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Var är vi i (EU) tidplanen? 
Anslutningskoder 
> Generatorkoden är i kommittéförfarandet. Inget nytt 

sedan sist. 

> Demand Connection Code, är i kommittéförfarandet. 
Inget nytt sedan sist. Tydligen stor diskussion kring 
obligatoriska eller frivilliga krav. 

> HVDC koden har nu skickats vidare till Kommissionen. 

> Alla tre anslutningskoder förväntas i x-border i april. 



Var är vi i (EU) tidplanen? 
Driftkoder 
> Operational Security, ingen förändring, har passerat 

ACER och kommittéförfarandet har fortfarande inte 
startat. 

> Operational Planning, ingen förändring, har passerat 
ACER och kommittéförfarandet har fortfarande inte 
stannat. 

> Load Frequency Control, ingen förändring, har passerat 
ACER och kommittéförfarandet har fortfarande inte 
startat. 



Var är vi i (EU) tidplanen? 
Marknadskoder 
> Capacity Allocation, är nu såsom Guideline antagen av 

medlemsländerna. Sista steget återstår, beslut av 
Europaparlamentet och Rådet. Förväntat beslut första 
halvåret 2015. 

> Forward Capacity, ingen förändring, har nu passerat 
ACER och skickats vidare till Kommissionen. 

> Electricity Balancing, Inget svar från ACER, borde ha 
kommit mitten december. ACER arbetar på ett utvidgat 
yttrande. Målsättning för ACER maj månad. 



Nyingen 

> Emergency and Restoration. Nytt utkast har presenterats 
i slutet av januari efter inkomna synpunkter. Slutversion 
förväntas skickas till ACER 1 april. 



Vad händer på hemmaplan? 

> På SvK fortskrider det interna projekt för strukturerad 
analys och genomgång av hur implementering av 
samtliga koder påverkar vår verksamhet. Ett exempel är 
behovet av en Common Grid Model, CGM. 

> Inga särskilda nyheter eftersom Parlamentet och Rådet 
först skall behandla CACM innan Kommissionen ”tar tag 
i” någon annan kod. 



Tariffstruktur 

> Under 2015 skall ACER arbeta fram Framework 
Guidelines 

> Konsultstudie ”Potential harmonisation of electricity 
transmission tariff structure” 

> Sverige har svarat på frågeenkät 

> Stakeholder workshop i Ljubljana 24 mars 
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