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1  Proposisjonens hovedinnhold

Olje- og energidepartementet foreslår å gjennom-
føre i norsk rett fire EØS-relevante forordninger 
som skal tilrettelegge for et mer velfungerende 
kraftmarked mellom landene. Forordningene er 
vedtatt av Kommisjonen og utfyller forordning 
714/2009 om grensekryssende krafthandel, som 
er en del av EUs tredje energimarkedspakke. For-
målet med forordningene er å legge til rette for 
mer effektiv krafthandel over landegrensene gjen-
nom en bedre utnyttelse av infrastruktur for over-
føring av elektrisk kraft.

Energiloven § 10-6 gir hjemmel til å gjennom-
føre forordningene i norsk rett ved forskrift.

Det er også behov for enkelte endringer i 
energiloven. Departementet foreslår for det før-
ste endringer i energiloven § 4-3 om måling, 
avregning og fakturering av elektrisk energi 
knyttet til enkeltvedtak hos Reguleringsmyndig-
heten for energi (RME). For det andre foreslås 
det klargjøring av departementets myndighet til 
å gi nærmere forskrifter etter energiloven § 4-5 
om organiserte markedsplasser for omsetning av 
elektrisk energi. For det tredje foreslås en ny § 4-
5 a i energiloven om markedsplasser for omset-
ning av elektrisk energi som er omfattet av har-
monisert EØS-regelverk. For det fjerde foreslås 
det en endring i energiloven § 10-1 om utlevering 
av informasjon til det europeiske nettverket for 
operatører for transmisjonssystem for elektrisk 
energi (ENTSO-E).

Det foreslås at Stortinget samtykker til god-
kjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen av 
11. desember 2020. Beslutningene er gjort med 
forbehold om Stortingets samtykke. Ved EØS-
komiteens beslutninger nr. 204, nr. 205, nr. 206 og 
nr. 207 av 11. desember 2020 inntas følgende for-
ordninger i EØS-avtalen vedlegg IV:
– Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. 

juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for 
kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 
(CACM)

– Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. 
september 2016 om fastsettelse av retningslin-
jer for langsiktig kapasitetsfastsettelse (FCA)

– Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 
2. august 2017 om fastsettelse av retningslinjer 

for drift av transmisjonsnettet for elektrisk 
kraft (SOGL)

– Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 
23. november 2017 om fastsettelse av retnings-
linjer for balansering av kraftsystemet (EB)

De fire forordningene som er omfattet av EØS-
komiteens beslutninger nr. 204 til 207 av 11. 
desember 2020 er vedtatt i medhold av forordning 
714/2009, og utfyller deler av regelverket i den 
tredje energimarkedspakken. Stortinget vedtok 
22. mars 2018 samtykke til innlemmelse i EØS-
avtalen av rettsaktene i den tredje energimar-
kedspakken, jf. Prop. 4 S (2017–2018). Det ble 
også vedtatt endringer i energiloven og natur-
gassloven for å gjennomføre de delene av energi-
markedspakken som ikke allerede var del av 
norsk rett, jf. Prop. 5 L (2017–2018) og Prop. 6 L 
(2017–2018)

De fire forordningene dekker engrosmarkedet 
for elektrisitet og inneholder nærmere prinsipper 
av betydning for driften av kraftsystemet. Forord-
ningene skal bidra til mer harmonisere tekniske 
krav og markedsbaserte handelsregler mellom 
landene. De skal bidra til å fremme konkurranse, 
driftssikkerhet og økt forsyningssikkerhet i kraft-
systemet.

Et velfungerende kraftmarked legger til rette 
for krafteksport fra norske produsenter i perioder 
med kraftoverskudd, og import i perioder med lite 
nedbør og underskudd på kraft. Det norske kraft-
systemet er tett knyttet til systemene i øvrige 
deler av Norden og Nord-Europa. Innlemmelse av 
forordningene i EØS-avtalen legger til rette for 
videreutvikling av dette samarbeidet, og vil styrke 
mulighetene for at norske aktører kan påvirke den 
videre utviklingen av det sammenkoblede kraft-
systemet i Norden og Nord-Europa.

I de fire beslutningene om innlemmelse i EØS-
avtalen er det gjort tilpasninger som ivaretar nor-
ske behov og interesser, herunder konstitusjo-
nelle hensyn.

