Nya EU-förordningar
för el och naturgas

E

nergimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen beskrivit de nya
EU-förordningarna inom el och gas i en rapport. I denna broschyr sammanfattar vi rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. På baksidan
kan du läsa om var det finns mer information och hur du gör för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.

EU:S MEDLEMSSTATER HAR beslutat att skapa en gemensam inre marknad för el
och gas. Det ska öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och
stärka konkurrensen på el- och gasmarknaderna till nytta för Europas energikunder.
När Europaparlamentet 2009 beslutade om det tredje inre marknadspaketet för
el och gas, fastställde man även en process för att ta fram mer detaljerade regler,
EU-förordningar, inom utpekade områden. Under flera år pågick en särskild lagstiftningsprocess som bland annat involverade EU:s lagstiftande institutioner, transmis
sionsnätsföretagen och de nationella energitillsynsmyndigheterna. Under arbetet kunde
marknadens aktörer vara delaktiga och lämna synpunkter. Efter processen antogs förordningarna och de började gälla direkt i varje medlemsstat.
EU-förordningarna har olika detaljeringsgrad. I gasförordningarna finns ofta detaljerade krav på aktörerna medan det för elförordningarna främst handlar om att peka
ut inom vilka områden transmissionsnätsföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna ska ta fram mer detaljerade metoder och villkor.
En del metoder och villkor har beslutats. Det kommer dock ta tid innan alla metoder
och villkor som ska beslutas är genomförda. Det betyder att alla de konsekvenser förordningarna får för marknadens utformning och aktörer ännu inte slagit igenom.
EU-förordningarna är bindande för medlemsstaterna och får därmed tolkningsföreträde framför nationell lag. Det innebär att enskilda medlemsstater inte kan utforma sin
nationella marknad i strid med EU-förordningarna. Genom förordningarna kommer handeln med el och gas mellan regioner och medlemsstater att ske på liknande sätt och de
aktörer som handlar med el och gas får hela EU som sin marknad.
All harmonisering kan emellertid inte ske på ett kostnadseffektivt sätt på kort sikt.
Därför tillåter förordningarna i vissa fall en anpassning till regionala och nationella förhållanden, och ibland även undantag.

Centrala roller i genomförandet av EU-förordningarna
Europeiska kommissionen och ACER

Europeiska kommissionen har tagit initiativ till ett flertal
förordningar och lotsat förslagen genom beslutsprocessen.
Kommissionens roll är också att följa upp att medlemsstaterna
följer de beslutade reglerna.
ACER är en myndighet som ska främja samarbetet mellan
energitillsynsmyndigheterna i Europa. Den har haft en viktig roll i arbetet med att ta fram förordningarna. ACER tar över
beslutsfattandet om de europeiska tillsynsmyndigheterna inte
är överens.

Transmissionsnätsföretagen och deras nätverk

Transmissionsnätsföretagen är systemansvariga för överföringssystemen i EU. Många förordningar handlar om att ge
ramar för de metoder och villkor som transmissionsnätsföretagen ska utarbeta på egen hand eller tillsammans med andra
europeiska transmissionsnätsföretag.
Svenska kraftnät är systemansvarig för el i Sverige och är
medlem i ENTSO-E, ett europeiskt nätverk för transmissionsnätsföretag inom elområdet. Nätverket har en central roll i att
ta fram förslag till metoder och villkor.
Swedegas är Sveriges transmissionsnätsföretag för gas och
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är medlem av ENTSOG, det europeiska nätverket för transmissionsnätsföretag för naturgas.

Nominerade elmarknadsoperatörer

Det ska finnas minst en nominerad elmarknadsoperatör,
NEMO, i varje elområde. I Sverige är det Ei som utser NEMO,
och Ei har efter ansökan utsett Nord Pool. Även EPEX SPOT
har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. De nominerade
elmarknadsoperatörerna, de utsedda elbörserna, ska utföra
den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen, och
har en central roll enligt förordningarna. Mer om handeln med
el hittar du på nästa sida.

Energimarknadsinspektionen
– nationell tillsynsmyndighet

Varje medlemsstat ska utse en nationell energitillsynsmyndighet. Energimarknadsinspektionen, Ei, är tillsynsmyndighet i
Sverige. Tillsynsmyndigheternas viktigaste uppgift i genomförandet av förordningarna är att godkänna de metoder och
villkor som föreslås av transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer, godkänna ansökningar och meddela undantag.
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Elmarknaden – marknadskoppling och handel med el
EU:S TIDIGARE NATIONELLA elmarknader är idag sammankopplade till en gemensam. Det innebär att el kan handlas kontinuerligt mellan medlemsstaterna. Detta är möjligt genom att
lokala och regionala marknader använder gemensamma beräkningsmetoder. På så sätt kan köp- och säljbud från hela EU
matchas i en enda marknadskoppling. Marknadskopplingen
innebär att marknadsaktörernas bud ska kunna matchas så
långt som tillgänglig överföringskapacitet möjliggör. Det är de
nominerade elmarknadsoperatörerna som sköter marknadskopplingen.
Ett av syftena med marknadskopplingen är att få priserna i
Europas olika länder att spegla den lokala och regionala balansen mellan utbud och efterfrågan. För att prissignalen ska bli
korrekt är det viktigt att den också speglar tillgången på infrastruktur i olika delar av EU. Därför finns möjligheten att dela in
länder, eller andra områden, i olika elområden. Sverige är indelat i 4, och Norden och Baltikum består totalt av 15 elområden.
Med en korrekt indelning i elområden styr prissignalen
investeringar i förbrukning, produktion och överföring av el på
ett effektivt sätt.

