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1 Sammanfattning
Europeiska kommissionen har i en så kallad formell underrättelse till den svenska
regeringen daterad den 26 juni 2009 meddelat att man har undersökt situationen i
medlemsstaterna vad gäller genomförandet av förordning (EG) nr 1228/2003
(elförordningen) och dess bilaga, ändrad genom kommissionens beslut
2006/770/EG av den 9 november 2006 (riktlinjerna) och funnit att ett antal problem
har noterats när det gäller Sverige.
Huvuddelen av anmärkningarna mot Sverige hänger samman med att principerna
för kapacitetstilldelning på de båda likströmsförbindelserna Baltic Cable och
SwePol Link, inte anses vara marknadsbaserade.
Baltic Cable och SwePol Link är sammanlänkningar mellan det svenska och de
tyska respektive polska elsystemen. Det innebär att sättet de nyttjas på även berör
dessa länder. Energimarknadsinspektionen har erfarit att Tyskland och Polen har
fått motsvarande formella underrättelser när det gäller Baltic Cable och SwePol
Link. Enligt uppgift förväntas kommissionen återkomma med en så kallad
reasoned opinion i juni 2010.
Eftersom denna fråga rör hantering av gränsöverskridande överföringsförbin‐
delser har en del av arbetet bedrivits inom ramen för det regionala samarbetet i
region Norra Europa inom ERGEGs regionala initiativ.
Uppdrag och syfte
Energimarknadsinspektionens har i arbetet med uppdraget haft följande utgångs‐
punkter:


att åstadkomma lösningar som så långt som möjligt innebär regelefterlevnad
samtidigt som dessa åtgärder också syftar till en väl fungerande elmarknad och
inte endast leder till att regelverket följs i formellt hänseende,



att dialog och samverkan med berörda aktörer eftersträvats i första hand i syfte
att förkorta tidsutdräkten jämfört med en eventuell formell process,



att Baltic Cable och SwePol Link bör marknadsöppnas så snart de aktuella
marknadsförutsättningarna medger detta,



att berörda aktörer ska uppmanas att presentera trovärdiga tidtabeller för de
olika steg som krävs för att marknadsöppning ska kunna ske,



att berörda tillsynsmyndigheter måste samarbeta för att säkerställa att
acceptabla lösningar tas fram och gemensamt verka för att lösningarna
genomförs.

Kommissionens formella underrättelse
Huvuddelen av anmärkningarna hänger samman med att tilldelningsmetoderna
på kablarna inte är marknadsbaserade. Därutöver anmärker kommissionen på att
lösningar som omfattar Baltic Cable och SwePol Link saknas i områden där regio‐

nalt samordnade metoder krävs, nämligen när det gäller intradaghantering och
allokering av överföringskapacitet för år och månad. I rapporten konstateras att
dagen före hantering behöver prioriteras. I ett senare skede, när dagen före hante‐
ringen visat sig fungera, bör dessa frågor tas upp i ett regionalt sammanhang.
Frågor om öppenhet och insyn hanteras i samband med den compliance‐enkät som
för närvarande hanteras av EI och Svenska kraftnät på ERGEGs uppdrag.
Otydligt regelverk
En av inspektionens uppgifter är att säkerställa att regelverket enligt elförord‐
ningen med bilaga följs. Kommissionen anser inte att inspektionen har fullgjort
sina uppgifter när det gäller Baltic Cable och SwePol Link. Baltic Cable och SwePol
Link är kommersiella sammanlänkningar utan undantag enligt artikel 7 i elförord‐
ningen. Eftersom regelverket vänder sig till systemansvariga blir det på flera
punkter oklart hur det ska tolkas när det gäller Baltic Cable och SwePol Link.
Dessa otydligheter finns till viss del också när det gäller kommersiella kablar med
undantag. En process pågår i ERGEG om att klargöra hur kommersiella samman‐
länkningar ska hanteras beträffande systemansvaret.
Energimarknadsinspektionens åtgärder
Energimarknadsinspektionen har redan sedan ett antal år tillbaka en pågående
process för att hantera den situation som uppkommit beträffande Baltic Cable och
SwePol Link med anledning av att nya regelverk successivt införts. Som konsta‐
terats i avsnitt 4.4 har förutsättningarna på senare tid förbättrats vilket har inne‐
burit att Energimarknadsinspektionen kunnat fortsätta detta arbete.
En stor del av arbetet inom ramen för detta uppdrag har kommit att utgöras av
diskussioner dels med Baltic Cable AB inför marknadsöppningen, dels ett mer
omfattande samarbete med olika aktörer i syfte att nå marknadsöppning av Swe
Pol Link.
I samband med att arbetet återupptogs med dessa kablar beslutade EI om att sända
en skrivelse till bolagen där de ombads att dels kommentera kommissionens kritik
och dels att till inspektionen lämna ett bindande åtagande med åtgärder för att
följa regelverket.
Vidare har inspektionen återupptagit verksamheten inom ramen för ERGEG:s
regionala samarbete, IG ” Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and
SwePol Link” under medverkan av samtliga berörda aktörer. Två möten har hållits
i gruppen. Vid det första mötet behandlades såväl Baltic Cable som SwePol Link.
Det andra mötet rörde enbart SwePol Link. Vid det mötet påbörjades framtagandet
av en action plan, som samtliga aktörer kan ställa sig bakom. Diskussioner med
den polska tillsynsmyndigheten är ett viktigt led i detta.
Slutligen har inspektionen analyserat regelverket. Som tidigare nämnts har inspek‐
tionen funnit att EU‐regelverket är otydligt på vissa punkter. Vidare har inspektio‐
nen konstaterat att en mindre anpassning av ellagen bör genomföras och lämnar
förslag till ändrad författning.

Resultat av Energimarknadsinspektionens arbete
Det sammantagna resultatet av utvecklingen under första halvåret 2010 är att det
nu föreligger konkreta handlings‐ och åtgärdsplaner avseende både Baltic Cable
och SwePol Link om marknadskoppling.
Baltic Cable
Redan tidigare har Baltic Cable AB åtagit sig att marknadsöppna kabeln genom att
ansluta sig till marknadskoppling via EMCC. Introduktionen har försenats genom
händelser utanför Baltic Cables kontroll. Den 10 maj 2010 startade denna mark‐
nadskoppling. Baltic Cable har redovisat förutsättningarna för denna marknads‐
koppling.
SwePol Link
I mars 2010 publicerade Svenska Kraftnät och den polska systemansvariga, PSE
Operator, en avsiktsförklaring att marknadsöppna SwePol Link via implicita
auktioner. Avsikten var att inleda samarbete mellan NordPool Spot och den polska
elbörsen Towarowa Gielda Energia. Tidigare har den dåliga likviditeten på den
polska marknaden bedömts utgöra ett hinder för en fungerande marknadsöpp‐
ning. Genom lagändringar under 2010 kommer likviditeten på börsen att öka.
En process pågår för närvarande med syfte att ta fram en action plan som alla
berörda kan åta sig att fullfölja. Vid möte i IG “Optimisation of the interconnectors
Baltic Cable and SwePol Link” den 7 maj 2010 presenterades preliminära planer.
Ett troligt startdatum är början av november 2010. Mer konkreta planer kommer
att kunna redovisas i juni 2010.
Energimarknadsinspektionens bedömning
Energimarknadsinspektionen bedömer att den marknadskopplingslösning som nu
har inletts beträffande Baltic Cable och planeras när det gäller SwePol Link till
stora delar tillgodoser kommissionens påpekanden.
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2 Inledning
Europeiska kommissionen har i en så kallad formell underrättelse till den svenska
regeringen daterad den 26 juni 2009 meddelat att situationen i medlemsstaterna
undersökts vad gäller genomförandet av förordning (EG) nr 1228/2003 (elförord‐
ningen) och dess bilaga, ändrad genom kommissionens beslut 2006/770/EG av den
9 november 2006 (riktlinjerna) och funnit att ett antal problem har noterats när det
gäller Sverige.
Huvuddelen av anmärkningarna mot Sverige hänger samman med att principerna
för kapacitetstilldelning på de båda likströmsförbindelserna Baltic Cable och
SwePol Link, inte är marknadsbaserade.

2.1

Uppdraget

I 2010 års regleringsbrev gav regeringen Energimarknadsinspektionen följande
uppdrag:
Energimarknadsinspektionen ska analysera förhållanden för och villkoren för nytt‐
jande av förbindelserna Baltic Cables och Swepol Links tilldelade överföringskapa‐
citet med utgångspunkt i de synpunkter som Europeiska kommissionen har
lämnat i en formell underrättelse som kom in till Sveriges ständiga representation
vid EU den 29 juni 2009 (dnr N2009/5749/E). Arbetet ska resultera i en bedömning
av om det finns brister i efterlevnaden av EG‐regelverket, framförallt med avse‐
ende på Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54 EG av den 26 juni 2003
om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 96/92 EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003
av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.
Om Energimarknadsinspektionen finner brister i efterlevnaden, ska efter samråd
med Affärsverket svenska kraftnät förslag lämnas på åtgärder som kan vidtas för
att Sverige ska uppfylla kraven. Uppdraget ska redovisas i en rapport till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2010.

2.2

Utgångspunkter för arbetet

Baltic Cable och SwePol Link är sammanlänkningar mellan det svenska och de
tyska respektive polska elsystemen. Det innebär att sättet de nyttjas på även berör
dessa länder. Energimarknadsinspektionen har erfarit att Tyskland och Polen har
fått motsvarande formella underrättelser när det gäller Baltic Cable och SwePol
Link.
Energimarknadsinspektionen känner till att EU‐kommissionen förbereder nästa
steg i överträdelseprocessen, där en så kallad ”reasoned opinion” kan förväntas
som ett nästa steg. Denna kommer sannolikt att innehålla en begäran till medlems‐
staterna om ytterligare förtydliganden till tidigare lämnade redogörelser och där
konkreta åtgärder förväntas.
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Energimarknadsinspektionens har i arbetet med uppdraget haft följande utgångs‐
punkter:


att åstadkomma lösningar som så långt som möjligt innebär regelefterlevnad
samtidigt som dessa åtgärder också syftar till en väl fungerande elmarknad och
inte endast leder till att regelverket följs i formellt hänseende,



att dialog och samverkan med berörda aktörer eftersträvats i första hand i syfte
att förkorta tidsutdräkten jämfört med en eventuell formell process,



att Baltic Cable och SwePol Link bör marknadsöppnas så snart de aktuella
marknadsförutsättningarna medger detta,



att berörda aktörer ska uppmanas att presentera trovärdiga tidtabeller för de
olika steg som krävs för att marknadsöppning ska kunna ske,



att berörda tillsynsmyndigheter måste samarbeta för att säkerställa att
acceptabla lösningar tas fram och gemensamt verka för att lösningarna
genomförs.

2.3

Hänsyn till kommande förändringar i regelverket bör
ingå i arbetet

Eftersom uppdraget är föranlett av kommissionens formella underrättelse, som i
sin tur utgår från elmarknadsdirektivet 2003/54 och elförordningen (EG) 1228/2003
om gränsöverskridande elhandel med annex i form av ”Congestion management
guidelines” (CMG), kommer huvuddelen av resonemanget att utgå från detta
regelverk.
Från mars 2011 kommer istället det så kallade tredje paketet att gälla. Direktiv
2009/72 respektive förordning 714/2009 kommer då att ersätta det nuvarande
elmarknadsdirektivet respektive elmarknadsförordningen. Därutöver har
ytterligare regelverk tillkommit. Sammantagit utgör dessa regelverk det tredje
paketet. Det kan noteras att det reviderade annexet (CMG) har införlivats i den nya
elförordningen i den version som antogs efter kommitologiförfarande hösten 2006
och är gällande sedan december 2006. Det pågår fortfarande arbete med att
införliva det tredje paketet i svensk lag samt att anpassa svenska bestämmelser till
förordning och riktlinjer. När det gäller förordningstexten blir den direkt gällande i
EU:s medlemsstater.
Vidare pågår diskussioner mellan kommissionen, ERGEG och ENTSO‐E om hur
det tredje paketet ska tolkas inom områden av betydelse för detta uppdrag, såsom
åtskillnad och systemansvar i relation till kommersiella kablar bland annat
föranlett av planer på off‐shore vind i Nordsjön och Östersjön.
Inspektionen har valt att hantera dessa förhållanden i flera faser. Det kortsiktiga
målet för detta uppdrag är att medverka till att finna lösningar som leder till
marknadsöppning av kablarna och att dessa lösningar uppfyller relevant, nu
gällande regelverk.
Det långsiktiga målet, som ligger utanför detta uppdrag, handlar om att de
berörda kablarna på sikt ska integreras i de samordnade marknadsmodeller som är
under utarbetande inom och mellan regioner och som omfattar såväl långsiktig
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som dagen‐före allokering av överföringskapacitet. Vidare ska förutsättningar
skapas för gränsöverskridande handel intra‐dag och för handel med balanstjänster.
Till den del som detta långsiktiga mål gäller handeln i olika tidshorisonter inom
regioner, är frågeställningarna relevanta ur överträdelseprocessens perspektiv. En
realistisk lösning förutsätter att en stegvis lösning eftersträvas, där dagen‐före
handeln ges prioritet.

2.4

Projektorganisation

Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Margareta Bergström
(projektledare) och Johan Roupe. Arbetet har skett i nära kontakt med berörda
parter i syfte att genom diskussioner finna acceptabla lösningar och att förmå de
berörda att frivilligt göra åtaganden om marknadsöppning. Arbetet har bedrivits i
nära kontakt med inspektionens ledning. Diskussioner har även förts med
tillsynsmyndigheter i Tyskland och Polen. Vidare har inom ramen för projektet två
möten hållits inom ramen för ERGEGs regionala initiativ, region Norra Europa i
Implementation Group ”Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and
SwePol Link”.
Samråd har skett med Svenska kraftnät.
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3 Utveckling av regelverket och
tidigare arbete mot en enda inre
marknad
Förordning (EG) 1228/2003 syftar till att fastställa rättvisa regler för
gränsöverskridande elhandel och därmed stärka konkurrensen på den inre
marknaden för el. Dessa regler innefattar bland annat harmoniserade principer för
tilldelning av tillgänglig kapacitet för sammanlänkningar mellan de nationella
överföringssystemen. En grundläggande regel är att tilldelning av kapacitet på
sammanlänkningar ska ske med marknadsanpassade metoder. Vidare omfattas
kompensationsmekanismer för gränsöverskridande flöden.
Enligt EU:s regelverk är det inte tillåtet att ge någon aktör exklusiva rättigheter till
en överföringsförbindelse såvida det inte rör sig om en så kallad ny
sammanlänkning, som under vissa förutsättningar kan beviljas undantag från
kraven på tredjepartstillträde.
Baltic Cable och SwePol Link länkar samman det svenska elnätet med de tyska och
polska elnäten. De är båda kommersiella investeringar där ägarna/finansiärerna
har förbehållit sig nyttjanderätten till överföringskapaciteten, dvs. i praktiken
saknas tredjepartstillträde. Båda kablarna togs i drift innan det nuvarande
europeiska regelverket trädde i kraft. De är därmed inte att anse som nya
sammanlänkningar enligt regelverket.
Baltic Cable och SwePol Link skulle sannolikt ha uppfyllt förutsättningarna för
undantag enligt artikel 7 i elförordningen 1 om de skulle byggas idag. Det finns
emellertid inga möjligheter till undantag för sammanlänkningar som togs i drift
före 2003. Baltic Cable och SwePol Link drivs således som kommersiella kablar
utan stöd i regelverket.

3.1

Europeiska kommissionens överträdelseprocess ställer
krav på handling

Europeiska kommissionen har i en så kallad formell underrättelse till den svenska
regeringen daterad den 26 juni 2009 meddelat att situationen i medlemsstaterna
har undersökts vad gäller genomförandet av förordning (EG) nr 1228/2003
(elförordningen) och dess bilaga, ändrad genom kommissionens beslut
2006/770/EG av den 9 november 2006 (riktlinjerna) och funnit att ett antal problem
har noterats när det gäller Sverige.
Huvuddelen av anmärkningarna mot Sverige hänger samman med att principerna
för kapacitetstilldelning på de båda likströmsförbindelserna Baltic Cable och

1

Motsvaras av artikel 17 i den nya elförordningen 714/2009
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SwePol Link, inte är marknadsbaserade. Huvuddelen av övriga anmärkningar kan
ses som en följd av att tilldelningsprinciperna inte är marknadsbaserade.
Anmärkningarna innebär också att kommissionen inte anser att
Energimarknadsinspektionen vidtagit erforderliga åtgärder för att tillse att förord‐
ningen och dess bilaga efterlevs. Därutöver finns anmärkningar rörande bland
annat öppenhet och samordning. Det kan noteras, att motsvarande underrättelser
har lämnats till samtliga medlemsstater som berörs av regelverket för gränsöver‐
skridande elhandel, eftersom ingen medlemsstat ännu till fullo har uppfyllt detta.
Dessa formella underrättelser är dock inte öppet tillgängliga för andra än de
berörda medlemsstaterna.
Energimarknadsinspektionen känner till att kommissionen avser att återkomma till
berörda medlemsstater med en så kallad ”reasoned opinion” i juni 2010. Denna
reasoned opinion kan förväntas innehålla förnyade krav på konkreta åtgärder för
att öppna kablarna för marknaden.
Om medlemsstaterna inte kan svara med tillräckligt konkreta åtgärder på denna
reasoned opinion, kan kommissionen som nästa formella steg komma att stämma
Sverige vid EU‐domstolen i Luxemburg.
Mot denna bakgrund har Energimarknadsinspektionen valt att utgå från att målet
med utredningen är att finna åtgärder som tillgodoser kommissionens synpunkter
inom en snar framtid.

3.2

Osäkerhet om regelverket

Vid den tid då förordningen om gränsöverskridande elhandel förhandlades fram
fanns det endast ett fåtal kommersiella sammanlänkningar. Baltic Cable och
SwePol Link, som båda är svenska företag och länkar samman Sverige med konti‐
nenten, en förbindelse som sammanbinder Storbritannien med Frankrike (IFA),
som till den brittiska delen är en kommersiell kabel, samt några mindre kablar.
Britterna ansåg att kommersiella förbindelser kunde spela en viktig roll vid sidan
av de förbindelser som ägdes av de systemansvariga, framför allt för
högriskprojekt och arbetade aktivt för att se till att det gavs möjlighet till undantag
från kravet på tredjepartstillträde, förbudet för reservationspriser för
sammanlänkningar samt reglerna beträffande flaskhalsintäkter mm för både
befintliga och kommande kommersiella förbindelser. Även tydliga skrivningar om
att kommersiella kablar skulle regleras av tillsynsmyndigheterna eftersträvades.
Storbritannien och Sverige stod i stort sett ensamma i försöken att motivera
undantag för befintliga kommersiella förbindelser och i de slutliga skrivningarna
fanns endast möjligheter att bevilja undantag för nya kommersiella förbindelser.
Detta ledde till en osäkerhet eftersom det var väl känt att dessa förbindelser fanns,
och att de inte utan vidare kunde bringas i överensstämmelse med regelverket.
Den brittiska regeringen valde att i sin nationella lagstiftning införa krav på
reglering av kommersiella förbindelser. Osäkerheten hänger också samman med
att förordningen och dess annex huvudsakligen vänder sig till systemansvariga
(TSOer). Den svenska regeringen har i sitt svar till kommissionen konstaterat att
det i Sverige endast finns en systemansvarig, nämligen den systemansvariga
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myndigheten Svenska Kraftnät. Baltic Cable AB och SwePol Link AB är inte
systemansvariga, i varje fall inte enligt svensk ellag.
Mot detta ställs det faktum att kommissionen i sin formella underrättelse utgår
från att Baltic Cable AB och SwePol Link AB antingen är att betrakta som system‐
ansvariga eller att de ska anses ingå i minst ett av de system med vilket de är
sammanlänkade.