Beslutningene om innlemmelse i EØS-avtalen 
vurderes å innebære to elementer av myndighets-
overføring tilsvarende som i tredje energimar-
kedspakke, som anses som lite inngripende i 
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Grunnlovens forstand. Det er behov for lov-
endringer for å gjennomføre forordningene i 
norsk rett, og det anses nødvendig å innhente 

Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutninger i medhold av Grunnloven 
§ 26 annet ledd.
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2  Bakgrunnen for forslaget

2.1 Kraftmarkedet i Norden

Kraftmarkedet er en grunnleggende del av den 
norske kraftforsyningen. Kraftprisene gir signaler 
om behovet for investeringer i kraftsektoren, samti-
dig som prissignalene bidrar til å balansere produk-
sjon og bruk av strøm. Gjennom kraftutveksling 
har Norge og andre land mulighet til å dra gjensi-
dig nytte av forskjeller i naturressurser, kraftpro-
duksjon og forbruksmønstre for kraft. Dette bidrar 
til at de samlede kostnadene blir lavere enn om 
hvert land alene skal sørge for sin kraftforsyning.

Norge er en del av et felles nordisk kraftmar-
ked, som også er integrert i det europeiske mar-
kedet gjennom overføringsforbindelser mellom 
landene. Et særtrekk ved det nordiske kraftmar-
kedet er det tette samarbeidet mellom landene om 
utvikling av felles markedsløsninger. Det har vært 
en betydelig utvikling på dette området etter at de 
nordiske landene deregulerte kraftmarkedene 
sine på 1990-tallet.

Etter dereguleringen på 1990-tallet og fram til 
2000 etablerte de nordiske landene en felles kraft-
børs, Nord Pool, som organiserer den fysiske 
krafthandelen. Senere har også Baltikum sluttet 
seg til Nord Pool. Det meste av den nordiske 
krafthandelen foregår på Nord Pool. Siden 2019 
har også EPEX SPOT SE hatt konsesjon for å 
drive organisert markedsplass for omsetning av 
elektrisk energi. Økende omsetning av kraft gjen-
nom kraftbørsen har tilrettelagt for større transpa-
rens i prisfastsettelsen og tillit mellom aktørene i 
det nordiske kraftmarkedet.

I dag skjer samarbeidet i det nordiske kraft-
markedet på flere nivåer, og involverer landenes 
energimyndigheter, TSOer og kraftbørser. De 
nordiske TSOene har et godt samarbeid blant 
annet gjennom en avtale om systemdrift. Dette 
samarbeidet har vært særlig viktig for å sikre den 
løpende driften og utviklingen av kraftsystemet i 
Norden. Det er også et tett samarbeid mellom de 
nasjonale energimyndighetene. Det legger grunn-
lag for et fortsatt velfungerende kraftmarked i de 
nordiske landene.

For å utnytte infrastrukturen for elektrisitet 
effektivt over landegrensene, er det behov for 

samarbeid og mer konsistente metoder for driften 
av infrastrukturen. Et velfungerende overførings-
system skal sørge for at kraften bringes mellom 
ulike områder hvor behovet er størst, og at forsy-
ningssikkerheten opprettholdes i situasjoner med 
variasjoner i produksjon og forbruk av elektrisitet. 
Handelsløsningene må tilpasses nye utfordringer i 
kraftsystemet, samtidig som markedsbaserte 
prinsipper legges til grunn.

2.2 Endringer i europeisk 
energipolitikk

Det europeiske energi- og kraftmarkedet gjen-
nomgår store endringer. EU har en ambisjon om å 
utvikle en renere og mer effektiv energisektor. 
Dette er nødvendig dersom EU skal nå sine 
energi- og klimamål for 2030 og 2050. Gjennom 
flere år har EU arbeidet for å utvikle et mer velfun-
gerende indre marked for elektrisitet og natur-
gass. Målene i EU forutsetter en omlegging av 
mange europeiske lands energiforsyning. Kon-
vensjonell termisk kraftproduksjon reduseres, og 
fornybar kraftproduksjon basert på uregulerbare 
kilder som vind- og solkraft vokser raskt. De lang-
siktige ambisjonene på energi- og klimaområdet 
tilsier at dette er utviklingstrekk som vil forster-
kes over tid.

Behovet for å sikre en pålitelig kraftforsyning 
til lavest mulig kostnad for forbrukerne er en vik-
tig årsak bak EUs politikk for videreutvikling av 
det felles indre kraftmarked. EUs andre energi-
markedspakke ble lagt fram for Stortinget i St.prp. 
nr. 52 (2005–2006) og inntatt i EØS-avtalen ved-
legg IV (energi). EUs tredje energimarkedspakke 
ble vedtatt i 2009 og trådte i kraft i EU 3. mars 
2011. Energimarkedspakkene trekker opp viktige 
hovedprinsipper for organiseringen av kraftmar-
kedet, men må suppleres med utfyllende regler. 
De fire forordningene som er omfattet av denne 
proposisjonen bidrar til dette.

EUs tredje energimarkedspakke er erstattet av 
nye direktiver og forordninger som ble vedtatt i 
EUs Ren energi-pakke («Clean Energy for All 
Europeans Package») i 2018 og 2019. Olje- og 
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energidepartementet sendte det endrede 
bygningsenergidirektivet på høring 5. september 
2018. Departementet sendte det reviderte forny-
bardirektivet og det endrede energieffektivise-
ringsdirektivet på høring 14. januar 2019, sammen 
med den vedtatte styringssystemforordningen. 
Departementet sendte de vedtatte rettsaktene for 
elektrisitetsmarkedet på høring 9. juni 2020.