Handel med el

Det finns fyra olika delmarknader på grossistmarknaden för el.
Att det finns olika marknader beror på att handeln sker i olika
steg och vid olika tidpunkter.
På förhandsmarknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika
löptid.
Dagen före-handel innebär att priset för nästkommande
dygns alla enskilda timmar bestäms genom en auktionshandel.
Priset som bestäms kallas spotpriset eller grossistpriset, och
fastställs som ett jämviktspris baserat på de samlade köp- och
säljbuden i elområdet.
Intradagshandel är en kontinuerlig handel, i Sverige i dag
består den av timkontrakt. Handeln kan ske fram till en timme

före leverans under dygnets alla timmar. Intradagshandel kan
ske inom ett eller mellan flera elområden.
Balansmarknaden är en marknad för att säkerställa att det
finns reglerresurser. Marknaden i Norden är upprättad av
Svenska kraftnät tillsammans med de andra nordiska transmissionsnätsföretagen. Balansmarknaden består av handelsplatser för reserver. Aktörer som är villiga att ändra sin produktion
eller förbrukning mot betalning lämnar bud till marknadsplatserna. Det sker i dag genom balansansvariga som har avtal med
Svenska kraftnät.
Så gott som all fysisk handel av el i Sverige går i dag via
elbörser.

Aktörer på elmarknaden

Utöver dem som redan nämnts på föregående sida finns ytterligare aktörer som är verksamma på elmarknaden.
En elproducent producerar el och säljer den på börsen eller
till en större aktör som kan agera på börsen. I Sverige dominerar en handfull stora aktörer. De övriga elproducenterna är allt
från mellanstora företag till privatpersoner som äger småskalig
produktion i form av sol-, vind- och vattenkraft.
Elnätsföretag (distributionsnätsföretag) driver och underhåller elnätet och ansvarar för transporten av el från elproduktionsanläggningar till elkunder. Elnäten drivs som monopol
med Ei som övervakande och reglerande myndighet.
Elhandlare (elhandelsföretag) köper och säljer el till kunder.
Balansansvarig är en aktör som har avtal om balansansvar
med Svenska kraftnät. Det betyder att aktören är ekonomiskt
ansvarig för att tillförd mängd el och uttagen mängd el alltid
är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som ansvaret
omfattar.
Energitjänsteföretag är företag som levererar tjänster för att
förbättra energieffektiviteten i en slutanvändares anläggningar
eller lokaler.

EU-förordningarna inom elområdet
AV DE ÅTTA elförordningar som beskrivs i denna broschyr handlar tre om
marknaden för el, två förordningar handlar om elsystemets driftsäkerhet och
tre om anslutning till elnätet. Förordningarna beskrivs på sidorna som följer.

FCA

Förhandstilldelning av
kapacitet

CACM

Kapacitetstilldelning
och hantering av
överbelastning

EB

Balanshållning
avseende el
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SO

Driften av
elöverföringssystem

ER

Nödsituationer och
återuppbyggnad

RfG

Nätanslutning av
generatorer

DCC

Nätanslutning av
förbrukare

HVDC

Nätanslutning av
likström
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CACM
Förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Trädde i kraft
den 14 augusti 2015.

CACM ska säkerställa att:
• tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas

För att åstadkomma en gemensam dagen före- och intradagsmarknad för hela EU har Europeiska kommissionen
antagit förordningen CACM. CACM innehåller en mängd
bestämmelser som ger transmissionsnätsföretagen och de
nominerade elmarknadsoperatörerna inom EU i uppdrag
att ta fram detaljerade metoder och villkor för sammankoppling av marknaden.

• marknadsaktörernas köp- och säljbud skickas in till mark-

marknadskopplingen på ett samordnat sätt

nadskopplingen och matchas på ett optimalt sätt

• korrekta elområden fastställs inom unionen
• nominerade elmarknadsoperatörer inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor

• kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen
och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.

Exempel på regler i CACM
Marknadskoppling

För att marknadskopplingen ska fungera krävs att en eller flera
nominerade elmarknadsoperatörer, NEMO, upprätthåller de
olika operativa funktionerna. Alla NEMO har tillsammans tagit
fram en plan för hur operatörsfunktionen ska utföras. Planen
har godkänts av samtliga tillsynsmyndigheter.
CACM handlar också om att ta fram beräkningsmetoder
(algoritmer) som används i dagen före- och intradagshandeln,
om öppnings- och stängningstider, och max- och minimipriser
för handeln. CACM reglerar även reservförfaranden och backup-system, om systemen för kapacitetsberäkning och tilldelning, eller om marknadskopplingen och prissättningen, inte
fungerar som de ska.