3.3

Nuvarande länkar mellan Norden och kontinenten

Flera likströmslänkar och en växelströmslänk binder samman Norden med
kontinenten. Därutöver är Norden länkat till Estland genom likströmsförbindelsen
Estlink, den första kommersiella kabeln som beviljats undantag enligt artikel 7.
Finland har även en likströmsförbindelse med Ryssland. Ytterligare förbindelser
mellan Norden och kontinenten planeras.
3.3.1

Länkar mellan Norden och Tyskland

Förbindelsen mellan Västdanmark och Tyskland är en AC‐förbindelse, som ingår i
det kontinentala synkronsystemet. Förbindelsen ägs av Transpower och
Energinet.DK. Förbindelsen används enligt en ”hybridmetod” där delar av
kapaciteten allokeras på längre sikt, och delar av kapaciteten är tillgänglig för
marknadskoppling dagen före via European Market Coupling Company (EMCC).
Kontek är en HVDC‐länk på 600 MW, som kopplar samman näten i Östdanmark
och Tyskland. Kabeln ägs av 50 Hz och Energinet.DK. Nyttjanderätten fördelas
med en tredjedel på 50 Hz, Energinet.DK och Vattenfall. Det senare företaget har
nyttjanderätter enligt ett långsiktigt avtal i utbyte mot finansiella garantiåtagan‐
den. Förbindelsen är tillgänglig för marknadskoppling dagen före via EMCC.
Baltic Cable är en HVDC‐länk på 600 MW, som togs i drift i december 1994 och
kopplar samman elnäten i Sverige och Tyskland. Baltic Cable ägs av Baltic Cable
AB. Detta bolag ägs till två tredjedelar av Statkraft Energi AS och en tredjedel av
E.ON Sverige AB. Kabeln är ansluten till Transpowers nät i Lübeck i Tyskland och
till det svenska stamnätet i Arrie. Kapaciteten på kabeln disponeras av ägarna i
förhållande till ägandet och utnyttjas för allokering dagen före i enlighet med
bedömd prisskillnad mellan prisområde Sverige och Tyskland.
3.3.2

Länk mellan Norden och Polen

SwePol Link är en HVDC‐länk på 600 MW, som togs i drift i den 2 augusti 2000
och kopplar samman stamnäten i Sverige och Polen. Kabeln är ansluten till det
polska stamnätet i Slupsk och till det svenska stamnätet i Karlshamn. SwePol Link
AB äger och driver SwePol Link. Företaget ägs till 51 procent av den svenska staten
genom Affärsverket svenska kraftnät och till 49 procent av det statsägda polska
företaget Polska Grupa Energetyczna (PGE).
SwePol Link byggdes ursprungligen för att exportera kraft från Sverige för att
försörja norra Polen där såväl produktions‐ som överföringssystem var otillräck‐
liga särskilt i förhållande till väntad expansion. Eftersom förväntningarna på
denna expansion inte infriades, förändrades användandet av kabeln och den
utnyttjas nu för allokering dagen före i enlighet med bedömd prisskillnad mellan
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prisområde Sverige och Polen. Nyttjanderätten disponeras av Vattenfall och
utnyttjas i enlighet med avtal mellan Vattenfall och PGE.
3.3.3

Länk mellan Norden och Nederländerna

NorNed är en HVDC‐länk på 700 MW som länkar samman Norge och
Nederländerna. Länken ägs av Statnett och TenneT till 50 procent vardera. Länken
används för handel dagen före. För närvarande hanteras kapaciteten på länken via
explicita auktioner i avvaktan på att en lösning genom marknadskoppling ska
kunna tas i drift.

3.4

Regionalt samarbete inom region Norra Europa samt
samarbete med region Central West i riktning mot en
gemensam inre marknad

Riktlinjerna för flaskhalshantering (CMG) innebar bland annat att sju regioner
definierades, inom vilka samordnade metoder för kapacitetstilldelning skulle
införas som ett steg på vägen mot den inre europeiska marknaden. Norden,
Tyskland och Polen utgör tillsammans region Norra Europa. När riktlinjerna togs
fram hade Polen nyligen gått med i EU och utvecklingen av dess elmarknad var
inte lika långt gången som i de nordiska länderna. Att sammanföra Polen och
Norden var således en utmaning. Såväl Tyskland som Polen ingår även i andra
regioner, dvs. regionerna är överlappande. I detta sammanhang har det blivit
nödvändigt att ha täta kontakter mellan region Norra Europa och Nordvästra
Europa, där Tyskland ingår tillsammans med Benelux och Frankrike.
Kraven på samordnade metoder ställer stora krav på samarbete mellan de natio‐
nella tillsynsmyndigheterna samtidigt som dessa inte har några formella beslutsbe‐
fogenheter utanför eget territorium. Inom ERGEG bildades ”det regionala
initiativet” som en plattform för frivilligt samarbete.
En arbetsform utvecklades med syfte att genom nära samarbete med marknadens
aktörer finna gemensamma metoder och tolkningar på de övergripande skrivning‐
arna i EU‐regelverket. I denna typ av samarbete har tillsynsmyndigheterna agerat
som en form av pådrivare och katalysator för att främja arbete mellan systeman‐
svariga, börser och andra aktörer för att finna fungerande lösningar.
Det första projektet i region Norra Europa gällde att ta fram gemensamma regler
för öppenhet genom att finna en gemensam grund för de data som ska publiceras
för att alla marknadsaktörer ska ha tillgång till samma information. Denna rapport
om transparens publicerades 2007 och blev normgivande för flera ytterligare
regionala transparensrapporter. 2
Därefter startades två så kallade implementeringsgrupper (IG) för att optimera
användningen av överföringskapaciteten dels på de två förbindelserna mellan
Tyskland och Danmark, dels på Baltic Cable och SwePol Link. Den senare gruppen
leddes av Energimarknadsinspektionen. I båda fallen prioriterades möjligheterna
till implicita auktioner genom marknadskoppling av handeln dagen före

2
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innebärande att frågor rörande intra‐dag handel och balanshantering över
gränserna fick anstå.
3.4.1

IG ”Kontek”

Tillkomsten av region Norra Europa tydliggjorde behovet av att skapa en mer
effektiv sammankoppling av de nordiska och tyska elmarknaderna. Båda markna‐
derna är likvida och kompletterar varandra systemmässigt, vilket innebär att en
sammankoppling innebär stora samhällsekonomiska vinster.
I huvuddelen av Europa utanför Norden tilldelas kapacitet på sammanlänkningar
med hjälp av explicita kapacitetsauktioner. I explicita auktioner innebär att över‐
föringskapacitet och elenergi köps i separata transaktioner vid olika tider. Detta
innebär att det finns risk för att flöden går i ”fel riktning”, nämligen från högpris‐
till lågprisområde. Explicita auktioner uppfyller kravet på marknadsbaserade
metoder men är inte en effektiv metod för dagen‐före handel. Det är däremot en
metod som kan användas om likvida elbörser saknas. Under de senaste åren har en
enighet utvecklats mellan kommissionen, ERGEG, ENTSO‐E med flera aktörs‐
representanter om att implicita auktioner där energi och överföringskapacitet
handlas samtidigt är den flaskhalshanteringsmetod som är att föredra för alloke‐
ring dagen före.
På Kontek‐förbindelsen mellan Östdanmark och Tyskland ersattes i oktober 2005
tidigare explicita auktioner med implicita auktioner genom att det nordiska
elbörsområdet utvidgades med ett budområde i Tyskland, kallat Kontek. Genom
Kontek fick aktörer på NordPool Spot tillgång till Vattenfall Transmissions
(numera 50 Hz) område. Prisberäkningarna skedde på samma sätt som för den
nordiska elmarknaden och de implicita auktionerna ersatte tidigare explicita
månadsvisa och dagliga kapacitetsauktioner. Konteklösningen innebar dock bara
en dellösning på väg mot en sammankoppling av den nordiska marknaden med
den tyska eftersom den endast gav tillträde till en del av den tyska elmarknaden.
Arbetet i implementeringsgruppen IG ”Kontek” inleddes våren 2007. Ett projekt
inleddes av kapacitetsinnehavare och börser med intressen i såväl Kontek som AC‐
förbindelsen mellan Västdanmark och Tyskland. Ett gemensamt företag, European
Market Coupling Company (EMCC), med uppgift att bedriva marknadskoppling
skapades. Inledningsvis omfattades överföringar mellan Tyskland och Danmark
men med ambitionen att i ett senare skede även marknadskoppla Baltic Cable,
NorNED och, när förhållandena så medger, även SwePol Link.
I slutet av september 2008 startade EMCC sin verksamhet men efter några dagars
problem med flöden från hög‐till lågprisområde under vissa timmar avbröt EMCC
marknadskopplingen i början av oktober och en period av felsökning, omprogram‐
mering och testning inleddes. Metoden förbättrades genom att övergå från den
tidigare lösa volymkopplingen till ”tight” volymkoppling. EMCC startade sin
verksamhet igen i november 2009. Därefter har marknadskopplingen fungerat väl.
3.4.2

IG ” Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and SwePol Link”

Frågor rörande möjligheterna att marknadsöppna Baltic Cable och SwePol Link
hanterades i ”Implementation Group ”Optimizing the use of interconnectors –
SwePol Link and Baltic Cable”. I detta arbete deltog representanter för berörda
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tillsynsmyndigheter, dvs. den svenska, polska och tyska samt därutöver den
danska i rollen som ”lead regulator” för det regionala initiativet i regionen. Vidare
medverkade berörda systemansvariga och vid flera tillfällen även berörda elbörser.
Syftet med gruppen var att söka finna metoder för marknadsmässig tilldelning av
kapacitet på Baltic Cable och SwePol Link. Som tidigare nämnts bygger arbetet i
det regionala initiativet på frivilligt samarbete. Det gällde alltså att finna vägar att
frivilligt nå en acceptabel lösning.
Arbetet i gruppen inleddes våren 2007 och syftade till att kartlägga ägarstruktur
och hur de två kablarna drivs samt förutsättningarna för tredjepartstillträde till
kablarna. Syftet var vidare att utreda hur dessa kablar kan integreras i en gemen‐
sam koordinerad regional flaskhalshanteringsmetod i enlighet med kraven i CMG
(Congestion Management Guidelines). En viktig del i arbetet var en legal analys,
där det konstaterades att kablarna måste öppnas för marknaden. Denna tolkning
ifrågasattes av systemansvariga och kabelägare och det gick inte att nå enighet i
gruppen när det gällde hur regelverket skulle tolkas för dessa befintliga kommersi‐
ella kablar. Istället inriktades arbetet på att finna förutsättningar för marknadslös‐
ningar på frivillig grund. Arbetet resulterade bland annat i två rapporter 3 som
godkändes i den så kallade Regional Coordination Committee (RCC) inom
regionen i april 2008.
Ett resultat av arbetet i gruppen var att Baltic Cable AB uttryckte sin avsikt att
öppna förbindelsen för marknadskoppling via EMCC, d.v.s. samma företag som
bildats för att marknadskoppla förbindelserna mellan Tyskland och Danmark.
Detta skulle ske så snart kopplingen mellan Tyskland och Danmark visat sig
fungera. På grund av problem med marknadskopplingen mellan Tyskland och
Danmark kom Baltic Cables marknadskoppling att senareläggas. Baltic Cable AB
höll dock fast vid sitt åtagande att öppna kabeln.
När det gäller SwePol Link var hindren för en fungerande marknadskoppling
betydligt större på grund av att den polska marknaden bedömdes sakna likviditet.
Det fanns även stora skillnader i hur marknaden fungerade i de båda länderna,
vilket också försvårade en lösning. Vid ett IG‐möte i Stockholm sommaren 2008
presenterades en villkorad plan för marknadsöppning av SwePol Link. Det har
under lång tid funnits en avsikt att överföra ägandet till de systemansvariga på
ömse sidor om kabeln. Som ett led i detta ändrades ägarbilden så att det polska
energiföretaget PGE övertog Vattenfalls aktier. Någon överföring av ägandet till
den systemansvariga i Polen har ännu inte skett.
Under våren 2010 återupptogs arbetet i gruppen mot bakgrund av de krav som
föranleddes av kommissionens överträdelseprocess.

De två rapporterna kan återfinnas enligt följande länkar: http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/ERI/Northern/Final%20docs/FINAL%20RE
PORT%20%E2%80%93%20SwePol%20Link%20and%20Baltic%20Cable (slutlig rapport) respektive
http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/ERI/Northern/Final%20docs
(statusrapport).
3
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4 Kommissionens formella
underrättelse och
Energimarknadsinspektionens
bedömning
4.1

Utgångspunkter

Enligt EU‐kommissionens formella underrättelse nr 2009/2180 den 26 juni 2009,
som överlämnades till Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen
den 29 juni, finns brister i efterlevnaden av EU:s regelverk och förordning
1228/2003 med tillhörande riktlinjer (bilaga 1). Detta gäller i synnerhet hur Baltic
Cable och SwePol Link hanteras. Regeringens svar till kommissionen framgår av
bilaga 2.
I det följande redovisas vissa definitioner som är av betydelse vid tolkningen av
regelverket:
Överföring: transport av el i sammanlänkande system med högspänningsnät samt
nät med extra hög spänning för tillhandahållande till slutförbrukare eller
distributörer, men inte leverans (direktivet).
Systemansvarig för överföringssystemet: en fysisk eller juridisk person som ansvarar
för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom ett
visst område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och
för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring
av el (direktivet).
Sammanlänkning: en överföringsledning som passerar eller sträcker sig över en
gräns mellan medlemsstater och som kopplar samman medlemsstaternas
nationella överföringssystem (förordningen).
Sammanlänkat system: ett antal överförings‐ och distributionssystem som kopplas
samman med hjälp av en eller flera sammanlänkningar (direktivet)
Ny sammanlänkning: en sammanlänkning som inte är färdig den dag då denna
förordning träder i kraft (förordningen).
Överbelastning: en situation där en sammanlänkning mellan nationella nät för
överföring på grund av kapacitetsbrist i berörda sammanlänkningar och/eller
nationella överföringssystem inte kan ta emot alla de fysiska flöden, uppkomna
genom internationell handel som marknadsdeltagarna begär (förordningen).
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4.2

Huvudpunkter i underrättelsen

I de följande avsnitten beskrivs kommissionens påpekanden, därefter redogörs för
berörda artiklar. Energimarknadsinspektionens bedömningar av vilka behov av
åtgärder som krävs behandlas i avsnitt 4.3. Underrättelsen rör Sveriges upp‐
fyllande av förordning 1228/2003 samt de så kallade riktlinjerna. De aktuella
riktlinjerna refereras också till som CMG.
4.2.1

Vissa grundläggande frågor

En viktig del i elförordningen är tillsynsmyndigheternas skyldigheter att säker‐
ställa att förordningen och riktlinjerna efterlevs.
KOM: ”noterar att den svenska tillsynsmyndigheten för energi… inte har vidtagit
några effektiva åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av artiklar…[de artiklar
och punkter som nämns nedan].
Art 9: När tillsynsmyndigheterna utför sina åliggande skall de säkerställa att denna
förordning och de riktlinjer som antagits med stöd av artikel 8 uppfylls. För att
fylla syftena med denna förordning skall de vid behov samarbeta med varandra
och med kommissionen.
4.2.2

Allmänna principer för hantering av överbelastning

KOM: ”Enligt de uppgifter kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6.1 [i förordningen] (och följaktligen inte heller
bestämmelserna i punkterna 1.5, 1.6 och 2.1 i riktlinjerna) då metoderna för att
hantera överbelastningen vad gäller Baltic Cable och SwePol Link inte är mark‐
nadsbaserade. Ägarna behåller den största delen av kapaciteten vid båda samman‐
länkningarna och bara återstående kapacitet säljs till marknaden till fasta priser.
Enligt vad kommissionen känner till har villkoren för försäljning av och priset på
denna kapacitet i praktiken förhindrat potentiella kapacitetskunder från att köpa
kapacitet från sammanlänkningarna.”
Artikel 6.1: Problem med överbelastning i näten ska åtgärdas med icke diskrimi‐
nerande, marknadsbaserade lösningar som ger effektiva ekonomiska signaler till
de berörda marknadsdeltagarna och de berörda systemansvariga. Problem med
överbelastning i näten ska företrädesvis lösas med metoder som inte bygger på
transaktioner, dvs. metoder som inte innefattar ett val mellan de enskilda
marknadsaktörernas kontrakt.
Enligt riktlinjerna punkt 1.5 ska de metoder som är fastställda för hantering av
överbelastning ge effektiva ekonomiska signaler till marknadsaktörer och system‐
ansvariga, främja konkurrensen och vara lämpade för regional tillämpning och
tillämpning i hela gemenskapen.
Enligt punkt 1.6 får det vid hantering av överbelastning inte göras någon transak‐
tionsbaserad åtskillnad. En särskild begäran om en överföringstjänst får endast
avslås om följande villkor gemensamt uppfylls, nämligen om de inkrementella
fysiska kraftflöden som följer av godtagandet av denna begäran innebär att en
säker drift av elsystemet inte längre kan garanteras, och det monetära värdet av
denna begäran om förfaranden för hantering av överbelastning är lägre än varje
annan begäran som är avsedd att godtas för samma tjänst och på samma villkor.
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4.2.3

Skyldighet att ställa maximal kapacitet och outnyttjad kapacitet till
marknadens förfogande

KOM: ”På grundval av de uppgifter kommissionen har tillgång till följer Sverige
inte bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 eftersom Baltic Cable AB och Svenska
Kraftnät 4 när det gäller Baltic Cable och SwePol Link inte ser till att maximal
kapacitet är tillgänglig för marknaden, och inte offentliggör denna information,
eller, om de gör det, gör det så sent att marknadsaktörerna inte längre har någon
möjlighet att använda kapaciteten.”
Artikel 6.3: Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de
överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till
marknadsdeltagarnas förfogande och uppfylla säkerhetsnormerna för säker
nätdrift.
Artikel 6.4: Marknadsdeltagarna ska i god tid före den relevanta operativa
perioden informera de berörda systemansvariga för överföringsnäten huruvida de
har för avsikt att använda tilldelad kapacitet. Tilldelad kapacitet som inte utnyttjas
ska återföras till marknaden på ett öppet, tydligt och icke diskriminerande sätt.
KOM: ”Enligt de upplysningar som kommissionen har tillgång till följer Sverige
inte bestämmelserna i artikel 6.5, eftersom Baltic Cable AB och Svenska Kraftnät
när det gäller Baltic Cable och SwePol Link inte ser till att dirigera elflöden i
motsatt riktning när det är tekniskt möjligt.”
Artikel 6.5: De systemansvariga för överföringsnäten ska, i den utsträckning det är
tekniskt möjligt, dirigera kapacitetsbehoven för energiflöden i motsatt riktning
genom överbelastade sammanlänkningsförbindelser för att maximalt utnyttja
dessa förbindelsers kapacitet. Handel som minskar överbelastning får aldrig nekas,
men samtidigt ska nätsäkerheten respekteras till fullo.
4.2.4

Användning av intäkter från hanteringen av överbelastning och de
systemansvarigas och de nationella tillsynsmyndigheternas skyldigheter

KOM: Enligt de upplysningar som kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6.6, eftersom tillsynsmyndigheten inte utför sina
övervaknings‐ och rapporteringsskyldigheter för att bedöma användningen av
intäkter från överbelastning vid Baltic Cable och SwePol Link (och följaktligen inte
heller punkt 6.1, 6.2. 6.4. 6.5 och 6.6 i riktlinjerna). Detta står även i strid med de
nationella tillsynsmyndigheternas allmänna skyldighet enligt artikel 9 att
säkerställa att elförordningen efterlevs.
KOM: noterar att den svenska tillsynsmyndigheten för energi, som enligt artikel 9 i
elförordningen är skyldig att säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har
vidtagit några effektiva åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av art 6.1‐6.6 i
förordningen och punkterna 1.5, 1.6, 2.1 samt 6.1‐6.6 i riktlinjerna och att Sverige
därmed inte har följt dessa bestämmelser samt art 9 i elförordningen.
Art 6.6: Inkomster från tilldelning av sammanlänkning ska användas för ett eller
flera av följande ändamål: a) för att garantera den faktiska tillgängligheten hos den
Det bör noteras att Svenska Kraftnät inte har direkt ansvar för SwePol Link, utan att kabeln drivs av
SwePol Link AB respektive dess polska dotterbolag.