Den videre oppfølgingen av rettsaktene er til 
vurdering i departementet, og i samarbeid med de 
andre EØS/EFTA-statene drøftes blant annet 
behovet for EØS-tilpasninger. Fremtidig innlem-
melse av rettsaktene i EUs Ren energi-pakke i 
EØS-avtalen vil bli gjenstand for eget saksfram-
legg for Stortinget, i tråd med ordinære prosedy-
rer.

2.3 Forordninger til utfylling av tredje 
energimarkedspakke

Med hjemmel i forordning (EF) 714/2009 har 
Kommisjonen siden 2015 vedtatt til sammen åtte 
forordninger knyttet til handel med elektrisitet 
over landegrensene. Disse er dels betegnet som 
«nettkoder» og dels som «retningslinjer». Tema-
tisk er forordningene inndelt i områdene mar-
kedsorganisering, drift av systemet og tilknytning 
til kraftnettet. En generell omtale er gitt i Meld. St. 
25 (2015–2016) Kraft til endring og Prop. 4 S 
(2017–2018) Samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 om innlem-
melse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i 
den tredje energimarkedspakken.

Forordningene er vedtatt av Kommisjonen 
etter prosedyren for komitologi. Her har Norge 
observatørstatus med talerett. Underveis i proses-
sen som ledet til vedtagelse av forordningene, ga 
Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat 
og Olje- og energidepartementet innspill til utfor-
mingen av dem. Forordningene skal fremme et 
mer velfungerende kraftmarked over landegren-
sene med bedre utnyttelse av eksisterende over-
føringsnett for elektrisk kraft. Dette skal bidra til 
mer effektiv konkurranse, som også kommer for-
brukerne til gode. Et viktig hensyn er også å 
legge til rette for et strømnett som kan ta imot 
mer fornybar energi, og dermed bidra til at EU 
når klima- og energimålsettingene for 2030. For-
ordningene gjelder overfor aktørene i kraftmarke-
det, herunder TSOer, kraftprodusenter, netts-
elskap, kraftbørser, forskjellige aktører innenfor 
krafthandel og utstyrsleverandører.

Forordningene gjelder forhold som hittil i stor 
grad har vært regulert gjennom en avtalebasert 

og ulovfestet praksis mellom landene, slik som 
den nordiske systemdriftsavtalen. Innholdet i for-
ordningene knytter seg i stor grad til tilsvarende 
forhold som allerede er regulert i det nordiske 
kraftmarkedet i dag. Forordningene vil gjelde på 
et detaljeringsnivå som man i Norge tidligere har 
overlatt til den systemansvarlige (Statnett) å fast-
sette, ofte i samarbeid med de andre systemopera-
tørene i Norden. Det vil være Statnett som får mye 
av ansvaret for praktisk oppfølging av forordnin-
gene, ettersom regelverket krever omfattende 
kompetanse knyttet til den tekniske forståelsen av 
kraftmarkedet.

En praktisk forskjell mellom retningslinjer og 
nettkoder, er at retningslinjene krever at TSOer 
og NEMOer (Nominated Electricity Market Ope-
rators, dvs. kraftbørser) skal samarbeide videre 
om å utarbeide felles vilkår og metoder, for 
eksempel når det gjelder utviklingen av en felles 
modell for beregning av tilgjengelig overførings-
kapasitet i nettet. Formålet er å legge til rette for 
en effektiv utnyttelse av tilgjengelig kapasitet. De 
av forordningene som er vedtatt som «nettkoder» 
inneholder ikke slike bestemmelser.

Prosessen for å utvikle nærmere vilkår og 
metoder har som formål å harmonisere regelver-
ket ytterligere i EU. Visse vilkår og metoder skal 
utarbeides av samtlige TSOer eller NEMOer, og 
godkjennes av samtlige nasjonale regulerings-
myndigheter for energi. Dette sikrer felles gjen-
nomføring på EU-nivå. Ikke alle metoder og vilkår 
kan harmoniseres på en effektiv måte i hele 
Europa. Noen vilkår og metoder skal derfor utar-
beides og godkjennes for nærmere bestemte regi-
oner, for eksempel Norden.