Ei utser NEMO

Varje medlemsstat ska enligt CACM säkerställa att minst
ett företag har ett godkänt nationellt tillstånd att få bedriva
elbörsverksamhet. Ei har utsett nominerad elmarknadsoperatör i Sverige som ska utföra den gemensamma dagen föreoch intradagskopplingen.

Den gemensamma nätmodellen

För att på lika villkor kunna handla med el mellan elområden krävs att överföringskapaciteten på förbindelserna mellan
områdena beräknas på samma sätt. Ett steg i att uppnå detta är
att enas om en gemensam modell för beräkningen, en nätmodell.
Transmissionsnätsföretagen har tillsammans arbetat fram
förslag till metoder och villkor för nätmodeller för dagen förerespektive intradagsmarknaden. Modellerna har godkänts av
EU:s tillsynsmyndigheter.

Det är transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer som tar fram metoder och villkor, och genomför
marknadskopplingen, och det är dessa aktörer som påverkas
mest av CACM. Aktörerna har samarbetat även tidigare men
genom förordningen blir det en standardiserad process för
samarbetet.
Marknadsaktörerna såsom elproducenter, större elförbrukare
och övriga elnätsföretag påverkas främst genom att de regelbundet behöver lämna uppgifter till Svenska kraftnät till grund
för marknadskopplingen.
Reservförfarandena är viktiga för marknadsaktörerna eftersom de får möjlighet att handla över elområdesgränserna inom
regionen även då den vanliga dagen före-kopplingen inte tekniskt fungerar. Detta är särskilt viktigt i Norden eftersom regionen består av många små elområden och priset kan bli lägre
jämfört med om handel bara sker inom ett elområde.
För elhandlarna blir skillnaden att de får tillgång till fler
elbörser som erbjuder tjänster i konkurrens på den europeiska
marknaden. Handeln kommer därmed sannolikt att omfatta
större volymer.
Effekten för slutkunderna är att den gemensamma inre
marknaden med ökad konkurrens har förutsättning att ge lägre
elpriser.

Kapacitetsberäkningsregioner

Ett första steg mot en gemensam inre marknad är bildandet
av kapacitetsberäkningsregioner. Regionerna är geografiska
områden inom vilka metoder och villkor ska vara lika. På sikt
ska beräkning, tilldelning och handel av el ske på en enda
gemensam marknad.

Konsekvenser för aktörerna
EFTERSOM CACM tar sikte på att skapa en gemensam utformning av dagen före- och intradagsmarknaden påverkas alla
marknadsaktörer som är aktiva på dessa marknader.
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EB
Förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el. Trädde i kraft den 18 december 2017.
Förordningen EB sätter ramarna för en gemensam och
välfungerande europeisk balansmarknad.
Transmissionsnätsföretagen ska säkerställa att elsystemet tillförs lika mycket el som förbrukas och för att göra
det använder de reserver, balanstjänster. Balanstjänster är
flexibel produktion eller förbrukning som transmissions
nätsföretagen köper av leverantörer. Handeln med balanstjänster sker på balansmarknaden.

EB ska:
• bestämma villkor och metoder för hur balanstjänster

svårt att säga hur den totala kostnads-nyttoanalysen kommer att
se ut, då det är en rad andra villkor som är under utformning.
Elproducenter och förbrukare som vill vara aktiva på balansmarknaden kommer beröras av EB men exakt hur beror på det
arbetet som pågår hos transmissionsnätsföretagen. Hur standardprodukterna utformas, exempelvis vad gäller aktiveringstid och budstorlek, kommer att påverka vilka aktörer som kan
lämna bud.
Den kortare avräkningstiden kommer för Svenska kraftnäts
del vara till hjälp för balanshållningen eftersom de balansansvariga ges incitament att göra prognoser för varje 15-minutersperiod istället för timvis. Hur mycket en balansansvarig,
eller den elhandlare den representerar, kommer att påverkas
beror på hur väl den balansansvariga lyckas planera inom varje
15-minutersperiod. Elnätsföretag kan komma att påverkas
eftersom en ändrad avräkningsperiod innebär att mätningen
kan behöva förändras.

ska upphandlas och aktiveras

• harmonisera avräkningen och därigenom incitamenten

för de balansansvariga att bidra till balansen i elsystemet

• upprätta gemensamma metoder och förutsättningar för
att reservera överföringskapacitet mellan elområden.

Exempel på regler i EB
Standardprodukter för harmoniserade balanstjänster

För att underlätta handeln med balanstjänster på lika villkor
ska transmissionsnätsföretagen ta fram förslag till så kallade
standardprodukter. Det som ska harmoniseras är till exempel
balanstjänstens aktiveringstid, minsta budstorlek och hur länge
budet ska kunna vara aktiverat. Transmissionsnätsföretagen
ska samråda med intressenterna på marknaden kring utformningen av standardprodukterna.

