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Information om transparensförordningen
Det här brevet riktar sig till företag med en anslutning till en anläggning för elförbrukning
med effekt om minst 100 MW.
Transparensförordningen träder i kraft från och med 5 januari 2015. På grund av detta
vill Energimarknadsinspektionen (Ei) informera om det nya regelverket och vad det
kommer innebära för er verksamhet. Som aktör på den svenska elmarknaden är du
skyldig att känna till och följa denna lag.
Transparensförordning innebär att nätägare, producenter och stora förbrukare ska
rapportera in uppgifter om bland annat produktion, överföring och förbrukning av el till
de europeiska stamnätsföretagens branschorganisation, ENTSO-E. Nord Pool Spot och
Svenska Kraftnät kommer att rapportera de uppgifter för marknadsaktörernas räkning.
Svenska Kraftnät och Nord Pool samlar redan idag in de flesta av dessa uppgifter men
behöver med anledning av transparensförordningen få ytterligare information från
marknadsaktörerna.
För er som förbrukare gäller att otillgänglighet i anläggningen omfattande minst 100 MW
ska rapporteras. Återkommande ändringar i uttag som beror på process eller liknande
behöver inte rapporteras. Rapportering ska göras av begränsningar i hela anläggningen
eller delar av anläggningen som omfattar minst 100 MW i uteblivet uttag. Orsak kan till
exempel vara planerade stopp såsom underhållsarbete eller semester. Oförutsedda
händelser som störningar, strejk eller låg orderingång ska också rapporteras. Företag som
idag rapporterar via Nord Pool kan fortsätta med detta. Nord Pool har också sagt sig
villig att låta företag som inte idag rapporterar via Nord Pool att göra så, även utan att
kräva medlemskap på Nord Pool.
Eis roll är att se till att transparensförordningen efterlevs i Sverige. Därför kommer vi
från och med den 5 januari 2015 att bedriva tillsyn över de uppgifter som skickas in till
ENTSO-E. Vi kommer även att genomföra ett antal tillsynsbesök hos marknadsaktörer.
Kontakta oss gärna om du har frågor
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Har du frågor gällande transparensförordningen kontakta oss på Ei eller Svenska
kraftnät på följande adresser:


transparensforordningen@ei.se



transparensforordningen@svk.se
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Mer information om transparensförordningen
På Ei:s webbplats har vi sammanställt information om transparensförordningen:
http://www.ei.se/sv/internationellt/Arbetsomraden-inom-EU/transparensforordningen/
På Svenska kraftnäts hemsida finns ytterligare information samt detaljer kring hur
rapporteringen ska gå till: http://www.svk.se/Drift-ochmarknad/Internationellt/Transparensforordningen/

Med vänliga hälsningar
Energimarknadsinspektionen

Anders Wallinder, Chef avdelningen för marknadsövervakning