Dersom de nasjonale reguleringsmyndighe-
tene ikke blir enige om å godkjenne et forslag til 
vilkår eller metoder, eller dersom de i fellesskap 
ber om det, skal byrået for samarbeid mellom 
energireguleringsmyndigheter (ACER) fatte ved-
tak om godkjenning. I EØS-komiteens beslutning 
5. mai 2017 om innlemmelse av den tredje energi-
markedspakken i EØS-avtalen er det inntatt tilpas-
ninger om vedtak som kan fattes av ACER. Myn-
dighet til å treffe vedtak overfor EFTA-statene er 
lagt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA), som skal 
basere vedtaket sitt på et utkast fra ACER. Vedta-
ket skal rettes mot nasjonal reguleringsmyndig-
het, som deretter må fatte nødvendige vedtak 
internrettslig. Slike vedtak må til for at norske 
aktører skal bli rettslig bundet.

I Norge er det RME som vil få ansvaret for å 
godkjenne forslag til vilkår og metoder. Det følger 
av fortalen i EØS-komiteens beslutninger av 11. 
desember 2020 om innlemmelse av CACM, EB, 
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FCA og SOGL i EØS-avtalen, at løsningen for 
tredje energimarkedspakke skal gjelde i tilfeller 
hvor ACER kan fatte vedtak i EU. Det betyr at 
myndighet til å fatte vedtak overfor Norge legges 
til ESA. Se nærmere omtale nedenfor i punkt 5.2.

De omtalte vilkårene og metodene som skal 
utarbeides er i stor grad de samme som landene i 
Norden hittil har samarbeidet om på frivillig 
grunnlag. Det vil si at det meste ikke har vært 
direkte regulert i nasjonal lovgivning, men gjen-
nom avtaler mellom de nordiske TSOene og 
andre aktører. Et eksempel er den nordiske sys-
temdriftsavtalen.

I EU skjer harmoniseringen av vilkår og meto-
der dels på EU-nivå og dels i nærmere bestemte 
regioner, herunder Norden, og dette samarbeidet 
formaliseres. For å oppnå en effektiv krafthandel 
og bruk av overføringsnettet for elektrisk kraft er 
det nødvendig med god koordinering mellom sys-
temoperatører og energimyndighetene i de for-
skjellige landene, både regionalt slik som i Nor-
den og innenfor EU som helhet. Forordningene 
sikrer fremdrift i utredninger og beslutninger, og 
vil gi økt transparens og involvering for nettkun-
der og myndigheter.

I stor grad dreier vilkårene og metodene seg 
om formalisering av eksisterende prosesser og 
samarbeid mellom aktørene på tvers av budområ-
der og landegrenser. Forordningene vurderes i 
lys av dette å kunne gjennomføres i Norge uten 
større økonomiske og administrative konsekven-
ser.

Stortinget vedtok 22. mars 2018 samtykke til 
innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som 
inngår i den tredje energimarkedspakken, jf. 
Prop. 4 S (2017–2018). De fire forordningene som 
er omfattet av EØS-komiteens beslutninger av 11. 
desember 2020 er vedtatt i medhold av forordning 
714/2009, og utfyller deler av den tredje energi-
markedspakken. Innlemmelse av forordningene i 
EØS-avtalen vil styrke mulighetene for norske 
aktører til å påvirke den videre utviklingen av EUs 
energimarkeder, blant annet gjennom deltagelse i 
ekspertorganer slik som ACER. Innlemmelsen gir 
Statnett, NEMOer (som Nord Pool) og RME rett 
til å delta i arbeidet med å utvikle vilkår og meto-
der innenfor en tekniske spørsmål som må koordi-
neres mellom landene for å realisere et effektivt 
kraftmarked, i tråd med vedtatte prinsipper i den 
tredje energimarkedspakken.

2.4 Høring

2.4.1 Gjennomføringen av høringene

Olje- og energidepartementet fremmet i et 
høringsnotat av 23. november 2018 forslag til 
endringer i energiloven for å gjennomføre Kom-
misjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 
2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasi-
tetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM). 
Høringsdokumentet ble lagt ut på departementets 
hjemmeside med invitasjon også til andre enn de 
som sto på høringslisten til å komme med 
uttalelser. Høringsdokumentet ble sendt til føl-
gende institusjoner og organisasjoner:

Departementene
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukerklageutvalget
Fylkesmennene
Konkurransetilsynet
Konkurranseklagenemnda  

v/klagenemndssekretariatet
Norges forskningsråd
Norges vassdrags- og energidirektorat
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Statistisk sentralbyrå
 
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
 
Sametinget
 
Fylkeskommunene
 
Enova SF
Statkraft SF
Statnett SF
 
Den norske advokatforening
DistriktsEnergi
Ecohz AS
El & IT forbundet
Energi Norge
Energiveteranene
Energibrukerne
Framtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
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KS – kommunesektorens organisasjon
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske  

vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nord Pool
Norges handelshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norwea
Samarbeidande Kraftfylke,  

c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF Energiforskning AS
Småkraft AS
Småkraftforeninga
 
Zero

Departementet mottok i alt 15 høringsuttalelser, 
og disse er lagt ut på departementets hjemme-
side.