Gemensamma plattformar för utbyten

För att utbytet av balanstjänster praktiskt ska fungera
innehåller EB regler om gemensamma handelsplatser. Dessa
handelsplatser ska skötas av Europas transmissionsnätsföretag
gemensamt. För att kunna skapa gemensamma handelsplatser
behövs också plattformar i form av gemensamma IT-system.
Transmissionsnätsföretagen ska lämna förslag på plattformar
till berörda tillsynsmyndigheter.

Avräkningstid på 15 minuter

En av de större förändringarna till följd av EB är att avräkningsperioden ändras från en timme till 15 minuter. En avräkningsperiod på 15 minuter ska vara införd i slutet av 2020, eller senast
2025, om Svenska kraftnät ber Ei om undantag. Ei kan också på
eget initiativ besluta om en förlängning till senast 2025.

Konsekvenser för aktörerna
IDAG ÄR DET den balansansvariga, i EB kallad balansansvarig part, som lämnar bud om balanstjänster till Svenska kraftnät. Genom EB införs en för Sverige ny aktörsroll, leverantör
av balanstjänster, vilket betyder att man som leverantör ska
lämna bud direkt till Svenska kraftnät utan att gå via balansansvarig part.
För transmissionsnätsföretagen innebär en harmoniserad
balansmarknad att de mest kostnadseffektiva resurserna kommer att användas för balanshållningen. Det bör på sikt leda till
lägre kostnader för transmissionsnätsföretagen, jämfört med om
det inte funnits några gemensamma handelsplatser. Det är dock
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FCA
Förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet. Trädde i kraft den 17 oktober
2016.
FCA handlar om är att ge marknadens aktörer möjlighet
att hantera ekonomiska risker vid handel av el, risker
som följer av att priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Det är ett behov som finns både hos
producenter och förbrukare.

FCA ska:
• säkerställa att marknadens aktörer har tillräckliga möjligheter att hantera ekonomiska risker

• reglera förhandstilldelning av kapacitet mellan elområden

• upprätta en metod för att bestämma långsiktig kapacitet för överföring mellan elområden.

FÖR PRISSÄKRING AV risker används olika typer av instrument i olika delar av EU. I Norden används i huvudsak finansiella kontrakt i form av systempriskontrakt och EPAD-kontrakt
(Electricity Price Area Differentials) medan de vanligaste instrumenten i stora delar av övriga Europa är överföringsrättigheter.
FCA bygger på metoden med överföringsrättigheter.

Sverige har ett annat system

FCA tillåter andra system under förutsättning att de ger tillräcklig möjlighet till prissäkring. Ei har fattat beslut om att
inte införa överföringsrättigheter på elområdesgränserna mellan Sverige och grannländerna. Ei anser att det finns tillräcklig möjlighet till prissäkring i samtliga svenska elområden.
Tillsynsmyndigheterna i Danmark, Finland, Litauen och Polen
är överens om att överföringsrättigheter inte ska införas på
elområdesgränser till Sverige.

Konsekvenser för aktörerna

Under förutsättning att överföringsrättigheter inte införs på
svenska elområdesgränser är endast ett fåtal av förordningens
artiklar aktuella för Svenska kraftnät och Ei.
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SO
Förordning om fastställande av riktlinjer för driften av el
överföringssystem. Trädde i kraft den 14 september 2017.
Förordningen SO har sin bakgrund i stora strömavbrott i
Europa i mitten av 00-talet och anger minimikrav på transmissionsnätsföretagen vad gäller driftsäkerhet och frekvenskvalitet i elnäten. Med frekvenskvalitet menas att
frekvensen inte ska avvika från ett antal parametrar i händelse av störning i elsystemet.

SO ska:
• säkerställa gemensamma krav och metoder för driftsä-

ER

• främja gränsöverskridande samordning av systemdrift

Förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet.
Trädde i kraft den 18 december 2017.

kerhet

och driftplanering

• säkerställa transparent och tillförlitlig information om
driften.

Exempel på regler i SO
Definition av drifttillstånd

I SO definieras de fem drifttillstånd ett överföringssystem kan
ha – normaldrifttillstånd, skärpt drifttillstånd, nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd. För
varje drifttillstånd finns särskilda regler. SO beskriver reglerna
vid normaldrifttillstånd och skärpt drifttillstånd. Regler för de
övriga tre finns i förordningen ER.

Driftavtal

Transmissionsnätsföretagen ska enligt SO ta fram ett antal olika
avtal. Det kanske viktigaste för Sverige är driftavtalet för Norden.
Transmissionsnätsföretagen i Norden ska ta fram detaljerade förslag till metoder, villkor och värden som ska ingå i avtalet.

