningsområdena
ligger geografiskt i anslutning till varandra och Hedemora Energi har nu byggt samman
näten på mellanspänningsnivå. Vid delningspunkterna saknas det mätning
(gränspunkter) som gör att befintliga nätavräkningsområdena kan bibehållas.
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I det sammankopplade nätet skapas redundans och leveranssäkerheten ökas med olika
sätt att kunna sektionera genom att flytta delningspunkterna. Administrationen
minskar genom att samtliga av Hedemora Energis nätkunder hamnar i samma
nätavräkningsområde.

Skäl för beslutet
Enligt 1 kap 6 § i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3) samt enligt den 3 § i
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
fastställer den systemansvariga myndigheten nätavräkningsområden.

Eftersom de tre nätavräkningsområdena ligger geografiskt samlat och att det nya nätet
elektriskt kan drivas sammankopplat, uppfylls villkoren för att nätet kan utgöra ettt i)
nätavräkningsområde i balansavräkningen.

På grund av att förbrnkningsprofilen (FP) för ett sammanhållet nätavräkningsområde
blir väsentligt förändrad, jämfört med förbrukningsprofilen i huvudortens
nätavräkningsområde, HDB, är det inte lämpligt att integrerar VMH och LHY i HDB.
Energin i förbrukningsprofilerna i VMH och LHY utgör tillsammans 40% av HDBs
förbrnkningsprofil. Av den anledningen fattar Svenska kraftnät beslut om att ett nytt
nätavräkningsområde ska etableras. Därmed avslutas de tidigare förbruknings
profilerna och en ny påbörjas för det nya nätavräkningsområdet. Energiomsättning
samt effekter är detsamma som summan av HDB, VMH och LHY.

Vid namnsättning av ett nätavräkningsområde söker Svenska kraftnät ett namn som via
namnet så entydigt som möjligt beskriver var i landet som området finns. Namnet i det
här fallet bör associera till Hedemora eftersom det är där som området befinner sig men
eftersom tidigare nätavräkningsområden har haft namn med Hedemora och namnet
ska vara unikt antas "Hedemorahyttorna" för det nya nätavräkningsområdet.
Hedemorahyttorna anknyter till att det i området kring Hedemora funnits många
hyttor (däribland Långshyttan och Vikmanshyttan).

Tabell 1. Antalet mätpunkter

Nätavräkningsområde Nät- Inmat- Uttags-
utbyten nmgs- punkter

punkter Tim

Hedemorahyttorna (HMH) 2 140 9308
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Tabell 2. Nätutbyten mol andra nátavrakningsornrådcn

Dalarna Region (DAL)

Bergslagen Region (BGS)

1

1

Genom beslutet avslutas nätavräkningsområdena Hedemorabygden (HDB),
Vikmanshyttan (VMH) och Långshyttan (LHY) i balansavräkningen.

Underlag
Teknisk dokumentation (sju översiktskartor och tre stationsscheman med inritade
sammankopplingspunkter), bifogas detta beslut.