Følgende 8 høringsinstanser ga realitets-
uttalelser:
 
Statnett SF
Nei til EU
Ferskvannsaksjonen
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening
Energi Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool AS
Norsk Industri

Følgende 7 høringsinstanser hadde ikke merk-
nader:
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Utenriksdepartementet
 
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statistisk sentralbyrå

Olje- og energidepartementet fremmet i tre 
høringsnotater av 26. september 2019 forslag til 
endringer i energiloven for å gjennomføre Kom-
misjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. novem-

ber 2017 om fastsettelse av retningslinjer for 
balansering av kraftsystemet (EB), Kommisjons-
forordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 
om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig 
kapasitetsfastsettelse (FCA) og Kommisjonsfor-
ordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om 
fastsettelse av retningslinjer for drift av trans-
misjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL).

Høringsdokumentene ble lagt ut på departe-
mentets hjemmeside med invitasjon også til andre 
enn de som sto på høringslisten til å komme med 
uttalelser. Høringsdokumentene ble sendt til de 
samme institusjoner og organisasjoner som er 
listet opp ovenfor, med unntak av Ecohz AS og 
Energibrukerne. Departementet mottok i alt 14 
høringsuttalelser, og disse er lagt ut på departe-
mentets hjemmeside.

Følgende 7 høringsinstanser ga realitetsut-
talelser:
 
Statnett SF
 
DistriktsEnergi
Energi Norge
Hafslund Nett
Hydro
Lyse Elnett AS
Nei til EU

Følgende 7 høringsinstanser hadde ikke merkna-
der:
 
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
 
Statistisk sentralbyrå
Nord Pool AS

2.4.2 Hovedinntrykk fra høringene

Flere høringsinstanser, heriblant DistriktsEnergi 
og Energi Norge, er positive til innlemmelsen av 
forordningene i EØS-avtalen og gjennomføringen 
i norsk rett, og viser til fordelene med et harmoni-
sert regelverk for å legge til rette for et velfunge-
rende kraftmarked, og at norske aktører kan delta 
og bidra i dette. Flere er bekymret for tiden det tar 
å gjennomføre regelverket i Norge, og ønsker seg 
større grad av transparens og involvering i utar-
beidelsen av rettsakter, vurderinger av EØS-rele-
vans, samt arbeidet med EØS-tilpasninger. Noen 
høringsinstanser viser til at det kan være uklarhe-
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ter og potensiell motstrid mellom forordningene 
og norsk regelverk, særlig på forskriftsnivå, ved 
en gjennomføring og mener det er behov for ytter-
ligere vurderinger av dette.

Andre instanser, slik som Ferskvannsaksjo-
nen, mener Stortinget bør utsette videre behand-
ling av rettsakter knyttet til den tredje energimar-
kedspakken. Det vises blant annet til at det faglige 
utredningsgrunnlaget er mangelfullt, fravær av 
konsekvensanalyse, at det er fremmet et søksmål 
knyttet til innlemmelsen av tredje energimar-
kedspakke i EØS-avtalen som ikke er avsluttet, at 
rettsaktene er en trussel mot norsk kraftfored-
lende industri som er avhengig av en konkurran-
sedyktig kraftpris, og at Norge fratas politisk sty-
ring over elektrisk kraft. Etter Nei til EUs syn 
innebærer innlemmelse en suverenitetsavståelse 
som må behandles etter Grunnloven § 115.

Høringsinstansenes syn er nærmere beskre-
vet nedenfor under punkt 6.3.

2.5 Forordninger som ikke er omfattet 
av EØS-komiteens beslutninger

2.5.1 Innledning

I tillegg til forordningene nevnt i punkt 1, som er 
omfattet av EØS-komiteens beslutninger av 11. 
desember 2020, har Kommisjonen vedtatt fire for-
ordninger med hjemmel i forordning 714/2009 
som er betegnet som nettkoder. For sammenhen-
gens skyld er det inntatt en beskrivelse av disse, 
slik at samtlige av de vedtatte forordningene 
under forordning 714/2009 omtales. Kommisjo-
nen har vedtatt følgende forordninger som «nett-
koder»:
– Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 om 

fastsettelse av en nettkode om krav for nettil-
knytning av generatorer (RfG)

– Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388 om 
fastsettelse av en nettkode om nettilknytning 
av forbruk (DCC)

– Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 om 
fastsettelse av en nettkode om krav for nettil-
knytning av høyspent likestrømssystemer og 
produksjonsparker tilknyttet nettet via like-
strømskabler (HVDC)

– Kommisjonsforordning (EU) 2017/2196 om 
fastsettelse av en nettkode om nødsituasjoner 
og gjenoppretting (ER)

Det er forutsatt i EØS-avtalen at rettsakter som fal-
ler innenfor avtalens virkeområde (EØS-relevante) 
skal innlemmes i avtalen gjennom beslutning i 
EØS-komiteen. Etter departementets vurdering må 

rettsaktene som fremmer grensekryssende han-
del med elektrisitet og like konkurransevilkår i 
utgangspunktet regnes som EØS-relevante. På den 
bakgrunn anses RfG, DCC og HVDC som EØS-
relevante. Departementet har så langt ikke konklu-
dert på om ER skal anses som EØS-relevant.