Informationsutbyte – viktigt för driftsäkerheten

För att transmissionsnätsföretagen ska kunna genomföra
bestämmelserna i SO är det viktigt att de har korrekta uppgifter om överföringssystemet. Därför behöver de få data från
andra aktörer och även bestämma hur utbytet av uppgifter ska
gå till. Svenska kraftnät och de andra transmissionsnätsföretagen har tagit fram förslag på viktiga roller och ansvarsområden
när det gäller datautbyte.

Konsekvenser för aktörerna
DET ÄR FRAMFÖRALLT Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.
För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya
förutsättningar för planering och drift av det svenska transmissionsnätet. Reglerna i SO ersätter i många delar de frivilliga
överenskommelser som finns mellan de nordiska transmis
sionsnätsföretagen i dag.
I SO anges hur transmissionsnätsföretagen ska samordna
driftsäkerheten i regionen. En regional säkerhetssamordnare
(RSC) ska utses för varje region. För Norden har de nordiska
transmissionsnätsföretagen bildat Nordic Regional Security
Coordinator med säte i Köpenhamn.
Både Svenska kraftnät och andra elnätsföretag kommer att
behöva utbilda och certifiera personal till följd av förordningen. Då
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kraven på kompetens redan i dag är höga kommer det att handla
om en formalisering och standardisering av kompetenskraven.
Distributionsnätsföretagen påverkas genom att SO förtydligar vad som ska gälla för informationsutbyte och samordning
av informationsutbyte.
Ei har hittills inte varit direkt involverad i arbetet med att
utforma metoder och villkor för driftsäkerheten. Nu ska Ei
godkänna en del av de metoder och villkor som Svenska kraftnät och de andra transmissionsnätsföretagen föreslår.

ER beskriver minimikrav och principer för hur transmis
sionsnätföretagen ska hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

ER ska:
• förebygga omfattande störning och nätsammanbrott
• förhindra och förebygga att en incident sprids eller
förvärras

• möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av
elsystemet efter nätsammanbrott.

ER kompletterar SO dels med regler om vad som ska
göras vid nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd, dels med regler som ska säkerställa
informationsutbyte och kommunikation om något av de
tre drifttillstånden skulle inträffa.

Exempel på regler i ER
Systemskyddsplan och återuppbyggnadsplan

Transmissionsnätsföretagen ska ta fram en systemskyddsplan
och en återuppbyggnadsplan. Planerna ska godkännas av respektive lands tillsynsmyndighet.
Systemskyddsplanen är en plan för hur man kan skydda sig
mot nätsammanbrott. Återuppbyggnadsplanen är en plan för
återuppbyggnad av överföringssystemet i det fall nätet kollapsat. I ER finns regler om hur det går till att återuppbygga nätet.
Svenska kraftnät ska ta fram planerna i samråd med berörda.

Konsekvenser för aktörerna
DE AKTÖRER SOM främst påverkas av ER är Svenska kraftnät,
Ei, distributionsnätsföretag och anläggningar som hjälper nätet
att komma tillbaka till normalt eller skärpt drifttillstånd.
Svenska kraftnät ska med anledning av ER ta fram planer
och förslag till diverse metoder och villkor.
Distributionsnätsföretag och ägare av produktions- och förbrukningsanläggningar påverkas genom att de deltar i arbetet
med systemskyddsplan och återuppbyggnadsplan.
Ei har inlett ett arbete med att utreda vad det innebär att
godkänna villkor enligt ER och vilka samband som finns med
befintlig nationell lagstiftning.
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Anslutningsförordningarna
ANSLUTNINGSFÖRORDNINGARNA SYFTAR TILL att underlätta
integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser.
Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser, och det är:

• att de gäller nya anläggningar som ska anslutas till elnätet

(nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
• att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i
vissa fall

• vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska

ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och
frekvens, och tåla störningar i elnätet, och samtidigt förbli
anslutna
• möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
• att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav
(nationella krav som komplement till förordningarna).
Anslutningsförordningarna påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei,
energitjänsteföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning
för högspänd likström.

RfG
Förordning om fastställande av nätföreskrifter med
krav för nätanslutning av generatorer. Trädde i kraft den
17 maj 2016.
För att uppnå EU:s miljömål investerar många medlemsstater i förnybar elproduktion. Gemensamt för denna är
att den är svårare att planera eftersom flödet av el i näten
varierar betydligt mer. Genom RfG införs gemensamma
regler för elproduktionsanläggningar, i RfG kallade kraftproduktionsanläggningar, som ska anslutas till elnäten
inom EU. Kraven handlar bland annat om vilka typer av
störningar i elnätet som en framtida elproduktionsanläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

RfG ska:
• ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar

• säkerställa elproduktionsanläggningarnas förmåga att
bidra till elsystemets funktion

• bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar
elproduktion

• införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter.

DCC
Förordning om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare. Trädde i kraft den 7 september
2016.
Genom DCC införs gemensamma regler för anslutning
av anläggningar som förbrukar el. Reglerna berör
förbrukningsanläggningar och distributionsnät, och deras
förmåga att tillhandahålla kapacitet framförallt genom
efterfrågeflexibilitet (flexibel elanvändning - kunderna är
flexibla och anpassar sin elanvändning när det behövs).

