EU-förordning om transparens på
elmarknaden
Transparensförordningen (förordning 543/2013) antogs av EU-kommissionen i juni
2013. Drygt 18 månader efter, den 5 januari 2015, ska elnätsföretag, elproducenter
och större elkonsumenter börja lämna information kring bland annat produktion,
överföring och förbrukning av el.
Syftet med transparensförordningen är att sådana uppgifter som har betydelse för
elmarknadens aktörer ska finnas lättillgängliga, samlade och nåbara. Genom att
alla marknadens aktörer får tillgång till information på lika villkor säkerställs en
väl fungerande elmarknad. All insamlad data kommer att publiceras på de
europeiska stamnätsföretagens branschorganisations, ENTSO-E:s hemsida.

Vilka berörs?
De aktörer som berörs av Transparensförordningen är:
•
•
•

Elnätsföretag
Elproducenter
Stora elkonsumenter, som har en anslutningseffekt om minst 100 MW. Hit
räknas viss elintensiv industri, t ex gruvor, aluminiumverk, ståltillverkare samt
större pappersbruk.

Data som ska rapporteras
I Transparensförordningen beskrivs för varje artikel vilken aktör som är ansvarig
för att lämna den i artikeln efterfrågade informationen. Den som är huvudansvarig
för informationen, den så kallade primärägaren till uppgifterna, är ansvarig för att
ta fram och lämna efterfrågad information till systemansvarig. I Sverige är det
Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) som är systemansvarig och som
har huvudansvar för att sammanställa och skicka in information till ENTSO-E.
Berörda aktörer har själva ansvar att känna till vilka uppgifter de ska lämna in
enligt denna lag.
Det mesta av informationen som efterfrågas finns tillgängligt redan idag hos
Svenska kraftnät och Nord Pool (NP).1 I vissa fall behöver informationen
bearbetas innan den sänds vidare till ENTSO-E. Men det finns information som
saknas. I tabellen nedan framgår vilka data som saknas.

Svenska kraftnät har tillsammans med de övriga nordiska stamnätsoperatörerna avtalat med NP
att vidareförmedla information från UMM-systemet samt information om genomsnittlig
vattenfyllnadsmängd till plattformen.
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Artikel (typ av information)

Avsändare till
plattform

Primärägare av Svenska
data
kraftnät/NP
S har
nödvändig
data

6. Information om totalförbrukning

Svk

Producenter och
regionnätsägare

√

7. Information avseende otillgängligheter av
förbrukningsenheter

NP

Förbrukningsenheter

√

8. Prognosmarginal för påföljande år

Svk

Producenter och
regionnätsägare

√

9. Överföringsinfrastrukturen

Svk

Svk

√

10. Information avseende otillgängligheten av
överföringsinfrastruktur

NP

Svk

√

11. Information avseende uppskattningen och
erbjudandet av kapacitet mellan elområden

Svk och NP

Svk och NP

√

12. Information avseende användningen av
kapacitet mellan elområden

Svk och NP

Svk och NP

√

13. Information avseende årgärder för
hantering av överbelastning

Svk

Svk

√

14. Produktionsprognos (inkluderar även
information om installerad
produktionskapacitet)

Svk

Producenter

X

15. Information avseende otillgängligheten av
produktionsenheter och
produktionsanläggningar

NP

Producenter

√

16. Faktisk produktion

Svk och NP

Producenter

X

17. Balans

Svk

Svk

√

Bakgrund
EU-länderna har kommit överens om att införa en gemensam inre marknad för el.
För att detta ska gå att genomföra krävs att alla marknadsaktörer kan ta del av
uppgifter gällande konsumtion, produktion och handel. Genom att säkerställa att
alla aktörer samtidigt har lika tillgång till prispåverkande information missgynnas
inget företag, oavsett storlek. Utvecklingen av förnybar elproduktion ställer vidare
högre krav på fullständiga och aktuella data, eftersom tillgång och efterfrågan
behöver kunna matchas mer exakt för att förhindra driftstörningar.
Transparensförordningen bygger vidare på de regler som finns i förordningen
714/2009 2 och på rekommendationer som Energimarknadsinspektionen (Ei) och
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003
2

2

övriga tillsynsmyndigheter inom EU har utarbetat. Syftet med förordningen är att
se till att elmarknaden fungerar så effektivt som möjligt. De transparensregler som
tidigare har funnits i EU-länderna har inte varit harmoniserade, vilket har medfört
att det har varit svårt att få fram jämförbar information mellan länderna.
Parallellt med den nya transparensregleringen finns EU-förordningen REMIT
(Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency), som
hanterar data om transaktioner och priser. Dessa två regleringar kompletterar
varandra.

Energimarknadsinspektionens roll
Ei:s roll som tillsynsmyndighet är att se till att förordningens bestämmelser följs.
Ei har även, tillsammans med Svenska kraftnät, tagit på sig uppdraget att
informera marknadsaktörerna om förordningen.

Ytterligare information
Läs mer om Transparensförordningen www.ei.se/transparensforordningen.
Frågor besvaras på transparensforordningen@ei.se

Frågor om inlämnandet av uppgifter besvaras i första hand av Svenska kraftnät
www.svk.se
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