Kommisjonen har også vedtatt nærmere for-
ordninger for det indre markedet for naturgass i 
EU i medhold av forordning 715/2009 (gasstrans-
misjonsforordningen). I Norge finnes det i dag 
ikke noe transmisjonsnett for gass. På bakgrunn 
av dette er departementets vurdering at de under-
liggende forordningene for gass ikke vil få betyd-
ning i Norge.

2.5.2 Forordningen om nødsituasjoner og 
gjenoppretting

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2196 om fast-
settelse av en nettkode om nødsituasjoner og gjen-
oppretting (ER) ble vedtatt 24. november 2017 og 
trådte i hovedsak i kraft 18. desember 2017 i EU. 
Noen av bestemmelsene trer i kraft 28. desember 
2022. ER har som formål å opprettholde driftssik-
kerheten og forhindre at hendelser forårsaker 
utstrakte ubalanser eller utfall, samt å legge til 
rette for effektiv og rask gjenoppretting av 
systemet etter en nødsituasjon eller blackout.

ER stiller krav til at TSOene skal utarbeide to 
ulike beredskapsplaner, én for å beskytte kraftsys-
temet, og én for å raskt gjenopprette funksjonen i 
kraftsystemet dersom det har vært en blackout. 
TSOen skal orientere nasjonale myndigheter om 
innholdet i de to beredskapsplanene, og deler av 
innholdet skal også godkjennes av nasjonale 
myndigheter.

Planen for å beskytte kraftsystemet inneholder 
tekniske og organisatoriske tiltak som skal mot-
virke skade og opprettholde funksjonen i kraftsys-
temet. Planen skal tas i bruk dersom systemet er i 
en nødsituasjon eller dersom det viser seg å være 
nødvendig basert på en analyse av driftssikkerhe-
ten. Gjenopprettingsplanen skal inneholde prose-
dyrer for å spenningsette kraftsystemet igjen etter 
utfall. Det er også bestemmelser om prosedyrer 
for suspensjon av markedsaktiviteter i bestemte 
tilfeller. Videre er det bestemmelser om informa-
sjonsutveksling, krav til kommunikasjons-
systemer, samt testing av utstyr.

2.5.3 Forordningene om nettilknytning av 
generatorer og forbruk

Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 om fast-
settelse av en nettkode om krav for nettilknytning 
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av generatorer (RfG) ble vedtatt 14. april 2016. 
Forordningen trådte i kraft 18. mai 2016 og kom til 
anvendelse fra 27. april 2019 i EU. Kommisjonsfor-
ordning (EU) 2016/1388 om fastsettelse av en 
nettkode om nettilknytning av forbruk (DCC) ble 
vedtatt 17. august 2016. Den trådte i kraft 7. sep-
tember 2016 og kom til anvendelse fra 18. august 
2019 i EU.

RfG og DCC er to av tre nettkoder om tilknyt-
ning. Hensikten er å bidra til at nettet utvikles på 
en effektiv og sikker måte og kan møte fremtidige 
utfordringer i kraftsystemet, blant annet knyttet til 
økt integrasjon av uregulerbar energiproduksjon 
(vind- og solkraft). RfG fastsetter tekniske funk-
sjonskrav for alle nye produksjonsanlegg som skal 
tilknyttes nettet. Kravene avhenger av produk-
sjonsanleggets størrelse. RfG definerer også opp-
gaver og ansvar for produsenter og nettselskaper 
når det gjelder selve tilknytningsprosessen. DCC 
fastsetter harmoniserte, tekniske funksjonskrav 
til nye uttakskunder som skal tilknyttes nettet, 
med fokus på industrikunder og distribusjonsnett-
operatører (DSOer) med uttak fra transmisjons-
nettet.

De to nettkodene retter seg først og fremst 
mot nye produksjonsanlegg og nye uttaksenheter 
som skal knyttes til nettet.

2.5.4 Forordning om nettilknytning av 
HVDC-systemer og produksjonsparker 
tilknyttet via likestrømskabler

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 om fast-
settelse av en nettkode om krav for nettilknytning 
av høyspent likestrømssystemer og produksjons-
parker tilknyttet nettet via likestrømskabler 
(HVDC) ble vedtatt 26. august 2016. Den trådte i 
kraft 28. september 2016 og kom til anvendelse fra 
8. september 2019 i EU.