DCC ska:
• ta fram regler för anslutning av nya förbrukningsanläggningar

• säkerställa elförbrukares förmåga att bidra till elsystemets funktion

• bidra till att möjliggöra efterfrågeflexibilitet.
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HVDC
Förordning om fastställande av nätföreskrifter med
krav för nätanslutning av system för högspänd likström
och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Trädde i
kraft den 7 september 2016.
Elnät drivs i regel med växelström men i vissa speciella
sammanhang kan ledningar drivas med likström. HVDC
anger de krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
(exempelvis vindkraftsparker).

HVDC ska:
• ta fram regler för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

• säkerställa berörda anläggningars förmåga att bidra till
elsystemets funktion

• säkerställa att elnätsföretagen utnyttjar förmågorna

hos system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler på ett lämpligt sätt.
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Naturgas och
naturgasmarknaden
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DEN INRE MARKNADEN för naturgas har genomförts stegvis
sedan 1999. En välfungerande gasmarknad bidrar till konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna och försörjningstrygghet.
Naturgas täcker cirka två procent av Sveriges energitillförsel.
Sverige producerar ingen egen naturgas utan tillförsel sker från
Danmark genom en ledning under Öresund. På svenska sidan
sträcker sig naturgassystemet sedan från Klagshamn, Malmö,
söderut till Trelleborg och norrut till Stenungsund, samt en bit
österut in mot Jönköping, se bild ovan. Det västsvenska naturgasnätet är litet i jämförelse med de flesta andra i Europa.
Den punkt där naturgas förs in i systemet fyller en viktig
funktion och kallas inmatningspunkt. Det svenska naturgasnätet saknar i nuläget en inmatningspunkt i Sverige. Det är istället inmatningspunkten i Dragör i Danmark som används.
Det finns inte heller någon svensk marknadsplats för naturgas. De svenska marknadsaktörer som vill handla gas gör detta
på den danska gasbörsen eller på någon av de andra marknadsplatserna som finns i Europa. Eftersom den svenska gasmarknaden är beroende av inmatning av gas från Danmark
och handeln inte sker på en börs i Sverige är möjligheterna att
förändra marknaden begränsade. Trots det har det varit möjligt
att genomföra förordningarna för naturgas tack vare att reglerna genom undantag tar hänsyn till den svenska situationen.
Eftersom svenska aktörer deltar i den danska grossistmarknaden är det i många fall konkurrenssituationen där som
bedöms vid genomförandet av gasförordningarna.

Aktörer på
naturgasmarknaden
I SVERIGE ÄR det Swedegas som äger och driver transmissionsnätet. Swedegas har även systembalansansvaret i Sverige.
Det finns för närvarande sex gasnätsföretag som äger de
distributionsnät som tar gasen från det västsvenska transmissionsnätet till kunderna. Gasnätsföretagen ansvarar
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för att distributionsnätet är säkert, tillförlitligt och effektivt.
Nätföretagen är centrala aktörer när det gäller informationsutbytet som sker på gasmarknaden.
Ett gasnätsföretag måste ha tillstånd, så kallad koncession,
för att bygga och driva gasledningar. Det är regeringen som
beslutar om tillstånd efter att Ei granskat ansökan.
Ei ansvarar för tillsyn över gasnätsföretagen och godkänner
de metoder som företagen använder för att beräkna sina nätavgifter.
Naturgashandlarna köper gas för att sälja till slutkunder.
Naturgashandlarna kan antingen köpa gas direkt från Danmark
eller från övriga Europa. Marknaden är konkurrensutsatt och
kunderna kan oavsett var de befinner sig i nätet välja den naturgashandlare som passar dem bäst.
Balansansvariga är aktörer som har ett avtal om balansansvar
med transmissionsnätsföretaget. Balansansvariga har ekonomiskt ansvar för att uttag av gas i deras uttagspunkter motsvaras
av inmatningar. Det finns i dag fem balansansvariga i Sverige.
De balansansvariga agerar också som naturgashandlare.

Europeiskt samarbete

Inom gasområdet finns inget formaliserat samarbete mellan de
nordiska tillsynsmyndigheterna. Ei för dock en löpande dialog med den danska tillsynsmyndigheten om hur den gemensamma marknaden kan utvecklas.

EU-förordningarna inom
gasområdet
DET ÄR FEM gasförordningar som har trätt i kraft, och de avser
både marknad och nät. För Sveriges del är det framför allt TAR
och BAL som har lett till förändringar. CAM och CMP handlar till stor del om krav för sammanlänkningspunkter (punkter mellan två överföringssystem), något som saknas i Sverige.
Därför är många av reglerna inte tillämpliga för Sveriges del.
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TAR

Tariffstruktur
gas

IO

Driftskompatibilitet
och
informationsutbyte

BAL

Balansering
av gas

CAM

Kapacitetstilldelning
gas

CMP

Tillträde
till naturgasöverföringsnäten

TAR

IO

Förordning om fastställandet av nätföreskrifter för
harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas.
Trädde i kraft den 6 april 2017.

