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Svenska kraftnät tillställer, med hänsyn till följande, 

 

Bakgrund 

(1) Detta dokument framtaget av Svenska kraftnät är ett förslag till ändring av redan 

inlämnat förslag om fastställande av former avseende mer än en nominerad 

elmarknadsoperatör (NEMO) inom ett elområde (nedan ”MNA”) såsom definierat i 

enlighet med Artikel 45 och 57 i Kommissionens Förordning (EU) 2015/1222 av den 

24 Juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av 

överbelastning (nedan ”CACM-förordningen”). Detta dokument tar i beaktande samt 

anpassar arbete utfört i samordning med övriga systemansvariga för överföringssystem 

i norden (nordiska TSO:er) avseende MNA. 

 

(2) Energimarknadsinspektionen, (Ei) har den 10 april 2017 godkänt förslaget om former 

avseende mer än en NEMO (MNA-förslaget). 

 

(3) I enlighet med Artikel 9(13) ingående i CACM-förordningen, utfärdar härmed Svenska 

kraftnät ett förslag till ändring av former avseende mer än en NEMO inom ett elområde 

såsom definierat i enlighet med Artikel 45 och 57 i CACM-förordningen. 

 

(4) Detta förslag till ändring tar i beaktande de allmänna principerna och målen angivna i 

CACM-förordningen såväl som Europaparlamentets och rådets Förordning (EG) nr 

714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande 

elhandel (nedan ”Förordning (EG) nr 714/2009”). Syftet med CACM-förordningen är 

samordning och harmonisering av kapacitetsberäkning samt –tilldelning för 

gränsöverskridande dagen före- och intradagsmarknader. För att förenkla dessa mål 

måste former fastställas avseende kontroll av icke-diskriminerande tillgång till 

kapacitet mellan elområden i de fall det finns mer än en NEMO inom ett elområde. 

 

(5) I enlighet med Artikel 9(9) i CACM-förordningen måste en beskrivning anges av 

förväntad effekt av förslaget på målen i CACM-förordningen. Påverkan av förslaget 

beskrivs nedan (punkt (6) till (8) i detta stycke). 

 

(6) Detta förslag till ändring bidrar, samt utgör inga hinder på något sätt, till uppfyllandet 

av målen angivna i CACM-förordningen. I synnerhet gynnar förslaget uppfyllandet av 

målen genom att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande behandling av 

systemansvariga för överföringssystem (TSO), NEMO:er, byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (ACER), tillsynsmyndigheter samt marknadsaktörer (NRA) 

(Artikel 3(e)), tillhandahålla icke-diskriminerande tillgång till kapacitet mellan 

elområden (Artikel 3(j) i CACM-förordningen), skapa en spelplan med lika villkor för 

NEMO:er (Artikel 3(i) i CACM-förordningen), samt ta hänsyn till behovet av en rättvis 

och välordnad marknad och en rättvis och välordnad prisbildning (Artikel 3(h) i 

CACM-förordningen). 

 

(7) Upphävande av kraven ställda på den/de samordnade kapacitetsberäknaren/na (CCC) 

avseende validering av att korrekta uppgifter om kapacitet mellan elområden (CZC) 
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och tilldelningsbegränsningar (AC) används som underlag till beräkningar av 

funktionen för marknadskopplingsoperatörer (MCO), uppfyller målet gällande 

säkerställande av en rättvis och icke-diskriminerande behandling. Genom att säkerställa 

att ansvaret som ligger på CCC och NEMO är tydligt och överensstämmer med 

CACM-förordningen Artikel 7 (2)(b) samt Artikel 46(1), ställs inte kravet att berörda 

CCC:er för de svenska elområdesgränserna skall utföra uppgifter som inte erfordras av 

CCC:er generellt och behandlas därmed ej orättvist. 

 

(8) Kravställandet på Svenska kraftnät avseende definiering av filformat och 

kommunikationsprotokoll mellan TSO och NEMO gällande datautbyte med 

utgångspunkt i internationell standard eller ENTSO-E säkerställer en rättvis och icke-

diskriminerande behandling TSO och NEMO. Det finns inga krav på att TSO skall 

ändra redan införda format och protokoll, eller acceptera fomat och protokoll som inte 

är internationella standarder eller förordas av ENTSO-E för att godkänna arrangemang 

som rör mer än en NEMO. Därutöver riskerar inte NEMO att utsättas för icke-

diskriminerande behandling då de behandlas lika. En spelplan med lika villkor för 

NEMO säkerställs då de kommer att följa likvärdiga krav för utbyte av data. Dessutom 

skall NEMO definiera filformat och kommunikationsprotokoll för utbyte av data 

mellan de NEMO:erna i enlighet med motsvarande gemensam dagen före- eller 

intradagskoppling och/eller NEMO:ers förfaranden. 