4
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tilldelade kapaciteten. b) till nätverksinvesteringar som bevarar eller ökar
sammanlänkningskapaciteten. c) Som en inkomst som ska beaktas av
tillsynsmyndigheterna när dessa godkänner metoderna för beräkning av tariffer
och/eller för att bedöma huruvida tariffer bör ändras.
Kommentar:
I den nya förordningen 714/2009 motsvaras denna artikel av artikel 6. Förutom
redaktionella ändringar har c) ersatts med följande:
Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan användas för ändamålen i första stycket
a och/eller b, får de, förutsatt att de berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter
godkänner det, användas, upp till ett högsta belopp som ska fastställas av dessa
tillsynsmyndigheter, som en intäkt som ska beaktas av tillsynsmyndigheterna när
de godkänner metoder för att beräkna nättariffer och/eller fastställer dessa.
Den resterande delen av intäkterna ska placeras på ett separat internkonto tills det
blir möjligt att använda den för de ändamål som avses i första stycket a och/eller b.
Tillsynsmyndigheten ska informera byrån om det godkännande som avses i andra
stycket.
Enligt riktlinjerna gäller:
Punkt 6.1: Förfaranden för hantering av överbelastning för en i förväg angiven
tidsram får generera intäkter endast vid överbelastning som uppstår under den
tidsramen, utom då det handlar om nya sammanlänkningar som givits ett undan‐
tag i enlighet med artikel 7 i förordningen. Förfarandet för fördelningen av dessa
intäkter ska granskas av tillsynsmyndigheterna och det får vare sig snedvrida
tilldelningsförfarandet till förmån för en part som begär kapacitet eller energi eller
utgöra hinder för minskad överbelastning [provide disincentive to reduce congestion].
Punkt 6.2 De nationella tillsynsmyndigheterna ska på ett transparent sätt redovisa
hur de [systemansvariga] använder intäkterna från tilldelningen av överförings‐
kapacitet [shall be transparent regarding the use of revenues resulting from the
allocation of interconnector capacity].
Punkt 6.4 De systemansvariga ska i förväg tydligt fastställa hur de ska använda
eventuella intäkter från överbelastning som de kan komma att erhålla och rappor‐
tera om den faktiska användningen av dessa intäkter. Tillsynsmyndigheterna ska
säkerställa att denna användning är förenlig med denna förordning och dessa
riktlinjer och att de samlade intäkterna från överbelastning som följer av tilldel‐
ningen av överföringskapaciteten används för ett eller flera av de tre ändamål som
beskrivs i artikel 6.6 i förordningen.
Punkt 6.5 Senast den 31 juli varje år ska tillsynsmyndigheterna offentliggöra en
rapport i vilken beloppet av de intäkter som samlats in under tolvmånaders‐
perioden fram till och med den 30 juni samma år ska fastställas. I denna rapport
ska det även finnas med en beskrivning av hur dessa intäkter används samt en
bekräftelse av att denna användning är förenlig med denna förordning och dessa
riktlinjer, och att de samlade intäkterna från överbelastning används för ett eller
flera av de tre föreskrivna ändamålen.
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Punkt 6.6 Intäkter från överbelastning för investeringar i syfte att behålla eller öka
överföringskapaciteten ska helst användas för specifika fördefinierade projekt som
bidrar till att lindra den föreliggande överbelastningen och som även kan genom‐
föras inom en rimlig tid, särskilt vad gäller bemyndigandeförfarandet
(authorisation process).

4.3

Energimarknadsinspektionens bedömning av vilka
punkter som kräver åtgärd

4.3.1

Marknadsbaserade metoder – allmänna principer för hantering av
överbelastning

Regelverket kräver att överföringskapaciteten på Baltic Cable och SwePol Link
tilldelas med icke diskriminerande marknadsbaserade metoder. Dessa krav kan
uppfyllas med hjälp av såväl explicita som implicita auktioner. På senare tid har
implicita auktioner förordats som den eftersträvade metoden så snart det finns en
tillräcklig likviditet på marknaden. Inom regionen Norra Europa har en strävan
varit att gå i riktning mot implicita auktioner, dvs. att den samordnade metod i
regionen som eftersträvas är implicita auktioner. Regelverket ställer i praktiken
krav på mycket långtgående samordning mellan systemansvariga och andra
aktörer i de olika länderna, något som ställer krav på samverkan mellan berörda
tillsynsmyndigheter.
Energimarknadsinspektionen konstaterar, liksom kommissionen, att regelverket
inte följts på denna punkt då tillämpade metoder för tilldelning av överförings‐
kapacitet inte varit marknadsbaserade.
Energimarknadsinspektionen bedömer dock att om kapaciteten tilldelas genom av
att marknadskoppling införs så följs regelverket. Eftersom Baltic Cable sedan den
11 mars 2010 framgångsrikt marknadskopplas genom EMCC följer de numera
regelverket numera på denna förbindelse.
4.3.2

Maximal kapacitet och outnyttjad kapacitet ska ställas till marknadens
förfogande

Kabelägarna kan inte påverka hur stor kapacitet som tilldelas dem av respektive
systemoperatör. De begränsningar i tillgänglig kapacitet för överföring som före‐
kommer, såvida de inte beror på tekniska fel på själva förbindelsen, görs av de
systemansvariga i respektive anslutet system med hänvisning till driftsäkerheten.
När det gäller möjligheter för tredje part att utnyttja outnyttjad kapacitet kan
konstateras att den idag gällande ordningen är förenlig med regelverket när det
gäller Baltic Cable men inte när det gäller SwePol Link.
Energimarknadsinspektionen anser att om nuvarande hantering av SwePol Link
ersätts med marknadskoppling kommer all kapacitet som efterfrågas av
marknadsaktörerna för handel dagen‐före att utnyttjas. Vidare löser marknads‐
koppling kravet på att dirigera flödet i motsatt riktning där det är möjligt.
Återstående kapacitet efter tilldelningsförfarandet kan också i ett senare skede
utnyttjas för intradaglig handel.
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4.3.3

Användning av flaskhalsintäkter

Såväl explicita som implicita auktioner för tilldelning av kapacitet genererar flask‐
halsintäkter om inte kapaciteten är tillräckligt stor för att inrymma alla önskade
flöden. När det gäller implicita auktioner motsvarar flaskhalsintäkterna pris‐
skillnaden multiplicerad med det kommersiella flödet för varje timme. För såväl
Baltic Cable som SwePol Link gäller att begränsningar från de systemansvarigas
sida minskar det möjliga kommersiella flödet och därmed i de flesta fall flaskhals‐
intäkterna.
Energimarknadsinspektionen instämmer med kommissionen om att inspektionen
inte har fullgjort sina övervaknings‐ och rapporteringsskyldigheter för att bedöma
användningen av intäkter från kapacitetstilldelning av Baltic Cable och SwePol
Link.
4.3.4

Intradaglig hantering

Enligt punkt 1.9 i riktlinjerna ska det finnas intradaglig hantering på alla samman‐
länkningar. En lösning för att uppnå detta är alltså nödvändig. Inom region Norra
Europa har det generellt konstaterats, att dagen före‐handeln måste prioriteras före
intradaglig handel, och att det till stor del rör sig om samma kompetens som
behöver användas för båda uppgifterna. Energimarknadsinspektionen delar upp‐
fattningen att det är en förutsättning att dagen före‐handel införs först, och att man
därefter tar fram ett system som ser till att återstående kapacitet kan användas för
intradaglig handel.
Inspektionens slutsats är att det viktigaste i ett kort perspektiv är att säkerställa att
implicita auktioner dagen före kommer igång så snart som möjligt och att man
därefter tar fram en plan för intradaglig handel. Denna intradagliga handel bör
dock vara samordnad åtminstone inom regionen. För närvarande pågår arbete
inom ERGEG med att ta fram underlag för ramriktlinjer för de nätverkskoder som
ska tas fram av de systemansvariga enligt tredje paketet. Det finns alltså idag inte
någon allmänt accepterad modell för intradaglig handel.
4.3.5

Förbud mot reservationspriser

Fjärde kapitlet i ellagen behandlar nättariffer. Med nättariff avses i ellagen avgifter
och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett
ledningsnät. Enligt 11§ gäller att den som har nätkoncession skall offentliggöra sin
nättariff till den del den avser avgifter och övriga villkor för överföring av el. I
enlighet med kraven i 11§ offentliggör Baltic Cable AB och SwePol Link AB de
tariffer som erbjuds externa kunder av överföringskapacitet. Dessa tariffer skickas
också årligen in till Energimarknadsinspektionen. Enligt punkt 2.9 i riktlinjerna är
det inte tillåtet att fastställa reservationspriser inom ramen för
kapacitetstilldelningsmetoderna.
Enligt Energimarknadsinspektionens bedömning kommer inga nättariffer, dvs
reservationspriser att fastställas när marknadskoppling införs. Baltic Cable och
SwePol Link kommer framöver i stället att offentliggöra att de inte tar ut någon
särskild avgift för överföringen på respektive förbindelse och att nättariffen således
är satt till 0 kronor.
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4.3.6

Samordning

Enligt punkt 3.2 i riktlinjerna ska det senast den 1 januari 2007 finnas samordnade
metoder för flaskhalshantering för dagen före, år och månad, i Sveriges fall för
region Norra Europa. Energimarknadsinspektionen bedömer att om implicita
auktioner införs, hanteras dagen före‐problemet. Enligt punkt 3.3 gäller att de
regioner som avses i punkt 2.8 får tilldela all sammanlänkningskapacitet genom
tilldelning för påföljande dag. Enligt punkt 2.8 gäller att i regioner där de finan‐
siella terminselektricitetsmarknaderna är välutvecklade och effektiva kan all
sammanlänkningskapacitet tilldelas genom implicita auktioner. Detta innebär att
explicita auktioner för år och månad inte behöver anordnas i sådana regioner.
Norden samt Tyskland kan bedömas ha välutvecklade och effektiva finansiella
elmarknader. För Polens del kan detta ännu inte sägas gälla.
Energimarknadsinspektionen vill återigen poängtera att införande av implicita
auktioner för handel dagen före bör ges prioritet. Frågan om eventuell långsiktig
tilldelning på kablar ut från Norden behöver därefter utredas vidare i ett regionalt
sammanhang.
I punkt 3.5 ges mer detaljerade föreskrifter för samordningen mellan systeman‐
svariga. Kommissionen har konstaterat att Sverige inte följer kraven i punkterna a)
– f). Energimarknadsinspektionen konstaterar att a) och b) handlar om att ha
metoder som effektivt hanterar loop‐flows. Mot bakgrund av att de berörda
sammanlänkningarna mellan Norden och Tyskland respektive Polen utgörs av
likströmslänkar, som kan styras, finns inte det problem rörande loop‐flows som
avses i bestämmelserna när det gäller sammankopplingarna mellan Norden och
Tyskland/Polen. Sverige har således inte gjort sig skyldig till någon överträdelse av
EU:s regelverk i denna del. I avsaknad av explicita auktioner är inte heller punkten
c) relevant. Energimarknadsinspektionen instämmer däremot i Kommissionens
kritik när det gäller punkten d), identiska tidsramar och stängningstider och anser
att det är riktigt slutsats att denna brist har försvårat tredje parts utnyttjande av
eventuell tillgänglig kapacitet på Baltic Cable och SwePol Link.
Energimarknadsinspektionen bedömer att detta problem hanteras i de lösningar
som presenteras senare i rapporten. När det gäller tilldelning av kapacitet mellan
olika tidsramar är detta en fråga för de sammankopplingar där explicita auktioner
används mellan Tyskland och Polen. Detta torde hanteras i ett annat regionalt
sammanhang. Det är Energimarknadsinspektionens bedömning att marknads‐
koppling, om den införs, kommer att leda till konsekventa kontraktsramar f) inom
ramen för respektive marknadskopplingsprojekt. Detta tillgodoser det faktiska
samordningsbehovet.
4.3.7

Öppenhet och insyn

Dessa punkter berör inte specifikt Baltic Cable och SwePol Link. Däremot är det
nödvändigt att ställa samma krav på öppenhet på dessa som på övriga samman‐
länkningar. Inom ramen för ERGEGs Compliance monitoring kommer öppenhet
och insyn att detaljerat behandlas under året. Det innebär bland annat ett nära
samarbete mellan Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät å ena sidan,
och mellan inspektionen och övriga tillsynsmyndigheter i närområdet å den andra.
Redan nu finns en hög grad av samarbete mellan de systemansvariga och
kabelägarna i de delar som rör driftsäkerhetsfrågor. Införande av
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marknadskoppling kommer också att innebära att det skapas förutsättningar för
att fullt ut följa regelverk om öppenhet och insyn.

4.4

Kommentarer beträffande
Energimarknadsinspektionens tillsynsåtgärder

Energimarknadsinspektionen konstaterar att kommissionen på flera punkter anser
att effektiva och nödvändiga tillsynsåtgärder inte har vidtagits.
Energimarknadsinspektionen har under åren bedrivit ett omfattande arbete för att
öppna såväl Baltic Cable som SwePol Link för tredje part. Trots detta kan det rent
formellt hävdas att inspektionen inte har genomfört effektiva åtgärder för att
öppna kablarna för tredje part eftersom tredjepartstillträde de facto saknas.
Inspektionen anser vidare att huvuddelen av kommissionens övriga anmärkningar
är en ren följd av att tilldelningen av kapacitet på kablarna inte har varit
marknadsanpassad.
Energimarknadsinspektionen konstaterar emellertid samtidigt att det europeiska
regelverket är otydligt när det gäller kommersiella sammanlänkningar som inte är
systemansvariga för överföringssystem. Detta gäller i synnerhet för sammanlänk‐
ningar som saknar undantag enligt art 7. Detta har även bekräftats i kontakterna
med de övriga berörda tillsynsmyndigheterna. Det har hittills inte varit möjligt att
komma till en gemensam tolkning av samtliga av kommissionen nämnda artiklar
och punkter i regelverket, inte heller av övergripande frågor såsom kablarnas
ställning i förhållande till frågan om systemansvar.
Energimarknadsinspektionens möjligheter att vidta åtgärder till säkerställande av
bestämmelserna i elförordningen och dess bilaga är i detta sammanhang också i
praktiken kraftigt begränsade, inte minst med hänsyn till att sådana åtgärder
måste koordineras med andra medlemsstater.
Därutöver har Energimarknadsinspektionen haft inriktningen att åtgärderna bör
få en utformning som inte endast syftar till att regelverket ska följas i formellt
hänseende utan även är förenlig med en väl fungerande elmarknad. De bör med
andra ord vara förenliga med regelverkets syfte såväl som med dess ordalydelse.
Detta har i praktiken inneburit att det funnits goda skäl att avvakta med formella
åtgärder eftersom det hela tiden har bedrivits ett arbete med inriktning på att
marknadsanpassa Baltic Cable och SwePol Link, något som nu också har genom‐
förts av Baltic Cable.
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5 Redovisning av
Energimarknadsinspektionens
åtgärder
Energimarknadsinspektionen har redan sedan ett antal år tillbaka en pågående
process för att hantera den situation som uppkommit beträffande Baltic Cable och
SwePol Link med anledning av att ett nytt regelverk successivt införts. Som
konstaterats i avsnitt 4.4 har förutsättningarna på senare tid förbättrats vilket har
inneburit att Energimarknadsinspektionen kunnat fortsätta detta arbete.
En stor del av arbetet inom ramen för detta uppdrag har kommit att utgöras av
diskussioner dels med Baltic Cable AB inför marknadsöppningen, dels ett mer
omfattande samarbete med olika aktörer i syfte att nå marknadsöppning av
SwePol Link.
Vidare har inspektionen återupptagit verksamheten inom ramen för ERGEG:s
regionala samarbete, IG ” Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and
SwePol Link” under medverkan av samtliga berörda aktörer. Två möten har hållits
i gruppen. Vid det första mötet behandlades såväl Baltic Cable som SwePol Link.
Det andra mötet rörde enbart SwePol Link. Vid det mötet påbörjades framtagandet
av en action plan, som samtliga aktörer kan ställa sig bakom. Diskussioner med
den polska tillsynsmyndigheten är ett viktigt led i detta.
Slutligen har inspektionen analyserat regelverket. Som tidigare nämnts är EU‐
regelverket otydligt på vissa punkter. Vidare har inspektionen konstaterat att en
mindre anpassning av ellagen behöver genomföras.

5.1

Dialog och krav på företagen

I samband med att EI återupptog arbetet med Baltic Cable och SwePol Link sändes
en formell begäran till bolagen om att dels kommentera kommissionens kritik, dels
om att till inspektionen lämna ett bindande åtagande med åtgärder för att följa
regelverket, se bilaga 3 och 5.

5.2

Resultat av Energimarknadsinspektionens arbete

Det sammantagna resultatet av utvecklingen under första halvåret 2010 är att
Baltic Cable nu har marknadskopplats och att det nu föreligger konkreta
handlings‐ och åtgärdsplaner avseende SwePol Link om marknadskoppling.

