BESLUT

Er referens
2018/1894
Affärsverket svenska kraftnät

Godkännande av förslag till ändrade rampbegränsningar för
aktiv uteffekt för det nordiska kontrollblocket för
lastfrekvensreglering
Beslut
1 Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Affärsverket svenska kraftnäts
(Svenska kraftnät) förslag till ändrade rampbegränsningar för aktiv uteffekt för
det nordiska kontrollblocket för lastfrekvensreglering. Rampbegränsningarna
för aktiv uteffekt framgår efter dessa ändringar av bilaga 1.
2 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda tillsynsmyndigheter
fattar ett beslut med samma innebörd inom den tidsfrist som anges i SO.
3 Detta beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Europa pågår ett arbete med att koppla ihop EU:s energimarknader. Syftet är att
upprätta en inre energimarknad som kan trygga energiförsörjningen, öka
konkurrensen och ge konsumenter möjlighet att köpa energi till överkomliga
priser. Europeiska kommissionen har som ett led i detta arbete bland annat antagit
flera förordningar inom elmarknadsområdet.
I Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om
fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) fastställs
Ei 2010 v-1.0 2020-09-14

gemensamma krav och principer för driftsäkerheten i elöverföringssystem. Av SO
framgår att Svenska kraftnät ska vara med och ta fram ett antal metoder och villkor
vad gäller driften av elöverföringssystemet. Några av dessa metoder och villkor tas
fram gemensamt av samtliga systemansvariga för överföringssystem inom EU
medan andra tas fram av systemansvariga för överföringssystem
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(systemansvariga) inom synkronområdet för Norden. I synkronområdet Norden är
Svenska kraftnät, Energinet (Danmark), Fingrid Oyj (Finland) och Statnett SF
(Norge) samt Kraftnät Åland AB (Åland) systemansvariga för överföringssystem
(systemansvariga i Norden).
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Systemansvariga inom ett kontrollblock för lastfrekvensreglering har enligt SO rätt
uteffekt. Förslaget ska godkännas av samtliga tillsynsmyndigheter inom regionen
inom sex månader från det att de tagit emot förslaget eller från det att den sista
berörda tillsynsmyndigheten gjort det.
Om tillsynsmyndigheterna begär en ändring för att kunna godkänna förslaget ska
de besluta om de ändrade villkoren eller metoderna inom två månader från det att
de lämnats in.
Rampbegränsningar för aktiv uteffekt är begränsningar för aktiv uteffekt på
sammanlänkningar för högspänd likström och uteffekt på produktion.
Rampbegränsningar minskar inställningsfel vid frekvensåterställning och
frekvensavvikelser på ett sådant sätt att målet för frekvenskvalitet uppfylls.
Svenska kraftnät kom den 14 september 2018 in med ett förslag till
rampbegränsningar för aktiv uteffekt inom synkronområdet Norden1 i enlighet
med artikel 137.3 och 137.4 i SO. Ei beslutade att förslaget kunde godkännas den 11
juli 20192. Den 18 september 2020 kom Svenska kraftnät in med ett förslag till
uppdaterade rampbegränsningar inom synkronområdet Norden. Ei beslutade att
godkänna förslaget den 27 november 20203.
Det aktuella förslaget
Den 23 mars 2021 kom Svenska kraftnät in med ytterligare ett uppdaterat förslag
till ändrade rampbegränsningar för aktiv uteffekt inom synkronområdet Norden.
Den sista tillsynsmyndigheten mottog förslaget från den nationella
systemansvariga den 8 april 2021. Det uppdaterade förslaget innebär att
rampbegränsningarna även föreslås tillämpas på nya driftsatta sammanlänkningar
för högspänd likström. Dessutom föreslås en ny summabegränsning för
sammanlänkningarna NorNed, NordLink och Skagerrak. Denna ersätter den
befintliga summabegränsningen för sammanlänkningarna Skagerrak och KontiI Norden motsvarar kontrollblocket för lastfrekvensreglering synkronområdet (Sverige, Finland,
Norge och östra Danmark (DK2)), se Ei:s beslut den 5 september 2019 i ärende 2017-102928.
2 Ei:s ärendenummer 2018-102171.
3 Ei:s ärendenummer 2020-103254.
1
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Skan. Förslaget innebär även en möjlighet för respektive systemansvarig att
tillfälligt frångå rampbegränsningarna för sammanlänkningarna för högspänd
likström under specifika elnätsförhållanden.
Ei har analyserat förslaget tillsammans med de övriga tillsynsmyndigheterna i
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synkronområdet Norden, Försyningstilsynet i Danmark, Energiavirasto i Finland