 

följande ändringsförslag till Ei i egenskap av nationell tillsynsmyndighet i Sverige: 

 

AVDELNING 1 

Ändringar 

Artikel 1 

Ändring av Artikel 5 gällande former avseende kapacitetstilldelning (pre-coupling) för 

gemensam dagen före-koppling 

1.  Svenska kraftnät föreslår följande ändring av Artikel 5(I): 

Varje CCC fastställd i enlighet med Artikel 27(2) ingående i CACM-förordningen 

skall säkerställa att kapacitet mellan elområden samt tilldelningsbegränsningar för 

de svenska elområdesgränserna lämnas till berörda NEMO:er i enlighet med Artikel 

46(1) i CACM-förordningen, för att säkerställa offentliggörandet av kapacitet 

mellan elområden och tilldelningsbegränsningar på marknaden av berörda 

NEMO:er. 

 

2. Svenska kraftnät föreslår följande ändring av Artikel 5(3): 

Berörda NEMO:er skall ansvara för fastställandet av erforderliga former 

sinsemellan i syfte att behandla erhållen information i enlighet med Artikel 5(2). 

3. Svenska kraftnät föreslår upphävning av Artikel 5(4). 
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Artikel 2 

Ändring av Artikel 6 avseende tillhandahållande och validering av resultat från den 

gemensamma dagen före-kopplingen 

Svenska kraftnät föreslår följande ändring av Artikel 6: 

1. NEMO:er som erbjuder tjänster inom de svenska elområdena skall tillhandahålla 

resultaten för gemensam dagen före-koppling till Svenska kraftnät samt till berörda 

CCC:er i enlighet med Artikel 48 i CACM-förordningen. 

2. Svenska kraftnät är ansvariga för verifiering av att resultaten har beräknats i enlighet 

med validerad kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar. Denna 

verifiering kan delegeras till berörda CCC:er eller annan relevant enhet (-er) i 

enlighet med Artikel 81 i CACM-förordningen. 

3. Varje NEMO inom de svenska elområdeena skall verifiera att resultaten har 

beräknats i enlighet med berörd NEMOs köp- och säljordrar.  

 

Artikel 3 

Ny artikel avseende utbyte av data 

Svenska kraftnät föreslår införandet av en ny Artikel 14 avseende utbyte av data enligt 

följande: 

1. Svenska kraftnät skall definiera filformat och kommunikationsprotokoll för utbyte 

av data mellan Svenska kraftnät (inkluderat berörda CCC:er och berörda 

avräkningsenheter) och berörda NEMO:er (inkluderat berörda centrala motparter 

(CCP)) inom det svenska elområdet. Syftet med detta är följande: 

a.  tekniska specifikationer som används för den generella gemensamma 

dagen före- och/eller intradagslösningen skall tillämpas i möjligaste 

mån; samt 

b.  filformat och kommunikationsprotokoll som är baserade på 

internationella standarder eller i enlighet med ENTSO-E skall 

tillämpas om möjligt 

2. NEMO:er skall definiera filformat och kommunikationsprotokoll för utbyte av 

datamellan NEMO:er (inkluderat berörda CCP:er) i enlighet med motsvarande 

gemensam dagen före- och intradagskoppling och/eller NEMO:ers förfaranden. 

 

Artikel 4 

Ändring av numrering av artiklar 

1.  Svenska kraftnät föreslår ändring av numreringen av följande artiklar: 

a) Artikel 14 avseende finansiella arrangemang ändras till Artikel 15 

b) Artikel 15 avseende offentliggörande och införande av förslaget 

gällande former avseende mer än en NEMO ändras till Artikel 16 

c) Artikel 16 gällande språk ändras till Artikel 17 

 



5 (5) 

 

AVDELNING 2 

Slutbestämmelser 

Artikel 5 

Offentliggörande och införande av ändringar 

1. Svenska kraftnät skall offentliggöra dessa ändringar utan otillbörligt dröjsmål efter 

att Ei har godkänt förslaget till ändring. 

2. Datum för införande av detta förslag skall följa införandet av förslaget om former 

avseende mer än en NEMO inom ett elområde (MNA) enligt fastställande i Artikel 

15 i MNA-förslaget godkänt av Ei. 

 

Artikel 6 

Språk 

Referensspråket för detta förslag till ändring skall vara engelska. För att undvika 

tveksamheter i de fall Svenska kraftnät behöver översätta detta förslag till ändring 

till svenska, i händelse av diskrepanser mellan den engelska versionen utgiven av 

Svenska kraftnät i enlighet med Artikel 9(14) i CACM-förordningen och version på 

svenska, skall Svenska kraftnät i enlighet med nationell lagstiftning tillhandahålla 

en reviderad översättning av detta förslag till ändring till Ei. 

 