5.3

Åtaganden rörande Baltic Cable

Baltic Cable AB uttryckte redan under det tidigare arbetet med IG ” Optimisation
of the interconnectors Baltic Cable and SwePol Link” sin avsikt att marknads‐
koppla förbindelsen. I skrivelse den 25 september 2008 ansökte Baltic Cable AB hos
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Energimarknadsinspektionen om godkännande av metod för att hantera kapacitet
på Baltic Cable genom implicita auktioner. Inspektionen godkände i ett beslut den
18 december 2008 att Baltic Cable AB använder marknadskoppling för att hantera
kapaciteten på kabeln. Enligt beslutet ska Baltic Cable AB i tillämpliga delar följa
regelverket i förordningen med bilaga samt regelverket för transparens. Baltic
Cable AB ska också medverka i de utvärderingar av metoder och transparens som
Energimarknadsinspektionen har att genomföra enligt EUs regelverk.
Bolaget meddelade i en skrift, som kom in till Energimarknadsinspektionen den 21
juli 2009, att marknadskopplingen av Baltic Cable måste flyttas fram en tid i avvak‐
tan på att marknadskopplingen via EMCC skulle visa sig fungera tillfredsställande
mellan Danmark och Tyskland. Målsättningen var dock fortfarande att introducera
en sådan koppling. Den 21 april 2010 meddelades officiellt på Nord Pool Spots
hemsida avsikten att starta marknadskoppling på Baltic Cable den 10 maj med
första leverans den 11 maj 2010.
Den 10 maj 2010 startade marknadskopplingen inom ramen för EMCC framgångs‐
rikt för leverans den 11 maj 2010.
Baltic Cable AB har i skrivelse den 21 maj 2010 redovisat dels sin bedömning av
kommissionens kritik, dels förutsättningarna för marknadskopplingen. Skrivelsen
återges i bilaga 4. Lösningen innebär att Baltic Cable AB fungerar på samma sätt
som en systemansvarig i relation till EMCC.
5.3.1

Energimarknadsinspektionens bedömning beträffande Baltic Cable AB

Energimarknadsinspektionen bedömer att den marknadskopplingslösning som nu
har inletts tillgodoser huvuddelen av kommissionens påpekanden.

5.4

Åtaganden rörande SwePol Link

Vid tidigare undersökningar om möjligheterna att marknadsöppna SwePol Link
har den låga likviditeten på den polska elmarknaden utgjort ett viktigt hinder.
Det polska parlamentet har nyligen genomfört lagändringar som bland annat
innebär att det kommer att ställas krav på stora producenter att bjuda in 15 procent
av sin produktion till i Polen registrerade börser. Denna bestämmelse syftar till att
öka likviditeten på den polska marknaden och innebär att ett viktigt hinder mot en
fungerande marknad kommer att försvinna. Bestämmelserna gäller från den 9
augusti 2010. Den enda registrerade börsen är Towarowa Gielda Energia (TGE).
TGE övervakas av den polska finansinspektionen.
Det finns vissa undantag från kravet att bjuda in produktion på registrerade
börser, bland annat undantas vissa befintliga leveransavtal samt förnybar produk‐
tion. Inledningsvis är det således oklart hur stor likviditet som kommer att uppstå.
Bedömningen är dock att likviditeten kommer att vara tillräcklig och att den
kommer att öka.
En viktig bakgrund är även i Polen den överträdelseprocess som pågår från kom‐
missionens sida. Representanter för den polska regleraren (URE) har haft flera
möten med kommissionen som har understrukit allvaret i situationen och med‐
delat att man kommer att återkomma med en ”reasoned opinion” i sommar. Detta
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kan komma att leda till en stämning vid EG domstolen före årets slut om det inte
är möjligt att tillräckligt snabbt ta fram en fungerande lösning som hanterar
huvuddelen av Kommissionens påpekanden.
SwePol Link AB ägs av Svenska kraftnät och det polska energikombinatet PGE.
Vidare har Vattenfall ett nyttjanderättsavtal till kabelns kapacitet som gäller t.o.m.
2020. Kabeln nyttjas för närvarande gemensamt av Vattenfall och PGE enligt avtal
företagen emellan. Exklusiva nyttjanderätter är inte förenliga med EU‐regelverket,
och enligt polska uppgifter går detta avtal ut alternativt blir ogiltigt per den 1
augusti 2010.
Verksamheten på SwePol Link styrs av en mängd avtal mellan olika parter (se
figur 1), de längsta gäller t.o.m. år 2020. Ett eller flera av dessa avtal går ut den 1
augusti 2010. Mellan den systemansvarige i Polen, PSO‐Operator och PGE finns ett
avtal om överföringsrättigheter (Capacity rigths agreement). Detta avtal reglerar
möjligheterna för SwePol Link Polen att operera i Polen och går ut 1 augusti 2010.
Den polska tillsynsmyndigheten kan inte godkänna en förlängning av detta avtal
om det innebär att länken även fortsättningsvis utnyttjas i strid med det europé‐
iska regelverket. Tidplanen för en första marknadsöppning är kritisk. Explicita
auktioner skulle teoretiskt kunna vara en metod att tillgodose kraven under en
övergångsperiod. Risken är emellertid att ett krav på att införa explicita kapacitets‐
auktioner skulle leda till förseningar för en mer effektiv lösning eftersom även ett
införande av explicita auktioner är tids‐ och resurskrävande. Med de preliminära
planer som diskuterats bedömer Energimarknadsinspektionen att det inte är
önskvärt att lägga resurser på att införa explicita auktioner utan istället gå direkt
på en lösning med implicita auktioner.
Den polska tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt att SwePol Link
marknadsöppnas under 2010 och har under 2009 uppmanat företagets polska
dotterbolag att överväga att marknadsöppna kabeln och att inleda diskussioner
med det systemansvariga företaget PSE operator, samt och att PSE operator bör
inleda diskussioner med Svenska kraftnät i detta syfte.
De två systemansvariga i Sverige respektive Polen har i mars 2010 gått ut med en
officiell avsiktsförklaring att marknadskoppla SwePol Link och på längre sikt
integrera länken i överföringssystemen. Detta beskrivs i en offentliggjord ”joint
declaration” (bilaga 7) om att öppna SwePol Link genom implicita auktioner. Ett
samarbete har inletts mellan NordPool Spot (NPS) och den polska börsen TGE
efter modell från arbetet med att öppna Estlink. Berörda intressenter har inlett ett
gemensamt arbete med att ta fram en fungerande tidsplan för marknadsöppning.
Berörda intressenter är de båda systemansvariga, de båda börserna, nyttjanderätts‐
innehavaren Vattenfall, delägaren PGE samt SwePol Link AB med sitt polska
dotterbolag. Åtgärderna behöver även godkännas av respektive tillsynsmyndighet.
SwePol Link AB har dessutom den 24 maj 2010 inkommit med ett formellt svar på
Energimarknadsinspektionens skrivelse, se bilaga 6.
Energimarknadsinspektionen stödjer arbetet med att ta fram en lösning. En
marknadsöppning förväntas utvecklas i flera steg. Inledningsvis koncentreras
insatserna på att möta kraven när det gäller marknadsöppningen. En samlad
preliminär tidplan för de första stegen är under utarbetande.
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I ett senare skede förväntas SwePol Link komma att integreras som en TSO‐kabel
och en slutlig marknadskopplingslösning avses vara i linje med den Target model
angående marknadskoppling som är under utarbetande.
Figur 1 Avtalsförhållanden
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5.4.1

Börslösning

NordPool Spot och TGE har bildat ett gemensamt projekt för att möjliggöra en
lösning där den polska marknaden kopplas till den nordiska på liknande sätt som
Estlink tidigare under 2010 har kopplats till den nordiska marknaden. Det innebär
också att man på den polska sidan kommer att anpassa sig till de tider för gate
closure etc. som gäller på den nordiska marknaden.
Det är således en lösning med implicita auktioner för dagen före handeln som
prioriteras. Denna lösning betraktas som en interimslösning och avsikten är att ta
fram en enkel lösning som snabbt kan tas i bruk, medan förfining av olika detaljer
får komma senare. Mot bakgrund av den inledningsvis begränsade likviditeten
kommer endast timbud att tillåtas, inte blockbud. Den polska börsen har tidigare
haft ett flertal auktioner per dag – nu kommer dagen före handeln att koncentreras
till klockan 12 dagen före. Handel därefter betraktas fortsättningsvis som intra dag
handel och beaktas inte vidare i detta sammanhang. Principen är att TGE utifrån
tillgänglig kapacitet och lämnade bud tar fram nettoexportkurvor, som överlämnas
till Nord Pool Spot för matchning. Den polska marknaden kan påverka prisbild‐
ningen på Nord Pool Spot. Både volymer och priser beräknas i SESAM, Nord Pool
Spots system och skickas över till TGE som gör en ny beräkning, en så kallad
kvalitetskontroll. Avsikten är att TGE ska använda såväl volymer som priser, vilket
innebär att lösningen i stort sett kan betraktas som priskoppling. Lösningen inne‐
bär även att TGE får del av kompentens från Nord Pool Spot för att utveckla sin
marknad. I projektorganisationen ingår förutom övergripande projektledning, IT‐
lösningar, handel och avräkning samt legala och formella frågor. TGE övervakas
av den polska finansinspektionen och lösningen kräver tillstånd därifrån.
Lösningen ska också godkännas av NVE som i sin tur kommer att konsultera
berörda tillsynsmyndigheter. På den polska sidan krävs även förändringar i de
nätkoder som tas fram av den systemansvarige, PSE Operator.
Principlösningen innebär att kapacitetsrätter går från nyttjanderättshavarna till
börserna medan flaskhalsintäkterna går den motsatta vägen. Börslösningen
bedöms möjlig från början av november 2010, den projektplan som presenterades i
slutet av maj kommer att diskuteras närmare vid IG‐möte den 23 juni 2010.
5.4.2

Övriga frågor

De systemansvariga har presenterat ett antal frågeställningar som behöver lösas.
Under tiden den 2 augusti tills implicita auktioner kan inledas kommer en
”bridging solution” att behövas. De alternativ som finns är:


Att förlänga nuvarande överenskommelser mellan PSE Operator och PGE samt
mellan Vattenfall och PGE. Enligt den polska tillsynsmyndigheten är en sådan
lösning utesluten eftersom den skulle innebära att ett nytt avtal tecknas som ger
prioritetsrätt på en sammanlänkning.



Att enbart teckna ett transiteringsavtal mellan PSE Operator och SwePol Link
Polen.



Ingen handel alls över kabeln – bedöms oacceptabelt.
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Tillfälliga explicita auktioner på kabeln – bedöms icke önskvärt eftersom en
sådan lösning dels tar tid att förbereda, dels skulle riskera att försena lösningen
med implicita auktioner.

SwePol Link Polen har nu kontaktat PSEO om ett transiteringsavtal. Den sannolika
lösningen är att man under några månader fortsätter som förut men utan att för‐
nya de nuvarande överenskommelserna mellan Vattenfall och PSEO respektive
Vattenfall och PGE. Någon form av tillfälliga arrangemang kommer dock att
behövas för att reglera utnyttjandet av kabeln. Den planerade marknadsöppningen
aktualiserar nya avtalsarrangemang. Vid ett möte planerat till den 11 juni 2010
avses en plan för denna del av projektet presenteras. Dessa planer kommer att
diskuteras vid mötet i IG ”Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and
SwePol Link” den 23 juni 2010.
Slutligen behöver tillsynsmyndigheterna ställa koordinerade krav på rapportering,
transparens med mera samt övriga krav för att lösningen ska kunna godkännas.
5.4.3

Energimarknadsinspektionens bedömning beträffande SwePol Link AB

Energimarknadsinspektionen bedömer att det finns goda utsikter att en marknads‐
öppning ska kunna ske före årets slut och härigenom tillgodoses huvuddelen av
kommissionens påpekanden. Inspektionen anser liksom den polska motsvarig‐
heten att den presenterade handlingsplanen kräver nära uppföljning. Avsikten är
att utnyttja IG ” Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and SwePol Link”
för detta. Tre delar i arbetet bedöms som särskilt kritiska.
Den ena delen gäller samarbetet mellan börserna, eftersom den tänkta lösningen
innebär att TGE till stor del väljer att anpassa sig till lösningar som redan fungerar
hos bland annat Nord Pool Spot. Det innebär betydande förändringar på den
polska sidan. Den andra delen gäller de förändringar som krävs i Polen även när
det gäller den systemansvariga och polska nätverkskoder samt godkännande av
dessa förändringar. Den tredje delen rör Vattenfalls nyttjanderätt och dess
koppling till det finansieringsavtal som finns med en svensk bank kopplad till
garantier från Vattenfalls sida.

5.5

Energimarknadsinspektionens fortsatta åtgärder

5.5.1

Utredning rörande systemansvaret

Som tidigare nämnts innebär kommissionens tolkning att kablarna antingen
betraktas som systemansvariga eller som en del av det/de nät de är anslutna till.
Vare sig EUs regelverk eller den svenska ellagen är anpassade till kommersiella
kablar utan undantag enligt artikel 7. Diskussioner kring detta har förts med den
polska tillsynsmyndigheten, som för SwePol Link Poland avser att föreskriva att
detta företag ska inlemmas i den polska systemansvarigas systemansvar. Det är
ännu oklart vad detta innebär. Lösningen är dock logisk mot bakgrund av det
slutliga målet att inlemma SwePol Link i det normala överföringsnätet såsom TSO‐
ägd länk. Motsvarande ställningstagande har inte gjorts i Sverige.
När det gäller Baltic Cable innebär den nyligen inledda marknadskopplingen att
Baltic Cable i varje fall i relation till EMCC fungerar som systemansvarig.
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Det kan nämnas att frågor kring systemansvar och kommersiella kablar för
närvarande diskuteras i flera sammanhang inom ERGEG, kommissionen och
ENTSO‐E. Energimarknadsinspektionen avser att närmare bedöma hur denna
fråga ska hanteras.
5.5.2

Publicering av flaskhalsintäkter

Energimarknadsinspektionen kommer att inhämta, granska och publicera upp‐
gifter om flaskhalsintäkter i enlighet med den rapportering som bolagen kommer
att lämna till inspektionen den 31 juli varje år. Energimarknadsinspektionen kan
dock konstatera att granskningen av hur dessa flaskhalsintäkter använts i för‐
hållande till regelverket kommer att bli avvika från vad som gäller för en renodlad
TSO pga följande omständigheter:
1) Flaskhalsintäkterna har inte i egentlig mening uppkommit pga överbelastning
i den del av nätet som kabeln omfattar,
2) det faktum att varken SwePol Link eller Baltic Cable debiterar nättariffer på ett
nätkollektiv, dvs kabeloperatörerna har inga andra intäktsmöjligheter,
3) samt att flaskhalsintäkternas storlek bestäms helt av marknaderna på ömse
sidor av kabeln.
5.5.3

Ellagen kapitel 4 - Nättariffer

I avsnitt 4.3.5 konstaterades att det inte är tillåtet med reservationspriser på
utlandsförbindelser samt att Baltic Cable och SwePol Link framöver därför inte
kommer att få ta ut särskilda avgifter för överföringen av el och att nättarifferna
således kommer att fastställas till noll kronor.
Kapitel 4 i ellagen innehåller en del bestämmelser som specifikt reglerar utlands‐
förbindelser. Av 4 kap. 2 § framgår att nättariffer för överföring av el skall utfor‐
mas så, att betald anslutningsavgift ger rätt att använda det elektriska nätet inom
landet, med undantag för utlandsförbindelserna. Regeringen får föreskriva att
betald anslutningsavgift ger rätt att använda även utlandsförbindelserna till ett
eller flera länder. En sådan föreskrift får också avse utlandsförbindelserna till en
del av ett land. Föreskrifter enligt andra stycket får meddelas i fråga om ett land
eller del av ett land vars elmarknad kan anses utgöra en gemensam marknad med
den svenska elmarknaden. Avtal som avser tillträde till en utlandsförbindelse och
som har ingåtts innan regeringen meddelar föreskrifter enligt andra stycket skall
fortfarande gälla.
När det gäller Baltic Cable och SwePol Link innebär denna bestämmelse att de
exklusiva avtal om såväl tillträde som avgifter och som finns mellan berörda
aktörer angående nyttjandet av förbindelserna är förenliga med den svenska
lagstiftningen. Eftersom en sådan ordning inte är förenlig med EU‐regelverket
måste denna bestämmelse ändras. Detta kan lämpligtvis ske på så sätt att
bestämmelserna ändras så att det i 4 kap. 2 § istället anges att nättariffer för
överföring av el ska utformas så, att betald anslutningsavgift ger rätt att använda
det elektriska nätet inom landet och utlandsförbindelserna samt att den del som
reglerar tidigare ingångna avtal om tillträde tas bort. Förslag till ändring av ellagen
lämnas i kapitel 6.
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Utöver denna ändring finns det anledning att göra ytterligare en översyn mot
bakgrund av tredje paketets regler om systemansvar, regelverket när det gäller
kommersiella kablar samt de diskussioner som pågår inom ERGEG, ENTSO‐E och
kommissionen för att klargöra hur kommersiella kablar ska hanteras.
5.5.4

Uppföljning/avstämning

En regelbunden avstämning bör ske med aktörerna för att säkerställa att åtagan‐
dena hålls. Detta bör ske inom ramen för det regionala samarbetet inom ERGEG,
region Norra Europa. En avstämningsplan kommer att tas fram av IG ”
Optimisation of the interconnectors Baltic Cable and SwePol Link”.
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6 Lagförslag och
författningskommentar
6.1

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 § ellagen (1997:857) ska ha följande lydelse,

4 kap.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 § Nättariffer för överföring av el skall
utformas så, att betald anslutningsavgift
ger rätt att använda det elektriska nätet
inom landet med undantag av
utlandsförbindelserna.

2 § Nättariffer för överföring av el ska
utformas så, att betald anslutningsavgift
ger rätt att använda det elektriska nätet
inom landet och de utlandsförbindelser
som är anslutna till stamnätet.

Regeringen får föreskriva att betald
anslutningsavgift ger rätt att använda
även utlandsförbindelserna till ett eller
flera länder. En sådan föreskrift får också
avse utlandsförbindelserna till del av ett
land.

Regeringen får föreskriva att betald
anslutningsavgift ger rätt att använda
även övriga utlandsförbindelser till ett
eller flera länder. En sådan föreskrift får
också avse utlandsförbindelser till del av
ett land.

Föreskrifter enligt andra stycket får
meddelas i fråga om ett land eller del av
ett land vars elmarknad kan anses utgöra
en gemensam marknad med den svenska
elmarknaden.

Föreskrifter enligt andra stycket får
meddelas i fråga om ett land eller del av
ett land vars elmarknad kan anses utgöra
en gemensam marknad med den svenska
elmarknaden.