Förordning om fastställandet av nätföreskrifter med
regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte.
Trädde i kraft den 21 maj 2015.

Förordningen TAR innehåller enhetliga regler för hur transmissionsnätstariffen för överföring av gas ska utformas
och hur transmissionsnätsföretagen ska ta ut sina avgifter. I dag förekommer flera olika modeller för nättariffer,
avgifter, i Europa.

Förordningen IO ska främja och underlätta gashandel och
överföring av gas inom EU genom harmoniserade regler
för den operativa driften av gasnätet och informationsutbytet mellan transmissionsnätsföretagen.

Vad pågår i genomförandet

Reglerna i IO ska genomföras av Swedegas. Ei har tillsyn
över att bestämmelserna i förordningen följs.

Sverige omfattas inte av de artiklar i TAR som handlar om
sammanlänkningspunkter eftersom det svenska transmissionsnätet för gas enbart har en inmatningspunkt i
Danmark. Även om det är en mindre del av TAR som berör
Sverige finns det en del artiklar där Ei har beslutat att
Swedegas får ett ansvar. Det är bland annat för att utföra
och offentliggöra bedömningar av kostnadsfördelningar
och annan information, och att genomföra samråd.
För Ei:s del handlar det om att godkänna den så kallade
referensprismetoden, den metod som ska tillämpas för
att beräkna den svenska transmissionsnätstariffen, och
utöva tillsyn över genomförandet av TAR.

BAL
Förordning om fastställande av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas. Trädde i kraft den
16 april 2014.
BAL ska förbättra gasmarknadens funktion genom
gemensamma regler för balanshållning. BAL innehåller
även regler som rör driften av naturgasnäten.

Vad pågår i genomförandet

BAL tar hänsyn till nationella skillnader och tillåter att
vissa regler införs senare. Ei har godkänt att Swedegas
får fortsätta med den balanseringstjänst som används
i dag fram till 2019. Skälet till detta är att den svenska
gasmarknaden saknar tillräcklig likviditet. En gemensam
balanseringszon med Danmark är under utveckling och
ska enligt plan vara i drift våren 2019. När denna införs är
likviditeten tillräcklig och Sverige kommer att uppfylla reglerna i BAL.
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Vad pågår i genomförandet

CAM & CMP
Förordning om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem
för gas. Trädde i kraft den 6 april 2017.
Förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten. Trädde i kraft den 3 september 2009.
CAM ska bidra till en flexibel användning av befintliga
överföringssystem så att gas kan transporteras från områden där priset är lägre till områden där priset är högre.
CMP innehåller regler som bland annat säkerställer att kapacitet som en aktör bokat, men inte använt,
kan användas av en annan aktör. Reglerna i CMP är särskilt viktiga i länder vars överföringssystem redan är fullt
utnyttjat och det finns risk för kapacitetsbrist.

Vad pågår i genomförandet

Både CAM och CMP handlar om regler för sammanlänkningspunkter. Eftersom sådana saknas i Sverige bedriver
Ei inte tillsyn enligt förordningarna och genomför inte heller några åtgärder med anledning av förordningarna.
För de svenska aktörer som handlar med gas inom
EU och transporterar gas från andra länder inom EU till
Danmark, och ut från Danmark till Sverige, har reglerna i
CAM och CMP betydelse. Ei bevakar därför tillämpningen
genom deltagandet i ACER:s arbetsgrupper.
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Hur en förordning
arbetas fram
1 Europeiska kommissionen identifierar och prioriterar

Första steget i processen är att Europeiska kommissionen identifierar och
prioriterar inom vilka områden gemensamma europeiska regler ska tas
fram.

2 ACER tar fram ramriktlinje

Efter detta steg tar ACER fram ramriktlinjer i samarbete med alla medlemsstaters tillsynsmyndigheter. Innan ACER beslutar om en ramriktlinje
erbjuds möjlighet till samråd, och remissynpunkter samlas in muntligt och
skriftligt från olika intresseorganisationer. På detta vis har svenska aktörer och intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

3 ENTSO bereder

När ramriktlinjerna beslutats skriver det europeiska nätverket av transmissionsnätsföretag, ENTSO-E för el och ENTSOG för gas, ett förslag till
förordning. Det görs i samarbete med alla europeiska transmissionsnätsföretag. Sverige representeras av Svenska kraftnät för el och Swedegas
för naturgas. Även i denna fas genomförs samråd.

4 ACER granskar

När ENTSO är klara med ett förslag till förordning granskar ACER förslaget
för att bedöma om det är i linje med ramriktlinjen. ACER lämnar ett positivt eller negativt yttrande till ENTSO.

5 Omarbetning efter ACER:s granskning

ENTSO justerar förslaget för att sedan låta ACER ta ställning på nytt. Om
ACER inte har några invändningar föreslår ACER Europeiska kommissionen att reglerna ska antas.