Ålands energimyndighet (tillsynsmyndigheterna).
Den 23 september 2021 informerade de systemansvariga i Norden om en ändring
av implementeringstidplanen. Anledningen till ändringen var en begränsning av
genomförandet av den nya föreslagna summabegränsningen för
sammanlänkningar för högspänd likström NorNed, NordLink och Skagerrak. Den
1 oktober 2021 kom tillsynsmyndigheterna överens om att det aktuella förslaget
behövde ändras så att det beaktar tillsynsmyndigheternas synpunkter och den
ändrade tidplanen.
Ei skickade därför, den 7 oktober 2021, en begäran till Svenska kraftnät om att
ändra förslaget. Svenska kraftnät kom in med ett reviderat förslag den 6 december
2021. Den sista tillsynsmyndigheten mottog det reviderade förslaget den 7
december 2021.
Både det ursprungliga förslaget och det reviderade förslaget är gemensamt
framtaget av de systemansvariga i Norden. Förslaget avser det nordiska
synkronområdet (Sverige, Finland, Norge och östra Danmark (DK2)).
Samråd
Systemansvariga för överföringssystem ska i enlighet med artikel 11 i SO samråda
med intressenter, inklusive de berörda myndigheterna i varje medlemsstat, om de
utkast till förslag till villkor eller metoder som beskrivs i artikel 6.3. Samrådet ska
vara i minst en månad. De synpunkter som kommer fram under samrådet ska tas i
beaktan när metoden färdigställs.
Svenska kraftnät har uppgett att de under perioden den 21 januari – den 22
februari 2021 har genomfört ett samråd om förslaget. Svenska kraftnät har i
förslaget som lämnats till Ei bifogat ett förklarande dokument som beskriver hur
de, tillsammans med de andra systemansvariga i synkronområdet Norden har
beaktat synpunkterna.
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Samordning under ärendets handläggning
Ei har berett ärendet tillsammans med de övriga tillsynsmyndigheterna.
Den 1 februari 2022 kom tillsynsmyndigheterna överens om att det reviderade
förslaget till rampbegräsningar för aktiv uteffekt bör godkännas.
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Förordningen SO
Syftet med förordningen är att a) fastställa gemensamma krav och principer för
driftsäkerhet, b) fastställa gemensamma planeringsprinciper för driften av det
sammanlänkade systemet, c) fastställa gemensamma processer och strukturer för
lastfrekvensreglering, d) säkerställa förutsättningarna för bibehållen driftsäkerhet i
hela unionen, e) säkerställa förutsättningarna för bibehållen kvalitetsnivå för
frekvenser i alla synkronområden i hela unionen, f) främja samordning av
systemdrift och driftplanering, g) säkerställa och förbättra transparens och
tillförlitlighet hos information om driften av överföringssystemet, h) bidra till en
effektiv drift och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i unionen
(artikel 4.1).
Systemansvariga för överföringssystem ska utarbeta de villkor eller metoder som
krävs enligt denna förordning och överlämna dem till de behöriga
tillsynsmyndigheterna för godkännande i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 eller till
den enhet som utses av medlemsstaten för godkännande i enlighet med artikel 6.4
inom de respektive tidsfrister som anges i denna förordning (artikel 5.1).Förslaget
till villkor eller metoder ska innehålla ett förslag till tidplan för genomförande och
en beskrivning av metodens förväntade inverkan på målen för förordningen
(artikel 6.6).
Om godkännandet av förslaget kräver ett beslut av mer än en tillsynsmyndighet
ska de behöriga tillsynsmyndigheterna samråda och samordna med varandra för
att nå en överenskommelse. Tillsynsmyndigheterna ska fatta beslut om de
inlämnade villkoren eller metoderna i enlighet med punkterna 2 och 3 inom sex
månader från det att tillsynsmyndigheten tagit emot metoden eller ifrån det att
den sista berörda tillsynsmyndigheten tagit emot metoden (artikel 6.7).
De systemansvariga för överföringssystemen med ansvar för att lämna in förslag
till villkor, eller metoder i enlighet med förordningen, ska samråda med
intressenter, inklusive de berörda myndigheterna i varje medlemsstat, om de
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utkast till förslag som förtecknas i artikel 6.2 och 6.3. Samrådet ska vara i minst en
månad (artikel 11.1).
De förslag som lämnats in av de systemansvariga för överföringssystemen på
unionsnivå ska offentliggöras och lämnas in för offentligt samråd på unionsnivå.
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Parter som lämnar in förslag på bilateral eller multilateral nivå ska genomföra ett