Avtal som avser tillträde till en
utlandsförbindelse och som har ingåtts
innan regeringen meddelar föreskrifter
enligt andra stycket skall fortfarande
gälla.
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Övergångsbestämmelser
Dessa bestämmelser ska tillämpas för Baltic Cable och SwePol Link från det datum
då kapacitetstilldelning med marknadsmässiga metoder inleds, dock senast den 3
mars 2011.
Denna lag träder i kraft den [snarast]

6.2

Författningskommentar

4 kap. Nättariffer
2 § Nättariffer för överföring av el ska utformas så, att betald anslutningsavgift ger rätt att
använda det elektriska nätet inom landet och de utlandsförbindelser som är anslutna till
stamnätet.
Regeringen får föreskriva att betald anslutningsavgift ger rätt att använda även övriga
utlandsförbindelser till ett eller flera länder. En sådan föreskrift får också avse
utlandsförbindelser till del av ett land.
Föreskrifter enligt andra stycket får meddelas i fråga om ett land eller del av ett land vars
elmarknad kan anses utgöra en gemensam marknad med den svenska elmarknaden
Denna paragraf reglerar utformningen av nättariffer inom det svenska elsystemet.
Regleringen innebär att Sverige har ett system med punkttariffer.
Detta uttrycks i första stycket. Innebörden är att en elkund som är ansluten till det
svenska elsystemet inte behöver begära tillträde till olika ledningsnät utan
elkunden har automatiskt rätt till tillträde till hela det svenska elsystemet. För att
skapa en gemensam europeisk elmarknad och för att den svenska regleringen ska
stå i överensstämmelse med EU:s regelverk måste även utlandsförbindelserna
omfattas av systemet med punkttariffer. Därför ändras första stycket till att även
omfatta de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet.
Den i första stycket föreslagna ändringen gäller dock inte utlandsförbindelser som
är anslutna till regionnätet eller lokalnätet. Därför ändras andra stycket så att
regeringen fortsatt kan föreskriva att även dessa utlandsförbindelserna skall
omfattas av systemet med punkttariffer och att de föreskrifter som redan utfärdats
för dessa utlandsförbindelser fortsatt ska gälla.
Det tredje stycket är oförändrat.
Det fjärde stycket som föreskrev att ett avtal om prioriterat tillträde fortsatt ska
gälla om regeringen meddelar föreskrifter enligt andra stycket tas bort då det
strider mot EU:s regelverk.
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7 Bilagor
Bilaga 1 Kommissionens formella underrättelse
Se nästa sida.
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 25/06/2009
2009/2180
K(2009) 4917

Herr Minister
Kommissionen , han-undersökt situationen i medlemsstaterna vad gäller genomförandet av
förordning (EG) nr .1228/2003 1 (nedan kallad elförordningen) och dess bilaga, ändrad
_genom km-.missionens-beslut 2 .0061770/EG av _den 9 november 2006 2 (nedan kallad
riktlinjerna) .
Jag vill fästa Er uppmärk-samhet på att följande problem har påtalats vad gäller
situationen i Konungariket Sverige_

1.

ÖVERTRÄDELSE AV ARTILARNA 5, 6

ocH 91 FÖRORDNING (EG) NR 1228/2003

för el förutsätter
och tydliga regler för tillgången till elöverföringssystem .
En fungerande konkurrens på den inre marknaden

icke

diskriminerande

-För

att uppnå detta mål innehåller elförordningen haimon iserade principer för bl .a.
kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning och krav på insyn .
tt 4llmänna.pr-nciper- för hantering-av överbelastning
(1) 1 artikel 6 .1 föreskrivs följande: "Problem med överbelastning i näten ska
åtgärdas med icke diskriminerande, marknadsbaserade lösningar som ger
effektiva ekonomiska signaler till de berörda marknadsdeltagarna och de berörda
systemansvariga. Problem med -överbelastning i näten- ska företrädesvis lösas med
metoder som inte bygger
transaktioner, dvs. metoder som inte innefattar ett val
mellan de enskilda marknadsaktörernas kontrakt :"

1

EU A' L 179, 15.07 .2003 .
.
.2006
.11
2 EUr 1312,11

Carl BILDT
Chef för Utrikesdepartementet
Arvfurstens palats
Gustav Adolfs torg 1
SE - 103 23 Stockholm

Commission europeenne, B-1049 Bruxelles - Belgique
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(2) Enligt de uppgifter kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6 .1 (och följaktligen inte heller bestämmelserna i
punkterna 1 .5, 1 .6 och 2.1 i riktlinjerna) då metoderna for att hantera
överbelastningen vad gäller Baltic Cable och SwePol link inte är
marknadsbaserade . Ägarna behåller den största delen av kapaciteten vid båda
} sammanlänkningarna och bara återstående kapacitet säljs till marknaden till fasta
priser. Enligt vad -kommissionen känner till har villkoren för försäljning av och
priset på denna kapacitet I- praktiken förhindrat potentiella kapacitetskunder från
att köpa kapacitet urån sammanlänkningarna .
1.2. Skyldighet att ställa maximal kapacitet och outnyttjad kapacitet till
marknadens förfogande-(3)1 artikel 6.3 föreskrivs ._ följande: "Den maximala kapaciteten hos
sammanlänkningarna
och/eller de överf ringsnät som påverkar
gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsdeltagarnas förfogande och
uppfylla säkerhetsnormerna för säker nätdrift ."
(4) För att följa bestämmelserna i artikel 6 .3 måste de sys cuiansvariga därför
offentliggöra metoder för beräkning av överföringskapacitet och se till att maximal
överföringskapacitet är tillgänglig .
(5) 1 artikel 6.4 föreskrivs följ-ande : 'Marknadsdeltagarna ska i god tid före den
relevanta operativa perioden- informera de berörda systemansvariga för
överföringsnäten huruvida de kar for avsikt att använda tilldelad kapacitet .
Tilldelad kapacitet som inte utnyttjas ska återföras till marknaden -på ett öppet,
tydligt och icke diskriminerande sätt."
(6) På grundval av de uppgifter kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6 .3 och 6 .4, eftersom Baltic Cable AB och Svenska
Kraftnät när det gäller Baltio -Cable - och SwePol link inte ser. till att maximal
kapacitet är tillgänglig för marknaden, och inte offentliggör denna information,
eller, om de gör det, gör det så-sent att marknadsaktörerna inte längre har någon
möjlighet-att anda kapaciteten.
(7) 1 artikel 6.5 föreskrivs följande : "De systemansvariga för överföringsnäten ska, i
den utsträckning det är tekniskt möjligt, dirigera kapacitetsbehoven för
energimoden i
motsatt
riktning genom
överbelastade
sammanlankningsförbindelser för att maximalt utnyttja denna förbindelses
kapacitet . Handel sop* minskar överbelastning fr aldrig nekas, men samtidigt ska
nätsäkerheten respekteras tillfullo."
(8) Enligt de upplysningar som kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6 .5, eftersom Baltic Cable AB och Svenska Kraftnät när
det gäller Baltic Cable och SwePol link inte ser till att dirigera elflöden i motsatt
riktning när det är tekniskt möjligt .

1

(9) Kommissionen känner till planerna på att ta med Baltic Cable i
marknadskopplingen mellan den nordiska och den centrala västra regionen .
Kommissionen känner dock inte till något beslut om genomförande av dessa
planer.
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1.3. Användning av intäkter från hanteringen av överbelastning och de
systemansvarigas och de nationella tillsynsmyndigheternas skyldigheter
(10)1 artikel 6.6 föreskrivs följande : "Inkomster från tilldelning av sammanlänkning
ska användas för ett eller flera av följande ändamål: a) För att garantera den
faktiska
tillgängligheten
hos
den
tilldelade kapaciteten . - b)
Till
nätverksinvesteringar som bevarar- eller ökar sammanlänkningskapaciteten . c)
Som en inkomst som ska beaktas av tillsynsmyndigheterna när dessa godkänner
metoderna för beräkning av tariffer och/eller för att bedöma huruvida tari11er bör
ändras."
(11) Enligt de upplysningar som kommissionen har tillgång till följer Sverige inte
bestämmelserna i artikel 6 .6, eftersom tillsynsmyndigheten inte utför sina
övervaknings- och rapporteringsskyldighets för att bedöma användningen av
intäkter från hanteringen av- överbelastnåg vid Baltic Cable och SwePol link_(och
följaktligen följs inte heller .punkt-6.1, 6 .2, 6 .4, 6 .5 och 6 .6 i-nktlinjerna) . Detta
står även i strid med-de nationella tillsynsmyndigheternas allmänna skyldighet
enligt artikel 9 att säkerställa att elförordningen efterlevs .
(12) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig-att säkerställa att den förordningen
efterlevs, inte har vidtagit några .effektiva åtgärder f r att säkerställa efterlevnaden
av artikel 6:1, 6 .3, 6 .4, 6.5 och 6 .6 i elförordningen-och punkterna 1 .5, 1 .6, 2 .1,
6.1, 6 .2, 6 .4, 6 .5, 6 .6 i riktlinjerna.
(13) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte har följt bestämmelserna i
artiklarna 6 .1, 6 .3, 6 .4, 6.5, 6 .6 och 9 i elförordningen och punkterna 1 .5, 1 .6, 2 .1,
6.1, 6.2, 6 .4, 6 .5, 6 .6 i riktlinjerna.
2. ÖVERTRÄDELSER AV BEST-ÄMMELSERriAJ RIKTLINJERNA (KOMMISSIONENS BESLUT
2006/770/EG)

2 .1 . Hanteringav överbelastning
(14)1 punkt 1 .9 i riktlinjerna fastställs._.fo-ljånde : -'Senast den 1 januari 2008 ska
mekanismerför hantering av överbelastning av sammanlänkningskapaciteten flera
gånger dagligen (intradag-hantering) inråttas-påett samordnat sätt ock i- .enlighet
med säkra driftsvillkor- för att maximera handelsmöjligheterna och för att.
tillhandahålla gränsöverskridande .balansering"
(15) Enligt vad kommissionen känner till har dessa mekanismer hittills inte införts i
Sverige för sammanlänkningen med Tyskland och Polen . Ingen mekanism för
intradag-hantering tillämpas för Baltic Cabie och -SwePol link.
(16) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 1 .9 i riktlinjerna.
(17)Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
1 .9 i riktlinjerna .
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(18)1 punkt 2 .9 i riktlinjerna fastställs följande : "Utom för nya sammanlänkningar
sors omfattas av ett undantag enligt artikel 7 i yrordningen, är-det inte tillåtet att
fastställa reservationspriser inom ramen för kapacitetstilldelningsmetoderna."
(19) Kommissionen noterar att Baltic Cable AB och Svenska Kraftnät har fastställt
reservationspriser inom ramen för kapacitetstilldelningsmetoderna för Baltic Cable
och SwePol link .
(20) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 2-9 i riktlinjerna .
(21) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
2.9 i riktlinjerna .
2.2. Samordning
(22)1 punkt 3 .2 i riktlinjerna fastställs att de- systemansvariga senast den l januari
2007 ska tillämpa en gemensam samordnad metod for hantering av överbelastning
och- ett gemensamt samordnat förfarande for kapacitetstilldelning till - marknaden
minst varje år, månad och för påföljande dag i de regioner - som anges i a-g i den
punkten.
(23) Enligt vad -kommissionen känner till har det varken fastställts någon metod för
hantering av överbelastning eller något förfarande för kapacitetstilldelning i
regionen Norra Europa som Sverige tillhör . I synnerhet har —det varken fastställts
någon gemensam samordnad metod för . hantering av överbelastning eller något
förfarande för kapacitetstilldelning mellan-de nordiska länderna och Tyskland och
Polen . Sverige är tillsammans med de andra-=länderna i den ovan nännnda norra
regionen skyldiga att göra detta senast den 1 januari 2007 .
X

(24) Kommissionen känner till att inrättandet av en marknadskoppling mellan de
nordiska länderna och Tyskland genom European . Market Coupling Company
(EMCC). Detta projekt skulle säkerställa_ en gemensam samordnad
kapacitetstilldelning för påföljande dag för delar av norra Europa . Polen ingår
emellertid inte i detta projekt . Dessutom har inget liknande-- -gemensamt samordnat
system-inrättats för kapacitetstilldelning-per år och månad . När det gällen .dessa
frågor känner kommissionen inte till några projekt som skulle leda till att kravet på
gemensamt samordnad kapacitetstilldelning uppfylls .
(25) Kommissionen noterar dessutom- att den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 3 .2 i riktlinjerna .
(26) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
3 .2 i riktlinjerna.
(27)1 punkt 3 .5 i riktlinjerna anges också följande : "I syfe att främja en rättvis och
effektiv konkurrens och gränsöverskridande handel ska samordningen mellan de
systemansvariga inom de regioner som anges i 3.2 ovan inkludera alla steg från
kapacitetsberäkning och optimering av tilldelningen till en säker drift av nätet,
med tydlig ansvarsfördelning. I denna samordning ska särskilt jö jande ingå :
4
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• Användning av en gemensam överföringsmodell som på ett effektivt sätt
hanterar de av varandra beroende fysiska "lopp flows" och som tar hänsyn till
avvikelserna mellan de fysiska och kommersiella flödena .
b) Tilldelning och nominering av kapacitet för att på ett effektivt sätt hantera de
av varandra beroende fysiska "loop flows ".
• Identiska skyldigheter för kapacitetsinnehavare att tillhandahålla information
om deras avsedda användning av kapaciteten, dvs . nominering av kapacitet (för
explicita auktioner) .
d) Identiska tidsramar och stängningstider.
• Identisk struktur för tilldelning av kapacitet mellan olika -tidsramar (t.ex. en
dag, tre timmar, en vecka etc) och ifråga om sålda kapacitetsenheter (mängd
kraft i MW, MWh,- etc.).
f) Konsekvent kontraktsram för marknadsaktörerna.
(28) Kommissionen. noterar att i delar av norra Europa finns det ett gemensamt
samordnat kapacitetstilldelningsföxfaxaude som avser påföljande dag . Detta
samordnade tilldelningsförfarande omfattar dock inte Tyskland och Polen_ för
påföljande dag och uppfyller således inte kraven i punkt 3_5 a-f. För tidsramarna
en gång per år och en gång per månad finns det ingen gemensam samordnad
kapacitetstilldelning . I de fall det finns_ ett förfarande som omfattar delar - av
regionen,. är detta inte baserat på en gemensam nätmodell, de s .k . "loop-flows"
hanteras inte på ett effektivt sätt i samband- med tilldelningen,
kapacitetsinnehavare har olika skyldigheter vad gäller nominering, tidsram-och
stängningstider är olika, strukturen för tilldelning av kapacitet varierar mellan
olika tidsramar och finns det ingen konsekvent kontraktsram för
marknadsaktörerna.
(29) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för- .energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att-den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 3 .5 i riktlinjerna.
(30) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer best
3.5 i riktlinjerna .

elserna i punkt

2.3. Öppenhet och insyn
(31).De uppgifter som begärs enligt punkt 5 .5 c i riktlinjerna har inte offentliggjorts av
Svenska Kraftnät .
(32) Kommissionen noterar dessutom att den svenska-tillsynsmyndigheten för energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 5 .5 i riktlinjerna är skyldig att
granska dessa uppgifter, inte har vidtagit några åtgärder for att granska dessa
uppgifter och således inte agerar i överensstämmelse med punkt 5 .5 i riktlinjerna .
(33) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
5.5 i riktlinjerna.
(34)1 punkt 5 .7 fastställs följande : "Den systemansvarige ska offentliggöra relevant
information om prognoserna för efterfrågan och produktion enligt de tidsramar
som anges i 5 .5 och 5 .6. Den systemansvarige ska också offentliggöra relevant
information som är nödvändigför den gränsöverskridande balansmarknaden ."
5
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(35)1 punkt 5 .6 fastställs följande : "All relevant information ska vara tillgänglig på
marknaden i god tid före förhandlingen av alla transaktioner (t .ex. tidpunkten för
förhandling av årliga leveranskontrakt för industrikunder eller tidpunkten när
buden måste lämnas på de organiserade marknaderna) ."
(36) På grundval av de upplysningar kommissionen har tillgång till förser Sverige inte
marknaden med relevant information om prognoserna för efterfrågan, om
produktion enligt de tidsramar som anges i punkterna 5 .5 och 5 .6 och om
information som är nödvändig för den gränsöverskridande balansmarknaden .
(37) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för energi
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 5 .7 i riktlinjerna.
(38) Följaktligen anser kommissionen -att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
5.7 i riktlinjerna .
(39)1 punkt 5 .8 föreskrivs följande : "När prognoserna offentliggörs ska
efterhandsvärdena för prognosen också offentliggöras under den tidsperiod efter
vilken prognosen gäller -eller senast föjande dag (D+1) ."
(40) På grundval av de upplysningar kommissionen har tillgång till offentliggör
Svenska Kraftnät inte-efterhandsvärdena for prognosen för belastning, produktion
och avbrott för-produktionsenheter .
(41) Kommissionen noterar dessutom att den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
Energimarknadsinspektionen, som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att
säkerställa att den förordningen efterlevs, inte har vidtagit några effektiva-åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av punkt 5 .8 i riktlinjerna.
(42) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt
5 .8 i riktlinjerna .
3.

ÖVERTRÄDELSE A,V ARTIKEL 121 •ELFÖRORDNINGEN

(43) Enligt artikel 12 .1 i elförordningen ska medlemsstaterna- fastställa-,Tegler för
påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i den-förordningen : "tltarr att det
påverkar tillämpy'ingen av punkt 2 ska medlemsstaterna fastställa reglerna för
påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta de
åtgärder som är nödvändiga for att säkerställa att bestämmelserna följs.
Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa bestämmelser senast den
1 juli 2004 och ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar som påverkar
bestämmelserna."
(44) På grundval av de upplysningar kommissionen har tillgång till har Sverige varken
fastställt eller underrättat kommissionen om regler för påföljder vid överträdelse i
enlighet med ovanstående .
(45) Följaktligen anser kommissionen att Sverige inte följer bestämmelserna i artikel
12.1 i elförordningen6
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4.

SLUTSATS

Europeiska gemenskapernas kommission anser följaktligen att Konungariket Sverige inte
har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med artiklarna 5 .2, 6 .1, 6 .3, 6 .4, 6 .5, 6.6, 9 och
12.1 i elförordningen och punkterna 1 .9, 2 .9, 3 .2, 3 .5, 5 .5, 5 .7 och 5 .8 i riktlinjerna.
Enligt artikel 226 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen uppmanar
kommissionen Er regering att inkomma med synpunkter på det som anförs ovan inom en
frist av två månader räknat från mottagandet av denna skrivelse.
Kommissionen förbehåller sig rätten - att, efter att ha tagit del av synpunkterna eller om
synpunkterna inte kommit in inan utsatt tid, vid behov avge ett motiverat yttrande enligt
samma artikel .
Högaktningsfullt

På kommissionens vägnar
Anåris PIEBALGS
Ledamot av kommissionen
i --KOPIANS ÖVERENSS

ELSE MED
ORIGINALET INTYGAS-MRMED
Generalsekreteraren genom,

Jordi AXET

PUlGÄRNAU
Kanslichef
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Svar på formell underrättelse angående genomförande av elförordningen
(KOM :s ref. SG-Greffe (2009)D13762, ärendenummer 200912180)

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse, som inkom till
Sveriges ständiga representation vid EU den 29 juni 2009, anfört att
Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (elförordningen) och
dess bilaga . Kommissionen har uppmanat Sveriges regering att inkomma
med synpunkter på det som anförts i underrättelsen .
Mot den angivna bakgrunden vill den svenska regeringen anföra följande .
Bakgrund

I den formella underrättelsen berörs särskilt två sammanlänkningar,
nämligen Baltic Cable och SwePol Link . Den förstnämnda ledningen,
som togs i drift i december 1994 och kopplar samman elnäten i Sverige
och Tyskland, ägs och drivs av Baltic Cable AB . Detta bolag ägs till två
tredjedelar av Statkraft Energi AS och till en tredjedel av E .ON Sverige
AB . SwePol Link AB äger och driver SwePol Link, som togs i drift i
augusti 2000 och kopplar samman stamnäten i Sverige och Polen . Ledningen ägs till 51 procent av den svenska staten, genom Affärsverket
svenska kraftnät (Svenska kraftnät), och till 49 procent av det statsägda
polska företaget Polska Grupa Energetyczna (PGE Group) .
I elförordningen finns en rad bestämmelser som vänder sig till den
systemansvarige för överföringsnätet (transmission system operator,
TSO) . I Sverige finns endast en sådan TSO, nämligen Svenska kraftnät,
som är systemansvarig för det svenska stamnätet .
I Sverige är Energimarknadsinspektionen tillsynsmyndighet enligt elförordningen .
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Artiklarna 5, 6 och 9 i elförordningen

Kommissionen anser att Sverige inte har följt bestämmelserna i artiklarna
6.1, 6 .3, 6 .4, 6 .5, 6 .6 och 9 i elförordningen och punkterna 1 .5, 1 .6, 2 .1,
6.1, 6.2, 6 .4, 6 .5 och 6.6 i riktlinjerna .
Allmänna principer för hantering av överbelastning

Kommissionen har anfört att Sverige inte följer bestämmelserna i artikel
6.1 (och följaktligen inte heller bestämmelserna i punkterna 1 .5, 1 .6 och
2 .1 i riktlinjerna) då metoderna för att hantera överbelastningen vad
gäller Baltic Cable och SwePol Link inte är marknadsbaserade . Kommissionen har pekat på att ägarna behåller den största delen av kapaciteten
vid båda sammanlänkningarna och att bara återstående kapacitet säljs till
marknaden till fasta priser . Enligt vad kommissionen känner till har villkoren för försäljning av och priset på denna kapacitet i praktiken förhindrat potentiella kapacitetskunder från att köpa kapacitet från sammanlänkningarna.
Det är riktigt att Baltic Cable AB och SwePol Link AB behåller överföringskapacitet som den systemansvarige för överföringsnätet har tilldelat
nätägarna för dessa båda sammanlänkningar. Sveriges regering gör emellertid bedömningen att ett sådant förfarande är förenligt med artikel 6.1 i
elförordningen, förutsatt att den kapacitet som inte utnyttjas säljs på elmarknaden under sådana former som anges i artikeln . Regeringen uppfattar inte heller att bolagen använder försäljningsvillkor eller sätter priser som syftar till att avhålla potentiella kunder från att köpa kapacitet på
sammanlänkningarna.