6 Förberedande lagstiftningsprocess mellan Europeiska
kommissionen, medlemsstaterna, ACER och ENTSO

När ACER lämnat ett positivt yttrande till Europeiska kommissionen, är det
kommissionens uppgift att se till att reglerna blir juridiskt bindande i form
av en förordning. Det innebär att reglerna inte behöver genomföras i den
nationella lagstiftningen, eftersom en förordning gäller direkt i varje medlemsstat.
De förslag till regler som utarbetats av ENTSO-E respektive ENTSOG går
till kommittéförfarande.

7 Kommittén inleder ett slutförande av förslaget till förordning
Kommittéförfarandet är medlemsstaternas process för att godkänna en
förordning. Under denna process kan texter och innehåll ändras.

8 Europaparlamentet och rådet godkänner förslaget

När kommittéförfarandet är avslutat lämnar Europeiska kommissionen
förslaget till förordning till Europaparlamentet och rådet. Parlamentet och
rådet har 4–6 månader på sig att antingen anta eller förkasta förslaget.

9 Förordningen träder i kraft

Europeiska kommissionen antar förordningen vid ett kommissionsbeslutsmöte. Sedan publiceras förordningen i Europeiska unionens tidning
(EUT) och träder i kraft 20 dagar efter publicering.
Förordningar börjar gälla direkt i Sverige (eventuella undantag beskrivs
i förordningen).
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Hur en förordning
genomförs
TSO* eller NEMO
förbereder
förslag utifrån
givet slutdatum
i förordningen

TSO eller NEMO
skickar in
förslaget

6

månader

Öppen
konsultation**
(minst 1 månad)

ELFÖRORDNINGARNA BESKRIVER INOM vilka områden mer
detaljerade metoder och villkor ska arbetas fram av transmissionsnätsföretagen eller de nominerade elmarknadsoperatörerna, NEMO. Förslagen lämnas till tillsynsmyndigheterna,
som antingen kan godkänna eller begära ändringar av förslagen, en process som får ta högst sex månader.
Vissa metoder och villkor ska tas fram av samtliga transmissionsnätsföretag eller alla NEMO gemensamt och godkännas
av alla tillsynsmyndigheter inom EU. Därefter ska de genomföras på EU-nivå. Andra ska tas fram, godkännas och genomföras på regional nivå eller i en medlemsstat. Detta innebär en
stor förändring i hur metoder och villkor utarbetas och prövas.
Historiskt har det skett på nationell nivå och eventuell samordning med aktörer i andra länder har varit frivillig.
Om den grupp av tillsynsmyndigheter som ska samordna
sina beslut inte kan komma överens får man inte fatta något
nationellt beslut. I sådana fall beslutar ACER om metoderna
och villkoren i stället. Innan ACER får ta sitt beslut, måste en
majoritet av de nationella tillsynsmyndigheterna vara överens.

Tillsynsmyndigheter
godkänner förslaget

Tillsynsmyndigheter
begär ändringar i
förslaget

6
Hur involveras aktörerna

månader
Aktörernas intressen bevakas bland annat av en europeisk
kommitté av intressenter.
Aktörer som distributionsnätsföretag, elhandlare och elproducenter involveras även direkt i utarbetandet av metoder och
villkor genom att transmissionsnätsföretagen och NEMO har
skyldighet att hämta in synpunkter innan förslagen lämnas till
tillsynsmyndigheterna. Ei och övriga tillsynsmyndigheter har
även i flera fall valt att genomföra egna samråd.

Ofta en lång process

De godkända metoderna och villkoren ska genomföras av de
aktörer som lämnat in respektive förslag, det vill säga berörda
transmissionsnätsföretag och NEMO. Tiden för genomförande
är ofta lång eftersom metoderna och villkoren i många fall kräver utveckling av gemensamma verktyg och IT-strukturer. Det
gör att de konsekvenser besluten får för marknadens utformning ännu inte slagit igenom.

* TSO = Transmission system operator, det vill säga transmissionsnätsföretag.
** Öppen konsultation = samråd.
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Så här håller du dig
informerad om arbetet med
de nya EU-förordningarna
PÅ EI.SE KAN du följa arbetet med genomförandet av de nya
EU-förordningarna. Här publicerar vi de förslag till metoder
och villkor som kommer in till oss, vilka beslut vi fattar och
även de förslag till föreskrifter vi själva tar fram och samråder
kring. Vi lägger ut denna information som nyheter på förstasidan. Ett enkelt sätt att hålla dig informerad om vad som händer
är att prenumerera på nyheterna. Du hittar information om hur
du blir prenumerant på förstasidan.

Mer om EU-förordningarna i Ei:s rapport

I rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas – innehåll
och genomförande, som Ei lämnade till regeringen den 29 juni
2018, kan du läsa mycket mer om de nya EU-förordningarna.
Rapporten finns på ei.se.

Produktion: Ei
Foto: Mostphotos
Tryck: Elanders
201807

Box 155 | 631 03 Eskilstuna | tel 016-16 27 00 | www.ei.se