De systemansvariga för överföringssystemen med ansvar för att ta fram förslag till
metod ska beakta de synpunkter från intressenter som framkommit vid samråden
innan förslaget lämnas in för formellt godkännande. I samtliga fall ska en
välgrundad motivering för eller emot införande av synpunkterna från samrådet
tillhandahållas, tillsammans med det förslag som lämnas in, och offentliggöras i
god tid före, eller samtidigt med, offentliggörandet av förslaget till villkor eller
metoder (artikel 11.3).
Senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla
systemansvariga för överföringssystem i varje synkronområde tillsammans
utarbeta gemensamt förslag till rampbegränsningar av aktiv uteffekt i enlighet
med artikel 137.3 och 137.4 (artikel 119.1 c).
Alla anslutande systemansvariga för överföringssystem till en sammanlänkning
för högspänd likström ska ha rätt att i driftavtalet om kontrollblocket för
lastfrekvensreglering bestämma gemensamma begränsningar för aktiv uteffekt
från denna sammanlänkning, för att begränsa dess inverkan på uppnåendet av
målparametern för inställningsfel vid frekvensåterställning i de anslutna
kontrollblocken, genom att komma överens om rampperioder och/eller maximala
ramphastigheter för denna sammanlänkning. Dessa gemensamma begränsningar
ska inte tillämpas på nettning av obalanser eller frekvenskoppling, och inte heller
på gränsöverskridande aktivering av frekvensåterställningsreserv och
ersättningsreserv via sammanlänkningar för högspänd likström. Alla
systemansvariga för överföringssystem i ett synkronområde ska samordna dessa
åtgärder inom synkronområdet (artikel 137.3)
Alla systemansvariga för överföringssystem i ett kontrollblock för
lastfrekvensreglering ska ha rätt att i driftavtalet om kontrollblocket bestämma
följande åtgärder för att stödja uppnåendet av kontrollblockets målparameter för
inställningsfel vid frekvensåterställning och för att lindra deterministiska
frekvensavvikelser, med hänsyn tagen till de tekniska begränsningarna hos
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kraftproduktionsmoduler och förbrukningsenheter: a) Skyldigheter avseende
rampperioder och/eller maximala ramphastigheter för kraftproduktionsmoduler
och/eller förbrukningsenheter. b) Skyldigheter avseende individuella tider för
rampstart för kraftproduktionsmoduler och/eller förbrukningsenheter inom
kontrollblocket för lastfrekvensreglering. c) Samordning av rampning mellan
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kraftproduktionsmoduler, förbrukningsenheter och förbrukning av aktiv effekt i

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 förutsättningar för att kunna godkänna ansökan
Ei har samordnat detta beslut med övriga berörda tillsynsmyndigheter. Svenska
kraftnät har genomfört samråd om förslaget. De formella förutsättningarna i SO
för förslagets beredning är därmed uppfyllda.
Prövning i sak
Rampbegränsningarna begränsar inställningsfel vid frekvensåterställning och
frekvensavvikelser på ett sådant sätt att aktuellt mål för frekvenskvalitet uppfylls.
Svenska kraftnäts förslag till ändrade rampbegränsningar för aktiv uteffekt
innebär en ändring av villkor för rampbegränsningar för sammanlänkningar för
högspänd likström som de nordiska tillsynsmyndigheterna fastställde i november
2020. Ändringen innebär att rampbegränsningarna tillämpas även på nya driftsatta
sammanläkningar för högspänd likström samt att införa en ny summabegränsning
för sammanläkningar Nordned, Nordlink och Skagerrak som ersätter den
befintliga summabegränsningen för sammanlänkningar Skagerrak och Konti-Skan.
Ei bedömer att förslaget till ändrade rampbegränsningar för aktiv uteffekt är
tillräckligt beskrivet och innehåller en rimlig förklaring om tidplan för
genomförandet. Sammantaget anser Ei att förslaget kan godkännas.
Beslutet i detta ärende förutsätter för sin giltighet att samtliga berörda
tillsynsmyndigheter inom regionen fattar ett beslut med samma innebörd.
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De gemensamma bestämmelserna kommer att börja tillämpas först när samtliga
berörda tillsynsmyndigheter har beslutat att godkänna bestämmelserna. När
bestämmelserna har beslutats av tillsynsmyndigheterna ska Svenska kraftnät
offentliggöra de godkända bestämmelserna enligt artikel 8.1 i SO.
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Ei:s beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska

Fortsatt hantering
Svenska kraftnät ska tillsammans med övriga systemansvariga i Norden
fortlöpande göra bedömningar av rampbegränsningarnas effektivitet. De ska också
lämna in ett förslag till ändring av rampbegränsningarna, i enlighet med artikel 7.4
i SO, om en eller flera begränsningar visar sig inte behövas. Svenska kraftnät ska
informera Ei om genomförandet av metoden som beskrivs i förslaget och framtida
utveckling avseende effektiviteten av rampbegränsningar. Svenska kraftnät ska
även skicka ett nytt förslag avseende rampbegränsningar före genomförandet av
15 minuters avräkningsperiod.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den
slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén, chefsekonomen
Therése Hindman Persson, avdelningschefen Tommy Johansson, biträdande
avdelningschefen Carl Johan Wallnerström samt analytikern Reza Baradar,
föredragande.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Anne Vadasz Nilsson
Reza Baradar
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Bilagor
Bilaga 1- Amended Nordic LFC block methodology for ramping restrictions for
active power output in accordance with Article 137(3) and (4) of the Commission
Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity
transmission system operation
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Affärsverket svenska kraftnät (delges)
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (underrättas)
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for active power output in accordance with Article 137(3) and (4) of
the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017
establishing a guideline on electricity transmission system operation

2 December 2021
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Amended Nordic LFC block methodology for ramping restrictions

Whereas
(1) This document is the common methodology developed by all Transmission System Operators
within the Nordic LFC block (hereafter referred to as “TSOs”) for ramping restrictions for active
power output in accordance with Article 137(3) and (4) of Commission Regulation (EU) 2017/1485
establishing a guideline on electricity transmission system operation (hereafter referred to as “SO
Regulation”). This methodology is hereafter referred to as “Methodology”. The Methodology is
an amended version of the methodology ‘Amended Nordic synchronous area proposal for ramping
restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4) of the Commission
Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission
system operation’ of 22 October 2020 that was approved by the NRAs in November 2020. The
TSOs sent a proposal for amendment of the methodology, dated 8 April 2021. This document also
implements the Request for Amendment by All Regulatory Authorities in the Nordic LFC block,
dated 1 October 2021.
(2)

The Methodology takes into account the general principles and goals set in SO Regulation as well
as Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on
conditions for access to the network for cross-bidding-zone border exchanges in electricity
(hereafter referred to as “Regulation (EU) 2019/943”). The goal of the SO Regulation/Regulation
(EU) 2019/943 is the safeguarding of operational security, frequency quality and the efficient use
of the interconnected system and resources. Article 119(1)(c) of the SO Regulation sets for this
purpose requirements for the TSOs to “jointly develop common proposals for: [..] ramping
restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4);”

(3)

Article 137(3) and (4) of the SO Regulation define the scope of this Methodology. Article 137(3)
states that “All connecting TSOs of an HVDC interconnector shall have the right to determine […]
common restrictions for the active power output of that HVDC interconnector to limit its influence
on the fulfilment of the FRCE target parameter of the connected LFC blocks […]”. The TSOs will
make use of this right. Article 137(4) states that “All TSOs of an LFC block shall have the right to
determine in the LFC block operational agreement the […] measures” related to “power
generating modules and/or demand units […]. The TSOs will also make use of this right.

(4)

The existing ramping restrictions for HVDC interconnectors and production and the existing
possibilities for the TSOs to coordinate ramping between production plans limit FRCE and
frequency deviations in such a way that the current target on frequency quality will be fulfilled.
Consequently, the TSOs conclude that it is required to keep ramping restrictions and coordination
possibilities.

(5)

Similar to the requirement for the existing HVDC interconnectors, the ramping restrictions shall
also apply to new interconnectors. The Methodology therefore enlarges the applicability of
Article 3 with the new HVDC interconnector North Sea Link between Norway and Great Britain
(NO2-GB). This interconnector entered Trial Operation on 1 October 2021. Furthermore, the
Methodology adds the Kriegers-Flak cable to the interconnection between Eastern Denmark (DK2)
and Germany.