Skyldighet att ställa maximal kapacitet och outnyttjad kapacitet till
marknadens förfogande

Artiklarna 6.3 och 6.4 i elförordningen

Kommissionen har anfört att för att följa bestämmelserna i artikel 6.3
måste de systemansvariga offentliggöra metoder för beräkning av överföringskapacitet och se till att maximal överföringskapacitet är tillgänglig.
Kommissionen har på grundval av tillgängliga uppgifter anfört att
Sverige inte följer bestämmelserna i artiklarna 6 .3 och 6.4 eftersom Baltic
Cable AB och Svenska kraftnät när det gäller Baltic Cable respektive
SwePol Link inte ser till att maximal kapacitet är tillgänglig för marknaden och inte offentliggör den aktuella informationen eller gör det så sent
att marknadsaktörerna inte längre har någon möjlighet att använda kapaciteten .
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För att undvika överbelastning i det svenska stamnätet tilldelar Svenska
kraftnät aldrig sammanlänkningar med andra länder mer kapacitet än vad
en säker drift av nätet tillåter . Den totala kapacitet som fördelas är emellertid alltid den för stamnätet maximala tillgängliga kapaciteten . Skulle
den kapacitet som ursprungligen fördelats inte tas i anspråk fullt ut
genom aktörernas anmälda handel på sammanlänkningarna ställer
Svenska kraftnät outnyttjad kapacitet i stamnätet till marknadens förfogande för intradaglig handel .
För att avhjälpa överbelastning i stamnätet och begränsningar använder
Svenska kraftnät en modell med motköp för att upprätthålla redan tilldelad kapacitet . Vad gäller överföringen till andra nordiska länder används
s.k . marknadsdelning genom användandet av prisområden på den nordiska elbörsen .
Svenska kraftnät kan i egenskap av TSO för det svenska stamnätet göra
anpassningar av tilldelningen av kapacitet på utlandsförbindelser, dvs .
tillfälliga export- och importbegränsningar, för att säkerställa det svenska
stamnätets funktion . Därvid kan Svenska kraftnät meddela begränsningar
för Baltic Cable och SwePol Link, i likhet med andra gränsförbindelser
inom elbörsområdet, när det gäller hur stor kapacitet som kan utnyttjas
med hänsyn till förutsättningarna i det svenska nätet . Svenska kraftnät
behandlar inte kablarna annorlunda än andra nordiska sammanlänkningar
när det gäller tilldelning av kapacitet . Vid hantering av överbelastning
görs inget val mellan enskilda marknadsaktörers kontrakt . Svenska
kraftnät tilldelar alla sammanlänkningar, inklusive Baltic Cable och
SwePol Link, kapacitet efter samma principer, som är icke-diskriminerande och marknadsbaserade . Svenska kraftnät kan emellertid inte påverka hur användarna utnyttjar den givna kapaciteten .
De nordiska systemansvariga har offentliggjort metoder för beräkning av
överföringskapacitet i dokumentet Principles for determining the transfer
capacity in the Nordic power market .' I dokumentet finns en redovisning
av hur begränsningar av import eller export sker i Norden i syfte att
upprätthålla säkerhetskraven . Dokumentet omfattar också de begränsningar som görs av Svenska kraftnät vid bedömning av hur stor överföring som av drifttekniska skäl kan accepteras på Baltic Cable och SwePol
Link . Vidare finns i det nordiska systemdriftsavtalets appendix 10 en
redovisning för vilka överenskommelser som finns avseende kablar ut ur
Norden, bl .a. Baltic Cable och SwePol Link .
Uppgifter om hur stor kapacitet som kan utnyttjas av Baltic Cable och
SwePol Link för varje timme under kommande dygn publiceras på Nord
Pools webbplats samtidigt som motsvarande kapaciteter publiceras för
Dokumentet finns tillängligt på Internet :
h ttp ://www.entsoe .eu/ library/publications/nordic/operations/080123 entsoe nordic

PrinciplesForDeterminingTransf erCapacityInTheNordicPowerMarket .pdf
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övrig handel i Norden . Uppdatering sker på morgonen dagen före driftdygnet .
När det gäller Svenska kraftnät ska nominering av kapacitet på kablarna
ske under förmiddagen inför handeln på spotmarknaden . Vidare ska
nominering även ske till den systemansvarige på tysk respektive polsk
sida och planer lämnas för morgondagen . Även här finns olikheter när
det gäller tider och andra villkor . Tiderna är anpassade till de tider som
gäller i övrigt, för den nordiska marknaden respektive den tyska och
polska marknaden, inklusive de krav på planer som ställs av de systemansvariga. Det kan därför inte hävdas att tiderna är satta med syfte att
försvåra försäljning av kapacitet till tredje part . De olika tiderna är
konsekvenser av olika marknaders särdrag .
Artikel 6.5 i elförordningen

Kommissionen har anfört att enligt tillgängliga upplysningar följer
Sverige inte bestämmelserna i artikel 6 .5, eftersom Baltic Cable AB och
Svenska kraftnät när det gäller Baltic Cable respektive SwePol Link inte
ser till att dirigera elflöden i motsatt riktning när det är tekniskt möjligt.
Kommissionen har även nämnt att den känner till planerna på att ta med
Baltic Cable i marknadskopplingen mellan den nordiska och den centrala
västra regionen . Kommissionen känner dock inte till något beslut om
genomförande av dessa planer .
Den aktuella bestämmelsen gäller de systemansvariga för överföringsnäten (TSO) . Det finns skäl att framhålla att det är nätägarna Baltic Cable
AB respektive SwePol Link AB som svarar för driften av de aktuella
sammanlänkningarna. Ledningarna hör således inte till det svenska stamnätet, där Svenska kraftnät fungerar som TSO . Sammanlänkningarna
drivs dock under effektiva former . Flödena har hittills gått i rätt riktning,
från lågprisområde till högpris område .
När det gäller Svenska kraftnät i dess egenskap av systemansvarig för det
svenska överföringsnätet kan det finnas skäl att nämna följande. Det
finns ett systemdriftsavtal om bl .a. utbyte av s .k. systemtjänster med den
systemansvarige i Polen . Motsvarande utbyten sker även mellan den
tyske systemansvarige och Svenska kraftnät . Utbytet kan exempelvis
innebära att en systemansvarig "köper tillbaka" kraft som exporterats av
aktörerna för att lösa problem som har uppstått . Skulle handel anmälas i
olika riktningar på sammanlänkningarna, utgår Svenska kraftnät från
nettot vid bedömningen av handelns påverkan på en säker nätdrift . Därvid upprätthålls alltid högsta möjliga överföringskapacitet och garanteras
uppgjord handel .
Den svenska regeringen uppfattar inte att det i artikel 6 .5 i elförordningen ställs upp något krav på marknadskoppling. Det är emellertid en
önskvärd utveckling att det införs en marknadskoppling mellan den nordiska och den centrala västra regionen . Energimarknadsinspektionen har

5

i ett beslut den 18 december 2008 godkänt att Baltic Cable AB använder
marknadskoppling för att hantera kapaciteten på kabeln . Bolaget har i en
skrift, som kom in till Energimarknadsinspektionen den 21 juli 2009,
meddelat att marknadskopplingen av Baltic Cable måste flyttas fram en
tid men att målsättningen fortfarande är att introducera en sådan koppling .
Användning av intäkter från hanteringen av överbelastning och de

systemansvarigas och de nationella tillsynsmyndigheternas skyldigheter

Kommissionen har anfört att enligt tillgängliga upplysningar följer
Sverige inte bestämmelserna i artikel 6.6, eftersom tillsynsmyndigheten
inte utför sina övervaknings- och rapporteringsskyldigheter för att bedöma användningen av intäkter från hanteringen av överbelastning vid
Baltic Cable och SwePol Link (och följaktligen följs inte heller punkterna 6 .1, 6 .2, 6 .4, 6 .5 och 6 .6 i riktlinjerna) .
Svenska kraftnät, som är TSO för det svenska stamnätet, har inga inkomster från tilldelning av kapacitet på sammanlänkningarna mellan
Sverige och Polen respektive Sverige och Tyskland .
Energimarknadsinspektionen har hittills inte detaljgranskat Baltic Cable
AB och SwePol Link AB . Ersättningen till Baltic Cable AB för ägarnas
användning av länken sker genom en s .k. lease fee, som är baserad på avkastningen av den transmittering som sker på länken . Beräkningen som
ligger till grund för "lease fee" är främst baserad på det timvisa marknadspriset på den tyska respektive svenska elmarknaden . De inkomster
som SwePol Link AB har från tilldelningen av kapacitet används för att
finansiera driften av sammanlänkningen, och någon utdelning till ägarna
har inte förekommit .
Tillsyn

Enligt kommissionen har den svenska tillsynsmyndigheten för energi,
som enligt artikel 9 i elförordningen är skyldig att säkerställa att förordningen efterlevs, inte vidtagit några effektiva åtgärder för att säkerställa
efterlevnaden av artiklarna 6 .1, 6 .3, 6 .4, 6 .5 och 6 .6 i elförordningen och
punkterna 1 .5, 1 .6, 2 .1, 6 .1, 6 .2, 6 .4, 6 .5 och 6 .6 i riktlinjerna . Kommissionen har även riktat motsvarande kritik mot Sverige när det gäller
efterlevnaden av de punkter i riktlinjerna som behandlas nedan .
Som framgår av detta svar har den svenska regeringen på flera punkter en
annan uppfattning än kommissionen om i vilken utsträckning elförordningens bestämmelser efterlevs i Sverige och sålunda även i frågan om
det är nödvändigt för Energimarknadsinspektionen att vidta särskilda
åtgärder. När det gäller de fall där tillsynsåtgärder kan vara påkallade vill
regeringen dock göra följande allmänna påpekanden .
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Energimarknadsinspektionens möjligheter att vidta åtgärder till säkerställande av bestämmelserna i elförordningen och dess bilaga är i flera fall
begränsade i praktiken, inte minst med hänsyn till att sådana åtgärder
ofta måste koordineras med andra medlemsstater . Åtgärderna bör också
få en utformning som inte endast syftar till att regelverket ska följas i
formellt hänseende utan även är förenlig med en väl fungerande elmarknad . De bör med andra ord vara förenliga med regelverkets syfte såväl
som med dess ordalydelse.
Inom ramen för ERGEG:s regionala initiativ, region Norra Europa, har
representanter för Energimarknadsinspektionen lett en s .k. Implementation Group ("Optimizing the use of interconnectors - SwePol Link
and Baltic Cable") . I detta arbete deltog representanter för tillsynsmyndigheterna i Danmark, Polen och Tyskland . Vidare medverkade berörda
systemansvariga och vid flera tillfällen även berörda elbörser . Arbetet i
gruppen inleddes under våren 2007 och resulterade i två rapporter, som
godkänts i Regional Coordination Committee inom regionen . De två
rapporterna, daterade den 11 april 2008, finns tillgängliga på
http://www .energyregulators .eu/portal/page/portal/EER HOME/EER INITIATIVES/E
RI/Northern/Final%20docs
Energimarknadsinspektionen har strävat efter att finna lösningar för hur
kablarna ska drivas med hänsyn tagen till ägarsituationen samt förutsättningarna i de länder där kablarna landar . Inspektionens arbete kompliceras av att aktörerna har gjort olika bedömningar av rättsläget . Bl.a. Baltic
Cable AB har gett uttryck för uppfattningen att elförordningen inte är
tillämplig i fråga om Baltic Cable och SwePol Link . Det kan även nämnas
att i Tyskland betraktas Baltic Cable som en direktledning enligt artikel
22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni
2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG .
Bestämmelserna i riktlinjerna (Kommissionens beslut 2006/770/EG)
Hantering av överbelastning

Punkt 1 .9 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 1 .9 i
riktlinjerna och har anfört följande . Enligt vad kommissionen känner till
har de mekanismer som nämns i punkt 1 .9 hittills inte införts i Sverige
för sammanlänkningen med Tyskland och Polen . Ingen mekanism för
intradag-hantering tillämpas för Baltic Cable och SwePol Link .

Det är riktigt att det saknas samordnade mekanismer för intradaghantering när det gäller Baltic Cable och SwePol Link . Baltic Cable ut-
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nyttjas enligt uppgift för intradaglig handel av sina ägare . Inom
ERGEG :s regionala initiativ har en prioritering gjorts, som innebär att
fungerande marknadsmekanismer för day-ahead-marknaden bör föregå
utvecklingen av samordnande mekanismer för intra-day-handel . Det bör
också nämnas att såväl Tyskland som Polen tillhör flera regioner enligt
punkt 3 .2 . i riktlinjerna, vilket komplicerar frågan .
Det kan emellertid framhållas att samordnade mekanismer för hantering
av överbelastning av sammanlänkningskapaciteter finns mellan de
systemansvariga för överföringsnäten i fråga om samtliga sammanlänkningar, även om det inte kan sägas att det finns intra-day-förfaranden
som är öppna för alla . Svenska kraftnät har ingått avtal om samordnad
drift med de systemansvariga för överföringsnäten i Norge, Finland,
Danmark och Polen . Inom ramen för dessa avtal utförs s .k. systemtjänster i syfte att tillhandahålla högsta möjliga överföringskapacitet och
samtidigt upprätthålla driftsäkerhetskraven .
Punkt 2.9 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 2 .9 i
riktlinjerna och har anfört att den har noterat att Baltic Cable AB och
Svenska kraftnät har fastställt reservationspriser inom ramen för kapacitetstilldelningsmetoderna för Baltic Cable och SwePol Link .

Det är riktigt att Baltic Cable AB och SwePol Link AB har fastställda
priser. Frågan bör emellertid ses i ett större sammanhang . Så länge kablarna de facto drivs som s .k. merchant links måste ägarna offentliggöra
tariffer för att kunna erbjuda kapacitet till externa användare . Detta sker
också .
Samordning
Punkt 3 .2 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 3 .2
och har anfört följande . Enligt vad kommissionen känner till har det varken fastställts någon metod för hantering av överbelastning eller något
förfarande för kapacitetstilldelning i regionen Norra Europa . I synnerhet
har det varken fastställts någon gemensam samordnad metod för hantering av överbelastning eller något förfarande för kapacitetstilldelning
mellan de nordiska länderna och Tyskland och Polen . Kommissionen
känner till inrättandet av en marknadskoppling mellan de nordiska länderna och Tyskland genom European Market Coupling Company
(EMCC) . Detta projekt skulle säkerställa en gemensam samordnad
kapacitetstilldelning för påföljande dag för delar av norra Europa . Polen
ingår emellertid inte i detta projekt . Dessutom har inget liknande
gemensamt samordnat system inrättats för kapacitetstilldelning per år
och månad . När det gäller dessa frågor känner kommissionen inte till
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några projekt som skulle leda till att kravet på gemensamt samordnad
kapacitetstilldelning uppfylls .
Det finns en betydande grad av samordning inom regionen Norra
Europa. De systemansvariga samordnar sig inför varje driftdygn, dels
inom det nordiska börsområdet, dels bilateralt gentemot systemansvariga i Polen respektive Tyskland, för att fastställa högsta möjliga överföringskapacitet . Denna samordning uppfyller dock inte fullt ut kraven på
samordning i punkt 3 .2, som förutsätter att samtliga berörda tillsynsmyndigheter gemensamt fastställer de metoder som ska användas . Situationen är i dag inte sådan att det finns förutsättningar för att fastställa
sådana metoder inom hela regionen Norra Europa .
Samordningen kan emellertid förbättras genom den marknadskoppling
som för närvarande förbereds mellan de nordiska länderna och Tyskland
genom EMCC-projektet . En sådan marknadskoppling är en möjlig väg
att säkerställa efterlevnaden av riktlinjerna . De berörda tillsynsmyndigheterna och intressenterna är överens om att marknadskoppling är det
bästa alternativet för en samordnad day-ahead-marknad .
När det gäller Polen saknas i dag förutsättningar för en marknadskoppling med hänsyn till de särskilda förhållandena på den polska elmarknaden . Det bör dock framhållas att denna marknad är relativt ny och att
arbete pågår för att genomföra omfattande strukturomvandlingar i syfte
att fullborda integrationen i förhållande till den europeiska elmarknaden .
Förutsättningarna för en marknadskoppling kan därför antas bli bättre i
framtiden . Det finns också en avsiktsförklaring när det gäller SwePol
Link att införa marknadskoppling när förhållandena på den polska sidan
tillåter detta .
EMCC-projektet skapades ursprungligen för att hantera överföringsförbindelserna mellan Tyskland och Danmark, men som framgått är avsikten att samma modell ska användas för förbindelsen mellan Sverige och
Tyskland och, när förutsättningarna finns, mellan Sverige och Polen .
EMCC-projektet är sålunda den väg som valts för att uppfylla kraven på
samordning inom regionen .
Sveriges regering vill vidare peka på att det av punkt 2 .8 i riktlinjerna
framgår att i regioner där de finansiella terminselektricitetsmarknaderna
är välutvecklade och har visat sig vara effektiva, kan all sammanlänkningskapacitet tilldelas genom implicita auktioner . Den nordiska marknaden, som Sverige tillhör, uppfyller villkoret i punkt 2 .8 . På den marknaden fördelas överföringskapacitet genom implicita auktioner på daglig
basis . En samordnad fördelning av kapacitet för längre tidsperioder är
därför inte relevant . Den finansiella marknaden fyller de behov som i
andra marknader uppfylls av kapacitetstilldelning per år och månad .
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Det är riktigt att det inte finns en gemensam samordnad metod i förhållande till den tyska och polska marknaden . Sveriges regering vill dock
understryka att metoderna för fastställande av tillgänglig
överföringskapacitet och tilldelning av kapacitet till och från respektive
marknad är samordnade. Marknadsaktörernas nomineringar och nyttjande av kapaciteten koordineras med det implicita auktionsförfarandet
inom den nordiska markanden .
Punkt 3 .5 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 3 .5 i
riktlinjerna och har anfört följande . Kommissionen noterar att i delar av
norra Europa finns det ett gemensamt samordnat kapacitetstilldelningsförfarande som avser påföljande dag . Detta samordnade tilldelningsförfarande omfattar dock inte Tyskland och Polen för påföljande dag och
uppfyller således inte kraven i punkterna 3 .5 a-f. För tidsramarna en
gång per år och en gång per månad finns det ingen gemensam samordnad
kapacitetstilldelning . I de fall det finns ett förfarande som omfattar delar
av regionen, är detta inte baserat på en gemensam nätmodell, de s .k.
loop-flows hanteras inte på ett effektiv sätt i samband med tilldelningen,
kapacitetsinnehavare har olika skyldigheter vad gäller nominering, tidsramar och stängningstider är olika, strukturen för tilldelning av kapacitet
varierar mellan olika tidsramar och finns det ingen konsekvent kontraktsram för marknadsaktörerna .
Som redan anförts äger samordning rum inom regionen Norra Europa .
Samordningen mellan de nordiska länderna är mycket god . Här finns
även gemensamma beräkningsmodeller . Däremot har man inte bedömt
det nödvändigt att använda flödesbaserade modeller för hantering av
"loop-flows" inom Norden och inte heller mellan Norden och kontinentala Europa, eftersom de aktuella förbindelserna utgörs av likströmsförbindelser, som till skillnad från växelströmsförbindelser går att
styra. Det har hittills inte varit möjligt att uppnå att ett och samma samordnade förfarande omfattar alla länder i den norra regionen på grund av
de särskilda förhållanden som råder bl .a. på den polska elmarknaden.
Däremot beräknas och koordineras den maximala överföringskapaciteten
över sammanlänkningarna mot Tyskland och Polen . Detta görs dagligen
och samordnat mellan de berörda systemansvariga för överföringsnäten .
Samordningen i Norden sker via det nordiska systemdriftavtalet (Nordic
Grid Code) . Där redovisas även de regler som gäller för utbytet över
Baltic Cable och SwePol Link .
Öppenhet och insyn