HVDC er den tredje av tre nettkoder om nettil-
knytning. Formålet er å bidra til at nettet utvikles 
på en effektiv og sikker måte og kan møte fremti-
dige utfordringer i kraftsystemet, blant annet 
knyttet til økt integrasjon av uregulerbar energi-
produksjon. Nettkoden fastsetter tekniske funk-
sjonskrav for alle nye tilknytninger av HVDC-
kabler og produsenter som skal tilknyttes nettet 
via DC-likestrømskabler. Dette kan være offshore 
vindkraftprodusenter. Nettkoden definerer også 
oppgaver og ansvar for produsenter og nettselska-
per når det gjelder selve tilknytningsprosessen.
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3  Innholdet i forordningene som er omfattet 
av EØS-komiteens beslutninger

3.1 Forordning (EU) 2015/1222 om 
fastsettelse av retningslinjer for 
kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering (CACM)

Forordningen har en fortale og 84 artikler, som er 
inndelt i fem avdelinger. Avdeling I inneholder 
generelle bestemmelser, herunder om bakgrunn 
og formål. Avdeling II omhandler krav til vilkår og 
metoder som skal utvikles og godkjennes, og 
inneholder artiklene 14 til 72. Avdeling III 
omhandler fordeling av kostnader, og inneholder 
artiklene 73 til 80. Avdeling IV inneholder artikkel 
81 om delegering av oppgaver, og artikkel 82 om 
overvåking av gjennomføringen markedskobling. 
Avdeling V omfatter artikkel 83 om overgangsbe-
stemmelser for Irland og Nord-Irland og artikkel 
84 om ikrafttredelse.

Formålet med forordningen er å legge til rette 
for en effektiv kobling av de europeiske marke-
dene for omsetning av elektrisk energi dagen før 
(day-ahead) og intradag. Dagen før-markedet er 
markedet for kontrakter med levering av fysisk 
kraft time for time neste døgn. I intradagmarkedet 
handles det kontinuerlig i tidsrommet mellom kla-
reringen i dagen før-markedet og fram til én time 
før driftstimen. Disse markedene sikrer i stor 
grad den momentane balansen mellom tilbud og 
etterspørsel som til enhver tid må gjelde i kraft-
systemet. CACM gir et grunnlag for en koordi-
nert og effektiv kapasitetstildeling og flaskehals-
håndtering for å sikre en mer effektiv utnyttelse 
av strømnettet i Europa. Det skal i størst mulig 
grad anvendes markedsbaserte og ikke-diskrimi-
nerende virkemidler, og tilgjengelig kapasitet på 
utenlandsforbindelser skal utnyttes best mulig.

CACM har regler om konkurranse mellom 
kraftbørser (NEMOer) og om samarbeid mellom 
disse om en markedskoblingsfunksjon, det vil si 
en prisalgoritme som matcher kjøps- og salgsbud 
på en mest mulig optimal måte. I Norge skjer 
hoveddelen av den fysiske krafthandelen på de 
organiserte markedsplassene. Nord Pool AS og 
EPEX SPOT SE har konsesjon for å drive organi-

sert markedsplass for omsetning av elektrisk 
energi.

I CACM er det krav om at operatører av trans-
misjonssystem og kraftbørser skal samarbeide om 
å utarbeide forslag til utfyllende vilkår og metoder 
om funksjoner som må harmoniseres i et effektivt 
kraftmarked mellom landene. Det omfatter blant 
annet utvikling av en felles nettmodell og metode 
for kapasitetstildeling, metode for fordeling av 
flaskehalsinntekter, utvikling av en felles marked-
skoblingsfunksjon m.m. Europeisk markedskob-
ling har tidligere vært basert på frivillig samar-
beid og regionale initiativ, og dette har i praksis 
vært til hinder for en effektiv utvikling av slike løs-
ninger mellom landene.

3.2 Forordning (EU) 2016/1719 om 
fastsettelse av retningslinjer for 
langsiktig kapasitetsfastsettelse 
(FCA)

Forordningen har en fortale og 64 artikler, som er 
inndelt i fire avdelinger. Avdeling I inneholder 
generelle bestemmelser, herunder om formål og 
virkeområde. Avdeling II omhandler krav til vilkår 
og metoder som skal utvikles og godkjennes, og 
inneholder artiklene 8 til 61. Bestemmelsene som 
knytter seg til kapasitetsberegning er nært knyt-
tet til tilsvarende bestemmelser i CACM. Avdeling 
III inneholder artikkel 62 om delegering av opp-
gaver, og artikkel 63 om overvåking hos Entso-E. 
Avdeling IV inneholder artikkel 64 om ikrafttre-
delse.