2
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The TSOs have studied different measures to reduce the total ramping on all HVDC interconnectors
to the Nordic LFC block or to a single bidding zone or several bidding zones. The TSOs concluded
that ramping restrictions on HVDC interconnectors in itself are an efficient measure from a
socioeconomic welfare perspective. The studies also confirm that a more flexible allocation of the
ramping restrictions by using combined restrictions could even increase the efficiency. In response
to the public consultation of previous ramping restriction proposal, many stakeholders suggested
the implementation of combined ramping restrictions instead of the individual ramping restrictions.
This will be investigated further towards new restrictions after mACE and 15 minutes Imbalance
Settlement Period.

(7)

In regard to regulatory approval, Article 6(3) of the SO Regulation states:
“The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be subject to
approval by all regulatory authorities of the concerned region, on which a Member State may
provide an opinion to the concerned regulatory authority: […]
(e) methodologies and conditions included in the LFC block operational agreements in Article 119,
concerning: […]
(i) ramping restrictions for active power output in accordance with Article 137(3) and (4);”

(8)

According to Article 6(6) of the SO Regulation the expected impact of the Methodology on the
objectives of the SO Regulation has to be described and is presented below.

(9)

The Methodology generally contributes to and does not in any way hamper the achievement of the
objectives of Article 4 of the SO Regulation. In particular, the Methodology contributes to these
objectives by specifying ramping restrictions for HVDC interconnectors and production plans.
These ramping restrictions are required to maintain the operational security by reducing the risk
for automatic Low Frequency Demand Disconnection (LFDD) and for system blackouts due to
under or over frequency. Furthermore, the ramping restrictions are required to maintain the
frequency quality level of the synchronous areas involved.

(10) In conclusion, the Methodology contributes to the general objectives of the SO Regulation to the
benefit of all market participants and electricity end consumers.
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Article 1 - Subject matter and scope
1. The ramping restrictions described in this Methodology are the common methodology of TSOs in
accordance with article 137(3) and (4) of the SO Regulation. The Methodology applies solely to the
Nordic LFC block.
The Nordic LFC block covers transmission systems of East-Denmark (DK2), Finland, Sweden and
Norway.
This Methodology has been developed by Energinet, Fingrid Oyj, Kraftnät Åland AB, Svenska
kraftnät and Statnett SF.
2. This Methodology is subject to approval in accordance with Article 6(3) of the SO Regulation.

Article 2 - Definitions and interpretation
1. For the purposes of this Methodology, the terms used shall have the meaning of the definitions
included in Article 3 of the SO Regulation and in Article 2 of Commission Regulation (EU)
2017/2195.
2. For the purpose of this Methodology, a HVDC interconnector means one or more HVDC cables
between a bidding zone in the Nordic LFC block and a bidding zone in another LFC block.
3. In this Methodology, unless the context requires otherwise:
a. the singular indicates the plural and vice versa;
b. the headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of the
Methodology; and
c. any reference to legislation, regulations, directives, orders, instruments, codes or any other
enactment shall include any modification, extension or re-enactment of it when in force.

Article 3 – Ramping restrictions for the active power output of HVDC interconnectors
In order to fulfil the FRCE target parameters for the LFC block as referred to in article 128 of the SO
Regulation, the following ramping restrictions apply:
1. For the NorNed, Estlink 1, Estlink 2, Vyborg, Konti-Skan, Kontek/Kriegers-Flak, Great Belt, Baltic
Cable, NordBalt, NordLink, North Sea Link, SwePol Link and Skagerrak HVDC interconnectors the
maximum gradient for change in flow is 30 MW/min;
2. The changes to the trading plans from one hour to the next in the energy market shall be not more
than 600 MW on each of the following HVDC interconnectors: NorNed, Estlink, Vyborg,
Kontek/Kriegers-Flak, Great Belt, Baltic Cable, NordBalt, NordLink, North Sea Link, SwePol Link,
Skagerrak and Konti-Skan;
3. The changes to the trading plans from one hour to the next in the energy market shall be not more
than 1200 MW for the sum of the NordLink, NorNed and Skagerrak HVDC interconnectors;