Allmänt

Den svenska regeringen bedömer att de krav på offentliggörande och
granskning som avses i den formella underrättelsen i huvudsak efterlevs .
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Energimarknadsinspektionen har granskat publiceringen av de uppgifter
som begärs enligt riktlinjerna . Detta har till en början skett i samband
med att enkäten för ERGEG :s Compliance Report 2008 besvarades och
pågår för närvarande inför motsvarande rapport 2009 . 1 samband med
detta arbete pågår även framtagning av en mer resonerande rapport om
innebörden av kraven samt uppföljandet av dessa för svensk del . Riktlinjerna har på kommissionens uppdrag kompletterats med mer detaljerade tolkningar . Dessa utgörs dels av det regionala tolkningsdokumentet,
den s.k. NERI-rapporten om transparens 2, dels av det kriteriedokument
som har tagits fram inom ERGEG inför arbetet med compliancerapporten 2008 .
Svenska kraftnät lämnar en mängd information till marknadens aktörer
både genom egna kommunikationskanaler och med hjälp av den nordiska
elbörsen samt ENTSO-E . Generellt uppfylls publiceringskraven på den
nordiska marknaden . Uppgifterna publiceras till största delen på Nord
Pool Spots webbplats i enlighet med en överenskommelse (Data
Publication Agreement) mellan de nordiska systemansvariga och Nord
Pool Spot AB . Svenska kraftnät arbetar tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga och Nord Pool Spot på att uppfylla samtliga krav .
Vissa data publiceras dock i dag endast av ENTSO-E och i några fall av
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) eller Statistiska centralbyrån (SCB) . Generellt ska huvuddelen av uppgifterna sparas i minst två
år och finnas fritt tillgängliga (punkt 5.9 i riktlinjerna) . I de fall där uppgifterna ännu inte publiceras på den allmänna webbplatsen har Nord
Pool Spot åtagit sig att på begäran sammanställa önskade uppgifter utan
kostnad, varför detta krav måste anses vara uppfyllt .
Som framgått ovan har den nordiska marknaden - utifrån undantaget i
punkt 2 .8 - inte kapacitetstilldelning på års- eller månadsbasis och använder inte heller explicita auktioner . Det kan därför noteras att vissa av
publiceringskraven saknar relevans för aktörerna . Detta har påpekats i
samband med framtagandet av NERI-rapporten om transparens . Inom
regionen har man, som framgår av rapporten, valt att avvakta med krav
på publicering av data som av detta skäl inte efterfrågas av aktörerna .
Punkt 5.5 i riktlinjerna
Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 5 .5 i
riktlinjerna och har anfört att de uppgifter som begärs enligt punkt 5.5 c
inte har offentliggjorts av Svenska kraftnät .
2 Rapporten finns tillgänglig på Internet :
h ttp ://www .energy-

regulators .eu/portal/page/portal/EER HOME/EER INITIATIVES/ERI/Northern/Fi

nal%20docs/Report on Transparency .pdf

11
Nord Pool Spot publicerar genomsnittliga uppgifter för samtliga överföringsförbindelser mellan de nordiska länderna och mellan dessa och
övriga länder utanför Norden. Planerade avbrott på överföringsförbindelser jämte information om förväntad överföringskapacitet och nätbegränsningar publiceras därutöver i Urgent Market Messages-översikten
(UMM), som tillhandahålls på Nord Pool Spots webbplats .' Sveriges
regering bedömer därför att offentliggörande sker i enlighet med kraven
i punkt 5 .5 c.
Punkt 5.7 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 5 .7 i
riktlinjerna och har anfört följande . På grundval av de upplysningar
kommissionen har tillgång till förser Sverige inte marknaden med relevant information om prognoserna för efterfrågan, om produktion enligt
de tidsramar som anges i punkterna 5 .5 och 5 .6 och om information som
är nödvändig för den gränsöverskridande balansmarknaden .
Svenska kraftnät lämnar en mängd information till marknadens aktörer,
även rörande prognoser för efterfrågan och produktion samt information som är nödvändig för den gränsöverskridande balansmarknaden .
Även detta sker genom egna kommunikationskanaler och med hjälp av
den nordiska elbörsens webbplats samt ENTSO-E . Prognoser för
efterfrågan och förväntad effektsituation för kommande dag, liksom
aktuellt driftläge och uppgifter om export och import för varje timme,
publiceras på Svenska kraftnäts webbplats .
Prognos för kommande vecka respektive kommande månad publiceras
inte och krävs inte heller i ett första steg enligt NERI-rapporten . De
nordiska aktörerna har i samband med framtagandet av rapporten uttalat
att de inte behöver dessa prognoser . Prognos för kommande år publiceras av Energimyndigheten i dess kortsiktsprognos som på regeringens
uppdrag tas fram två gånger per år och även finns på ENTSO-E :s hemsida . Kraven i riktlinjerna måste därför anses uppfyllda .
När det gäller prognoser för produktion kan följande anföras . En lista
med namngivna kraftstationer som är större än 100 megawatt finns
publicerad på Nord Pool Spots webbplats . Listan saknar dock uppgifter
om utvecklingen för tre år framåt . Däremot ska känd utveckling av produktionskapacitet rapporteras som urgent market message och finns på
så sätt med i sammanställningen för tre år . Uppgifter om total installerad
produktionskapacitet för varje år publiceras på ENTSO-E :s webbplats i
form av bearbetad uppgifter från SCB . Planerad produktion för kommande dag publiceras av Svenska kraftnät på myndighetens webbplats .
Magasinsläget för vattenkraften publiceras av Nord Pool Spot . Däremot
publiceras ännu inga specifika prognoser för vindkraftsproduktion, som
' http ://www .nordpoolspot .com/um m
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år 2007 utgjorde en procent av den svenska elproduktionen . Produktionsuppföljning sker dock på webbplatsen www.vindstat .nu. Det finns
sålunda fortfarande vissa mindre brister i rapporteringen enligt dessa
krav, men huvuddelen måste ändå anses vara uppfyllda . Arbete pågår bl .a.
inom ramen för det s .k. ETSOVista-projektet med att förbättra
marknads- och driftinformationen.' Vidare arbetar Svenska kraftnät och
branschorganisationen Svensk Energi med att förbättra produktionsstatistiken och dess tillgänglighet .
När det gäller offentliggörande av uppgifter avseende balanstjänsten kan
noteras att regelverket är otydligt i fråga om vad som ska publiceras, inte
minst med hänsyn till att den nordiska marknaden i stort sett är den
enda marknad där utbyte av balanskraft sker över nationsgränserna . I
NERI-rapporten har man sökt precisera kraven . Att Norge ännu inte har
genomfört reformen kring den harmoniserade nordiska balansavräkningen medför dels att vissa data som publiceras på Nord Pool Spot inte
är jämförbara inom Norden, dels att vissa delar av publiceringen har
senarelagts till dess att samtliga nordiska länder har infört den harmoniserade balansavräkningen . Hur de manuella reserverna i respektive land
utnyttjas publiceras på Nord Pool Spots webbplats tillsammans med de
marginalpriser som betalas till alla leverantörer aktuell timme (reglerkraftpris) . De kostnader som de balansansvariga har att betala framgår av
det s .k . balansavtalet . Kostnaderna för obalanser kan enkelt härledas ur
reglerkraftpriserna utifrån definitioner i balansavtalet . Uppföljning av
regleravgifter, omsättningen av förbrukningsbalanskraft samt obalansindex tillhandahålls på Svenska kraftnäts webbplats .5 Obalanskostnaderna kommer att publiceras .
Svenska kraftnät publicerar på sin webbplats alla uppgifter som krävs när
det gäller de särskilda effektreserverna .'
Obalanser per kontrollområde publiceras ännu inte för Sverige . En stor
del av balansregleringen sker i praktiken med norska resurser . De nordiska systemansvariga publicerar ännu inte några uppgifter om flödet av
balanskraft mellan länderna . Publicering av den finansiella balansen i
balanstjänsten finns i Svenska kraftnäts delårs- och årsrapporter .'
Diskussion pågår för närvarande mellan de nordiska systemansvariga och
Nord Pool Spot över hur en mer detaljerad publicering ska gå till . Som
antytts tidigare kan inte de förbättringsområden som finns i dag uppfattas som tecken på brott mot riktlinjerna .

4 https ://w ww .etsovista.org/Default .asp x
s

e

h ttp ://www.svk .se/Energimarknaden/El/Statisti k
h ttp ://www .svk.se/Energimarknaden/El/Sveriges-effektsituatio n

' h ttp ://www.svk.se/Pressinfo/Arsredovisnin g
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Punkt 5.8 i riktlinjerna

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i punkt 5 .8 i
riktlinjerna och har anfört följande . På grundval av de upplysningar
kommissionen har tillgång till offentliggör Svenska kraftnät inte efterhandsvärden för prognosen för belastning, produktion och avbrott för
produktionsenheter.
Svenska kraftnät uppdaterar inte alla prognoser efterföljande dag . Flertalet av prognoserna för belastning och produktion görs dock för nästkommande dag . Vidare meddelas inför varje driftdygn förväntade överföringskapaciteter och eventuella nätbegränsningar p .g.a. avbrott för
produktionsenheter. Dessa publiceras på Svenska kraftnäts och Nord
Pool Spots 8 webbplatser . Därmed måste det kunna sägas att prognoserna
uppdateras löpande . Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt på att förbättra marknads- och driftsinformation . Eventuella brister i Svenska
kraftnäts information i detta avseende kommer självfallet att åtgärdas .
Artikel 12 i elförordningen

Kommissionen anser att Sverige inte följer bestämmelserna i artikel 12.1
i elförordningen och har anfört att på grundval av de upplysningar kommissionen har tillgång till har Sverige varken fastställt eller underrättat
kommissionen om regler för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen .
Av 12 kap. 1 § fjärde stycket ellagen framgår att nätmyndigheten, dvs .

Energimarknadsinspektionen, är tillsynsmyndighet enligt elförordningen. Av 12 kap. 3 § första stycket ellagen framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen . Ett föreläggande får förenas med vite .
Det kan vidare noteras att elförordningens bestämmelser främst riktar
sig till de systemansvariga för överföringsnäten . I Sverige är detta
Svenska kraftnät . Eftersom Svenska kraftnät är en statlig myndighet, står
det även under tillsyn av Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän . I
samband med den lagstiftning som föranleddes av det s .k. inre marknadspaketet för el och gas bedömde regeringen att någon särskild åtgärd
inte behövde vidtas med anledning av artikel 12.
Sammanfattningsvis innebär det anförda att det i Sverige finns påföljder
för överträdelse av bestämmelserna i elförordningen .
En underrättelse avseende bestämmelserna för sanktioner vid överträdelse av elförordningen har den 23 september 2009 översänts till Sveriges

s h ttp://www.nordpoolspot .com/um m
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ständiga representation vid EU för att lämnas vidare till kommissionen .
Den svenska regeringen beklagar dröjsmålet .
Den svenska regeringen bedömer att de aktuella bestämmelserna i elförordningen och dess bilaga i huvudsak efterlevs i Sverige . Vidare bedrivs
ett aktivt arbete med att förbättra efterlevnaden på de punkter där det
finns brister. Här kan regeringen särskilt peka på EMCC-projektet och
förbättringsarbetet när det gäller öppenhet och insyn .
Regeringen står givetvis till förfogande med ytterligare upplysningar i
ärendet om kommissionen så önskar .

Bilaga 3 Brev till Baltic Cable
Se nästa sida.
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Date
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Margareta Bergström
margareta.bergstrom@ei.se
+46 16 16 27 21

Baltic Cable AB
Att: Jan Brewitz
205 09 MALMÖ
SWEDEN

Regarding the European Commission’s statement on
compliance with Regulation (EC) No 1228/2003 and related
legal provisions
Background

The European Commission has in a formal notification to the Swedish
government declared that Sweden does not comply with the EC-legislation on
cross border trade due to the current position of SwePol Link and Baltic Cable.
Following the notification from the European Commission regarding alleged
breaches of the Regulation (EC) No 1228/2003 and its amended annex on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity, the
Swedish government has given the Energy Markets Inspectorate the task to take
actions and submit proposals of measures regarding the situation and the
conditions for the use of the allocated capacities for the interconnectors Baltic
Cable and SwePol Link. The actions should lead to compliance with the
requirements.
A report regarding measures and proposals shall, after consultation with
Affärsverket svenska kraftnät, be submitted to the government no later than 31st
May 2010. The analysis is to take its point of departure in the standpoint
expressed by the Commission in the formal notification which reached the
Swedish representation at the EU on the 29th June 2009 (dnr N2009/5749/E).
Previous work

The Inspectorate wants to recall the common work carried out through the
Implementation Group “Optimizing the use of the interconnectors – SwePol Link
and Baltic Cable” within the ERGEG regional initiative region Northern Europe,
resulting in a status report 1 and a final report 2 . The work of the Implementation

1
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Group resulted in an agreement that the cables shall be opened to the market as
soon as possible. In the case of Baltic Cable, market coupling through EMCC is
foreseen while in case of SwePol Link, a conditional time table for market
opening was presented, where one important condition for market coupling was
regarded to be the existence of a liquid spot market in Poland. The Inspectorate
has been informed that legal changes are under way in Poland, which may create
the basis for a more liquid market.
However, the work in the regional initiative was done through voluntary
cooperation. Both the third package and the notification by the Commission imply
that the Energy Markets Inspectorate needs to take action to ensure compliance. It
is the Energy Markets Inpectorate’s position that the cables in question need to be
opened to the market and that the operation and monitoring of the cables shall be
brought in line with the intention behind the EC-legislation.
Invitation to find a solution in agreement

The Energy Markets Inspectorate is now in a situation where a solution needs to
be found and implemented that leaves no doubts that Sweden complies with the
EC legislation. The Inspectorate is of the opinion that a solution through
agreement between the Inspectorate and the parties concerned, would have
potential to be more efficient than a legal proceeding.
The Inspectorate has made an unofficial summary in English of the letter from the
Commission.
The Inspectorate invites you to comment on each item of the document. In
addition to that, please include where relevant, developments in the affected
markets or in the company which could lead to new possibilities. Besides the
present legislation, your comments should also take into account the somewhat
more far-reaching provisions included in the so called third package.
As the time frame is limited, we would like to see that you already at this stage
submit a proposal of actions/road map that would bring the conditions around the
use of the cables in line with the EC-legislation. In order for us to be able to
evaluate whether a solution in agreement is viable, it is necessary that your
proposal takes the form of binding commitments. We would like to discuss
possible solutions with you during February 2010.
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Please send us your final comments and proposals no later than March 20, 2010.
Best regards,

Tony Rosten
Deputy Director General

Margareta Bergström
Senior advisor

Bilaga 4 Svar från Baltic Cable
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Subject: Regarding the EC’s statement on compliance with Regulation No
1228/2003

Introductory remarks
Following your request (letter dated 28 January 2010) we would like to comment on the
letter of the European Commission as far as Baltic Cable AB is concerned.
We note that the letter is addressed to the Swedish government and not to Baltic Cable
AB or its owners.
We understand that your task is to submit proposals to the Swedish government regarding
the alleged breaches. We note from your letter that you have not established a standpoint
on the Commission's interpretation of Regulation 1228/2003 and the amended annex (ie
the Congestion Management Guidelines) and its application to Baltic Cable.
Baltic Cable AB has also not taken a legal position in this respect and reserves its right to
do so on any subsequent occasion. In the meantime we are grateful for the opportunity to
explore and discuss a pragmatic workable solution, and welcome the opportunity to
exchange views on this issue.
Our comments below should be read in this light.
Previous work.
In your letter you correctly refer to the work within the ERGEG ERI Northern Europe
and the report “Optimizing the use of the interconnectors – SwePol and Baltic Cable”.
This report summarizes the different views of respectively the EC and Baltic Cable AB
regarding the impact of Regulation 1228/2003 on the operation of Baltic Cable. In short:
• The view of the EC is that Baltic Cable fully falls under the scope of Regulation
1228/2003 as it does not hold an exemption.
• The view of Baltic Cable AB is that Regulation 1228/2003 is addressed to TSOs
and as Baltic Cable AB is not a TSO, it is not covered by this regulation.
We would recall that the ERGEG process has no legal basis – it was a voluntary
initiative, as you rightly point out, and Baltic Cable AB cooperated on a voluntary basis.
Our view on the interpretation of Regulation 1228/2003 has not changed since the last
discussions in the ERI Northern Europe.
This basically means that we disagree with the Commission's statement that Sweden is
non-compliant on the various issues regarding the operation of Baltic Cable.
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We would like to underline that the view of Baltic Cable AB on the interpretation of
Regulation 1228/2003 is not just a formalistic and legalistic interpretation. It is also based
on common sense as the implications of Baltic Cable AB being considered as a system
operator or TSO are quite unrealistic. We would indeed point out that the Swedish
regulator has never indicated that Baltic Cable should be designated as a TSO. Nor has
the German regulator ever made such a demand. The Commission's letter of June 2009
does not indicate that Baltic Cable AB should be designated as a TSO.
Baltic Cable AB is therefore not a TSO. This will not change with the adoption of the
'Third Package' into national law.
Baltic Cable is an interconnector – that is a cross-border infrastructure - without any
connected network users (generators, customers or DSOs) and it merely functions to link
two separate national transmission systems. It has never performed any transmission
system related services.
Baltic Cable AB is a merchant company and fully carries all risks and costs relating to the
Baltic Cable. Baltic Cable is owned and operated de facto as a merchant cable. Although
Baltic Cable AB may agree in principle to introduce third party access through market
coupling, this will not change the status of the cable. In case of regulated, or TSOowned, interconnectors, the costs and risks (as well as the benefits) are socialized and
carried by the network users. This has never been the case with Baltic Cable.