4
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Article 4 – measures to support the fulfilment of the FRCE target parameter of the LFC
block and to alleviate deterministic frequency deviations, taking into account the
technological restrictions of power generating modules and demand units
In order to fulfil the FRCE target parameters for the LFC block as referred to in article 128 of the SO
Regulation, the following ramping restrictions apply:
1. When the hourly production plan of balance responsible parties representing power generating
modules in Finland, Norway and Sweden changes more than 200 MW at hour shift, these balance
responsible parties need to reschedule their plan with quarterly steps 15 minutes before hour shift, at
hour shift and 15 minutes after hour shift in order to adjust the plans to better correspond to the
consumption pattern. In Norway, the steps can be applied 30 minutes before the hour shift until 30
minutes after the hour shift. This obligation is not relevant in Denmark East due to the physical
characteristics for production;
2. In case that planned production changes and planned HVDC exchanges around hour shift will impact
the frequency in a way that cannot be entirely handled by control centres in the minutes before and
after operating hour, the TSOs are allowed to request balance responsible parties that represent power
generating modules to advance or delay parts of planned production steps at the hour shift. The power
schedules may be changed from 30 minutes before hour shift till 30 minutes after the hour shift.
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4. The TSOs may increase the maximum gradient for change in flow from 30 MW/minute in
Article 3(1) and the limit of 600 MW for the changes of the trading plans from one hour to the next
in the energy market in Article 3(2) for the NordLink, NorNed and Skagerrak HVDC interconnectors
if the following conditions apply:
a) The combined ramping restriction in Article 3(3) has been implemented and covers the concerned
HVDC interconnector;
b) The maximum gradient for change in flow and ramping period of the HVDC interconnector can
be physically and operationally adapted to facilitate this change;
c) The change does not cause local network security problems;
d) The TSO connecting the other end of the HVDC interconnectors approves the change.
5. The TSOs shall follow the process below when increasing the limit for changes to the trading plans
from one hour to the next in the energy market specified in Article 3(4):
a) The TSO confirms with the TSO on the other end of the HVDC interconnectors that all conditions
in Article 3(4) have been fulfilled;
b) The TSO issues a market message at least one month before the change;
c) In coordination with the TSO on the other side of the HVDC interconnector, NEMOs and other
relevant parties, the ramping restriction are changed in the Day-Ahead market systems, Intraday
market systems and internal TSO systems.
6. If one of the TSOs mentioned in Article 3(4) considers that the limit for changes to the trading plans
from one hour to the next in the energy market shall be reduced after they have been increased in
accordance with Article 3(4), the TSOs shall follow the process below:
a) The TSOs connecting the HVDC interconnectors agree on a new restrictions. It is noted that the
Nordic TSOs shall not apply tighter restrictions than indicated in Article 3(1) and Article 3(2);
b) The TSO issues a market message at least one month before the change;
c) In coordination with the TSO on the other side of the HVDC interconnector, NEMOs and other
relevant parties, the ramping restriction are changed in the Day-Ahead market systems, Intraday
market systems and internal TSO systems.
7. In accordance with Article 137(3) of the SO Regulation, the restrictions in this article shall not apply
for imbalance netting, frequency coupling as well as cross-border activation of FRR and RR over
HVDC interconnectors. .
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1. The relevant TSOs shall publish (in accordance with Article 8 of the SO Regulation) the
Methodology without undue delay after the competent NRAs have approved the Methodology or a
decision has been taken by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators in accordance with
Article 6 of the SO Regulation.
2. Article 3 has been amended with respect to adding North Sea Link and Kriegers-Flak in Article 3(1)
and 3(2) and including Article 3(3), 3(4), 3(5) and 3(6). Furthermore, the combined restriction for
the interconnectors Konti-Skan and Skagerrak has been removed from the methodology. The full
implementation will take place without undue delay as soon as the required update of the XBID
system is completed, which is expected by the 2nd half of 2022. Without undue delay after the NRA
approval, the TSOs will fully implement Article 3(1), 3(5) and 3(6) and partly implement Article
3(2), 3(3) and 3(4) by replacing the existing combined restriction on Skagerrak and Konti-Skan by a
temporary combined restriction of 900 MW/hour from one hour to the next for the HVDC
interconnectors NordLink and NorNed and implement a temporary restriction of the changes to the
trading plans from one hour to the next in the energy market of 450 MW on each of the following
HVDC interconnectors Skagerrak and North Sea Link.

Article 6 - Language
The reference language for this Methodology shall be English. For the avoidance of doubt, where
TSOs needs to translate this Methodology into national language(s), in the event of inconsistencies
between the English version published by TSOs in Nordic LFC block in accordance with Article 8(1)
of the SO Regulation and any version in another language the relevant TSOs shall, in accordance
with national legislation, provide the relevant national regulatory authority with an updated
translation of the Methodology.
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Article 5 – Publication and implementation
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