Third legislative package
In your letter you also ask us to take the somewhat more far-reaching provisions of the
third package into account. As many of the provisions of the Third Package will not enter
into national law until March 2011, at the very earliest, this seems to be a bit premature.
In any event, we note that the Commission only refers to the existing legislation - i.e
Regulation 1228/2003 and the Congestion Management Guidelines, and that the current
proceedings therefore only relate to the existing legislation. This is natural, as it is of
course not within the Commission's legal powers to extend these procedures to new
legislation which has not yet been implemented at national level as the relevant deadlines
have not yet expired.
We would also point out that the text of the Congestion Management Guidelines, as set
out in Annex 1 to the new Regulation 714/2009 has not been amended. It is identical to
the present Annex to the current Regulation 1228/2003. As the majority of the
Commission's concerns relate to the implementation of the Congestion Management
Guidelines, then Baltic Cable AB's proposed solutions will take the third package into
account.
That said, it is our firm opinion that in any event, no part of the third package would
entail a major change for Baltic Cable or Baltic Cable AB. In accordance with the
relevant provisions of the third package Baltic Cable AB is not a TSO (because it does
not operate a transmission system) and can not be designated as a TSO.
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Responses
Baltic Cable AB would propose the following responses to the Commission's
findings in so far as the Commission's analysis of the Regulation 1228/03 and the
Congestion Management Guidelines are relevant to Baltic Cable. Baltic Cable AB
has set out below the Commission's various concerns and its proposed solution
without prejudice.

1. According to the Commission, Sweden does not follow the provisions in article 6.1 in
the Regulation and thus neither the provisions in the points 1.5, 1.6 and 2.1 in the
Congestion Management Guidelines, since the methods to deal with congestion with
regard to Baltic Cable and SwePol link are not market based. The owners keep the
majority of the capacity of both interconnections and only the remaining capacity is sold
according to fixed prices. According to the knowledge of the Commission, the conditions
for the sale of capacity and the price hereof in practice prevents potential buyers of
capacity to buy capacity from the interconnectors.
Response:
In line with our earlier voluntary proposal, and in order to address this point, we would
like to reiterate our willingness to introduce TPA by means of market coupling on Baltic
Cable provided that the congestion revenues arising from market coupling should
remain at the full disposal of Baltic Cable AB. On April 9, 2010 Baltic Cable AB
signed a renewed agreement with EMCC for the introduction of market coupling and on
May 10, 2010 market coupling was actually implemented.
This solution should meet the Commission's concerns in full.
It is has not been easy for Baltic Cable AB to to implement market coupling as it does not
have the possibility to do this unilaterally. As you know the EMCC market coupling
project was delayed considerable after the first start in 2008. The main reason for this
failure was apparently the incorrect replication of the NordPool Spot algorithm in the
EMCC model. The relaunch in November 2009 was directly followed by some
discussion on the correctness of the results, mainly due to the appearance of “adverse
flows” (flows from the high price to the low price area). More recently, EMCC has been
confronted with some problems on the precise way of integrating Baltic Cable in the
market coupling process as well as with problems around proper coordination with the
planned start of the CWE market coupling.
Since May 9, 2010 market coupling is working succesfully on Baltic Cable.
The capacity as nominated by Baltic Cable AB to EMCC each morning is financially
firm even if capacity is curtailed by Transpower or in case of outage. EMCC is buying
and selling on both Power Exchanges on behalf of Baltic Cable AB. Baltic Cable AB
remains the owner of the capacity, is balancing responsible towards the two TSOs and
will cover the transmission losses.
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At the same time the technical limitations of Baltic Cable are not yet fully modelled in
the market coupling process. A solution for a deadband (to avoid that costs of losses are
higher than congestion rents) will be introduced ultimately by January 1, 2011. The
market coupling has started with a 0% deadband. Also a minimum flow requirement of
60 MW and a maximum flow change of 560 MW (after a change of flow direction) have
not yet been modelled.
Regarding the coordination between coupling EMCC and CWE, we would like to state
that if due to improper coordination market results are distorted, Baltic Cable AB will
have the possibility to decide to step out of the EMCC market coupling until a better
solution for integrating CWE and EMCC has been found. In this case Baltic Cable AB
will give a justification of the decision to EI and Baltic Cable AB is committed to join a
new solution for market coupling or market splitting between the Nordic and CWE
markets that fulfils the demands by the market and Baltic Cable AB. The likelihood that
such a step will be necessary has decreased as the planned start of CWE market coupling
has been postponed till September 2010. This will hopefully allow for an (interim)
solution for a proper parallel functioning of EMCC and CWE market coupling. At the
same time it is expected that if such a step is necessary, it will probably only be necessary
for a limited period of time of up to several months. Therefore Baltic Cable AB does
expect that the introduction of an explicit auction as an alternative is not necessary. This
would need additional time and investments for Baltic Cable AB and other market
parties, to cover a very limited time period.

2. According to article 6.3 it is laid down that the maximal capacity of the
interconnections and/or the transmission networks affecting cross-border flows shall be
made available to market participants, complying with safety standards of secure network
operation. According to the Commission, in order to follow art 6.3, the system-operators
must therefore publish methods for calculation of transmission capacity and make sure
maximum capacity is available.
Response:
Baltic Cable AB will endeavour to maximise the capacity available for market coupling,
with due consideration of possible restrictions from SvK or Transpower and of the
provision of ancillary services through Baltic Cable.
Baltic Cable AB might have to reduce available capacity for market coupling as long as
Transpower is not providing financially firm capacity for the day-ahead market. Such
reductions will only occur if the risk of intra-day restrictions imposed by Transpower is
too high. Baltic Cable AB makes an assessent of this risk by looking at wind forecasts,
demand forecast and expected generation patterns and at restrictions imposed by
Transpower in the recent past. Baltic Cable AB will provide a justification of such
reductions on the request of EI.
Moreover Baltic Cable AB will publish in cooperation with the TSOs the available
capacity on Baltic Cable in accordance with market transparency practices as being used
by NordPool and with other applicable transparancy requirements.

-4-

Finally we confirm that Baltic Cable AB will provide full information to both EI and
BNetzA on their request to allow for proper monitoring on the congestion management
schemes as being applied on Baltic Cable.
Therefore this solution will fully address the Commission's concerns.

3. According to article 6.5 it is prescribed that transmission system operators shall, as far
as technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite
direction over the congested interconnection line in order to use this line to its maximum
capacity. Having full regard to the network security, transactions that relieve the
congestion shall never be denied. According to the Commission, Sweden does not follow
the provisions in article 6.5.
Response:
Netting of power flows in opposite directions in order to maximise capacity utilization on
Baltic Cable will be applied by market coupling.
This will address the Commission's concerns in full.

4. According to article 6.6 it is laid down that revenues from the allocation of
interconnection shall be used for: (a) guaranteeing the actual availability of the allocated
capacity; (b) network investments maintaining or increasing interconnection capacities;
(c) as an income to be taken into account by regulatory authorities when approving the
methodology for calculating network tariffs, and/or in assessing whether tariffs should be
modified. According to the Commission Sweden did not follow the provisions of article
6.6 because EMI did not monitor and assess the use of congestion revenues.
Response:
The congestion revenues arising from market coupling should remain at the full disposal
of Baltic Cable AB. Baltic Cable AB will report to EI to what extent these revenues have
been used for guaranteeing the availablity of allocated capacity (e.g. transmission losses
and balancing costs that Baltic Cable AB will have in case of an outage of the cable or in
case of restrictions imposed by Transpower in the intra-day domain) and for maintaining
or increasing interconnection capacities through network investements (e.g. repair costs
in case of cable failure or investments in renewal of protection and control equipment).
This means that it is assumed that all the revenues not being used for the two purposes
mentioned above is an allowed income for Baltic Cable AB, as a merchant cable does not
have any other income from network tariffs charged to network users.
This will allow EI to address the Commission's concerns in full.
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5. According to point 1.9 in the Congestion Management Guidelines mechanisms for the
intra-day congestion management of interconnector capacity shall be established in a
coordinated way and under secure operational conditions, in order to maximise
opportunities for trade and to provide for cross-border balancing. According to the
Commission such mechanism is not established for Baltic Cable.
Response:
Intra-day congestion management is still not fully implemented on many European
borders. As mentioned before Baltic Cable AB will endeavour to maximise the capacity
available for market coupling. This also means that reservation of capacity for intra-day
trade is not foreseen. However, as soon as a solution for intra-day congestion
management is available, Baltic Cable AB is willing to implement an appropriate
solution.
Baltic Cable AB will actively follow the developments in the Nordic and CWE region
and look into alternative solutions that are being proposed. Baltic Cable is open for
solutions based on both implicit and explicit auctions that will generate congestion rents
if the intra-day capacity is scarce.
Therefore this solution will fully address the Commission's concerns.

6. According to point 2.9 in the Congestion Management Guidelines it is pointed out that
other than in the case of new interconnectors which benefit from an exemption under
Article 7 of the Regulation, establishing reserve prices in capacity allocation methods
shall not be allowed. The Commission notes that Baltic Cable AB and Svenska Kraftnät
have established reserve prices within the methods for capacity allocation for Baltic
Cable and SwePol Link. The Commission also notes that the Swedish Energy Regulator
has not undertaken any efficient measures in order to secure the compliance with point
2.9 in the CMG. Thus The Commission is of the opinion that Sweden does not follow the
provisions in point 2.9
Response:
Baltic Cable AB will not apply reserve prices in the allocation of capacity. The tariffs that
are currently applied by Baltic Cable AB will dissapear with the introduction of market
coupling. A possible dead-band to prevent that costs of transmission losses are higher
than congestion revenues shall not be considered as a reserve price.
Therefore this solution meets the Commission's concerns in full.

7. Co-ordination Issues
The Commission also notes that there is no coordinated method for the capacity
calculation and congestion management in the region Northern Europe for all time
periods, especially when it comes to the interconnections between the Nordic countries
and Germany and Poland. The Commission also notes that the Swedish Energy Regulator
has not taken any effective provisions to assure the compliance of this part of the
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Congestion Management Guidelines. Therefore the Commission maintains that Sweden
does not comply with the provisions of 3.2 in the Congestion Managament Guidelines.
Further, also, Sweden does not comply with the provisions in 3.5 of the Congestion
Management Guidelines, since the Nordic market and TSO cooperation does not include
Germany and Poland. Again, the Commission notes that the regulator and thus Sweden
has not taken effective measures to comply.
Response:
Coordination of capacity calculation and congestion management has to be addressed to
the TSOs.
At the same time, a common or regional congestion management scheme seems to have
no relevance for Baltic Cable, as Baltic Cable is a DC interconnector and therefore
loopflow issues can be controlled. This means that Baltic Cable is always possible to
control the flow equal to the allocated capacity. Furthermore this also means that the
risks identified in section 3.1 of the Congestion Management Guidelines do not arise so
that a common coordinated congestion management method is not necessary in this
respect. Given that section 3.2 must be read in the light of section 3.1, Sweden cannot be
held to have failed to comply with the Congestion Management Guidelines as the
requisite co-ordination is not required given that there are no spillover effects from Baltic
Cable into other networks.
Second, with respect to section 3.5, this section of the Congestion Managament
Guidelines only applies where co-ordination is necessary to deal with problems arising
from interdependent loop flows. As already explained, Baltic Cable does not present
these types of issues. A compatible congestion management method in the sense referred
to in section 3.5 can take into account the fact that DC cables operate on physical
principles different from AC connections. This is in accordance with the basic principle
of non-discrimination in European law – i.e. that objectively different situations must be
treated differently otherwise this would give rise to discrimination.

Other issues
We would like to use the opportunity to raise three other issues that are related to the
compliance of the Swedish system as well as Baltic Cable with current EU legislation.
Internal Congestion
The first issue is the current practice of the two involved TSOs (Svenska Kraftnät and
Transpower) in restricting the capacity of Baltic Cable in order to solve internal
congestions. These restrictions are normally imposed in the day-ahead phase on the
Swedish side, and in the intra-day phase on the German side.
These restrictions as imposed by TSOs seem to be in conflict with section 1.7 of the
Congestion Management Guidelines, and entail a severe commercial loss for Baltic Cable
AB. At the same time we acknowledge that TSOs are entitled to impose such restrictions
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but only if they are necessary from a security point of view, and if other more efficient
measures are not available. In such a case, TSOs have to be fully transparent on their
approach. This transparency is currently not yet provided. We expect the involved
regulators to monitor that the TSOs are compliance in this respect.
In addition, we are of the opinion that merchant cables (like Baltic Cable) should be
financially compensated in case of restrictions, (see also section 2.13 of the Congestion
Management Guidelines). This topic obviously falls within the scope of the case of the
EC against SvK (Comp Case No. 39351). SvK has proposed self commitments that have
become binding by decision of the EC. However these self commitments do not exclude
the possibility of restrictions on interconnections, whereas financial compensations are
not discussed.
Ramping Constraints
In addition to the restrictions imposed by TSOs as described above, the Nordic TSOs
apply a ramping rate constraint on Baltic Cable. This constraint implies that the flow on
Baltic Cable can only change with 600 MW per hour. Baltic Cable AB as well as many
market participants are of the opinion that this constraint is an unnecessary limitation of
the market and therefore not only has a negative commercial impact on Baltic Cable AB
but also reduces the total socio-economic welfare. Moreover this practice is also in
conflict with section 1.7 of the Congestion Management Guidelines.
We would like to underline that we do not claim that ramping restrictions on
interconnections are always unjustified, however if such restrictions are needed they
should be dealt with by the TSOs (e.g. by ancillary services) and should not be solved
through the (day ahead) market.
Future Merchant Cables
The third issue is the possible construction of a second HVDC cable. The infrastructure
in place and existing sites in Germany and Sweden would allow for the installation of a
second HVDC cable of 600 MW. Baltic Cable AB might be interested to develop this 2nd
cable as a merchant project in the future.
We have been informed however, that Swedish legislationrequires a dominant
involvement of SvK in such project. Such a condition seems to be in conflict with EU
legislation that specifically opens the possibility for merchant interconnector projects to
be developed independent from any TSO participation for the entire duration of the
exemption period. We further note that the current and future EU legislation do not
confer any special or exclusive rights in this respect.
We would like to receive your views on how compliance with EU legislation on these
important issues (which have an obvious impact on the economic viability of Baltic
Cable and/or its revenue from market coupling will be secured in the near future..
Finally, Baltic Cable AB would appreciate a commitment as to its continued involvement
in the current procedures initiated by the Commission against Sweden in so far as those
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procedures impact Baltic Cable. We would therefore seek assurances that copies of all
relevant correspondence with and from the Commission can be made available in a
timely manner, in order to allow for constructive input on our part. [ If necessary, Baltic
Cable AB would be happy to explain its proposed solutions directly to the relevant
Commission services].
We look forward to continuing our co-operation on these matters.

Malmö 2010-05-21

Jan Brewitz
Managing Director Baltic Cable AB
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Margareta Bergström
margareta.bergstrom@ei.se
+46 16 16 27 21

SwePol Link AB
Att: Lars Marketeg
Box 1200
172 24 SUNDBYBERG

Regarding the European Commission’s statement on
compliance with Regulation (EC) No 1228/2003 and related
legal provisions
Background

The European Commission has in a formal notification to the Swedish
government declared that Sweden does not comply with the EC-legislation on
cross border trade due to the current position of SwePol Link and Baltic Cable.
Following the notification from the European Commission regarding alleged
breaches of the Regulation (EC) No 1228/2003 and its amended annex on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity, the
Swedish government has given the Energy Markets Inspectorate the task to take
actions and submit proposals of measures regarding the situation and the
conditions for the use of the allocated capacities for the interconnectors Baltic
Cable and SwePol Link. The actions should lead to compliance with the
requirements.
A report regarding measures and proposals shall, after consultation with
Affärsverket svenska kraftnät, be submitted to the government no later than 31st
May 2010. The analysis is to take its point of departure in the standpoint
expressed by the Commission in the formal notification which reached the
Swedish representation at the EU on the 29th June 2009 (dnr N2009/5749/E).
Previous work

The Inspectorate wants to recall the common work carried out through the
Implementation Group “Optimizing the use of the interconnectors – SwePol Link
and Baltic Cable” within the ERGEG regional initiative region Northern Europe,
resulting in a status report 1 and a final report 2 . The work of the Implementation
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Group resulted in an agreement that the cables shall be opened to the market as
soon as possible. In the case of Baltic Cable, market coupling through EMCC is
foreseen while in case of SwePol Link, a conditional time table for market
opening was presented, where one important condition for market coupling was
regarded to be the existence of a liquid spot market in Poland. The Inspectorate
has been informed that legal changes are under way in Poland, which may create
the basis for a more liquid market.
However, the work in the regional initiative was done through voluntary
cooperation. Both the third package and the notification by the Commission imply
that the Energy Markets Inspectorate needs to take action to ensure compliance. It
is the Energy Markets Inpectorate’s position that the cables in question need to be
opened to the market and that the operation and monitoring of the cables shall be
brought in line with the intention behind the EC-legislation.
Invitation to find a solution in agreement

The Energy Markets Inspectorate is now in a situation where a solution needs to
be found and implemented that leaves no doubts that Sweden complies with the
EC legislation. The Inspectorate is of the opinion that a solution through
agreement between the Inspectorate and the parties concerned, would have
potential to be more efficient than a legal proceeding.
The Inspectorate has made an unofficial summary in English of the letter from the
Commission.
The Inspectorate invites you to comment on each item of the document. In
addition to that, please include where relevant, developments in the affected
markets or in the company which could lead to new possibilities. Besides the
present legislation, your comments should also take into account the somewhat
more far-reaching provisions included in the so called third package.
As the time frame is limited, we would like to see that you already at this stage
submit a proposal of actions/road map that would bring the conditions around the
use of the cables in line with the EC-legislation. In order for us to be able to
evaluate whether a solution in agreement is viable, it is necessary that your
proposal takes the form of binding commitments. We would like to discuss
possible solutions with you during February 2010.
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Please send us your final comments and proposals no later than March 20, 2010.
Best regards,

Tony Rosten
Deputy Director General

Margareta Bergström
Senior advisor

Bilaga 6 Svar från SwePol Link
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