Formålet med forordningen er å legge til rette 
for et integrert europeisk kraftmarked gjennom å 
sørge for at markedsaktørene har tilgang til effek-
tive muligheter for å sikre seg mot fremtidig pris-
risiko. Forordningen tar utgangspunkt i at 
TSOene skal utstede såkalte langsiktige transmis-
jonsrettigheter, som et produkt for prissikring. 
Dette er ikke et absolutt krav etter forordningen, 
dersom det finnes eller innføres andre pris-
sikringsmuligheter.
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FCA oppstiller blant annet regler for langsiktig 
kapasitetsfastsettelse, etablering av en plattform 
for auksjonering av langsiktige transmisjonsrettig-
heter og regler for handel med langsiktige trans-
misjonsrettigheter.

For FCA skal samarbeidsprosedyrene anven-
des blant annet for utvikling av en felles plattform 
for auksjonering av langsiktige transmisjonsrettig-
heter, harmoniserte regler for handelen av disse, 
regionalt design av langsiktige transmisjonsrettig-
heter m.m.

Som en hovedregel skal TSOene utstede lang-
siktige transmisjonsrettigheter på budområde-
grenser. Unntak er mulig dersom regulerings-
myndighetene fatter en koordinert beslutning om 
at det ikke skal utstedes langsiktige transmisjons-
rettigheter. En slik beslutning må bygge på en 
analyse utført av reguleringsmyndighetene som 
viser at det er tilstrekkelige prissikringsmulighe-
ter i de relevante budområdene. Reguleringsmyn-
dighetene kan alternativt beslutte at det skal inn-
føres andre tiltak for å sikre tilstrekkelige pris-
sikringsmuligheter. Der langsiktige transmisjons-
rettigheter ikke utstedes, skal analysen gjentas 
minst hvert fjerde år.

TSOene i de andre nordiske landene hvor FCA 
har trådt i kraft, utsteder ikke transmisjonsrettig-
heter, med unntak av mellom prisområdene i Dan-
mark og enkelte forbindelser mellom Danmark og 
Tyskland. Derimot benytter aktørene finansielle 
produkter til prissikring. Finansielle produkter 
omtales ofte som langsiktige kontrakter fordi de 
handles for en periode lenger fram i tid enn de 
fysiske produktene. Finansiell krafthandel kan 
foregå både bilateralt og på en markedsplass/
børs. I dag foregår det meste av den finansielle 
handelen i Norden på børsen Nasdaq OMX 
Commodities AS.

3.3 Forordning (EU) 2017/1485 om 
fastsettelse av retningslinjer for 
drift av transmisjonsnettet for 
elektrisk kraft (SOGL)

Forordningen inneholder en fortale og 192 
artikler, som er inndelt i 5 deler med underkapit-
ler. Del I har generelle bestemmelser og inne-
holder artiklene 1 til 17. Del II omhandler opera-
sjonell sikkerhet, og inneholder artiklene 17 til 63. 
Del III omhandler operasjonell planlegging og 
inneholder artiklene 64 til 117. Del IV omhandler 
lastfrekvensregulering og reserver og inneholder 
artiklene 118 til 190. Del V inneholder slutt-
bestemmelser i artiklene 191 og 192.

Formålet med forordningen er å sikre god 
driftssikkerhet og frekvenskvalitet, samt effektiv 
bruk av det sammenkoblede europeiske kraftsys-
temet. SOGL oppstiller krav til driftssikkerhet og 
tiltak for å opprettholde normal drift, og har 
bestemmelser om driftsplanlegging, driftsstanser 
og driftssikkerhetsanalyser i kraftsystemet. SOGL 
har også regler for frekvensregulering og reser-
ver, inkludert tekniske krav til blant annet 
responstider og volum.

Forordningen setter blant annet krav til 
driftssikkerhet og tiltak for å opprettholde nor-
mal drift, og legger utgangspunktet for felles 
metoder, prinsipper og tidsfrister for driftsplan-
legging og driftssikkerhetsanalyser. Forordnin-
gen har også regler for frekvensregulering og 
reserver, inkludert tekniske krav til blant annet 
responstider og volum.

SOGL fastsetter regler og ansvarsforhold for 
koordinering og datautveksling mellom TSOer, 
operatører av distribusjonsnett (DSOer) og bety-
delige nettbrukere i forbindelse med driften. 
Forordningen stiller krav til planlegging av 
driftsstanser samt driftsplanlegging mellom 
TSOer. Forordningen har bestemmelser om at 
TSOene i hver region skal samarbeide om å 
utvikle forslag til bestemmelser om regional 
driftssikkerhetskoordinering. Alle TSOer skal 
være dekket av minst én regional driftssikker-
hetskoordinator som skal støtte TSOene ved å 
gjennomføre ulike oppgaver.

SOGL legger til grunn prinsippene om blant 
annet proporsjonalitet, ikke-diskriminering, at 
markedsbaserte virkemidler skal brukes så langt 
det er mulig, samt at ansvaret som er gitt den 
enkelte TSO for å sørge for systemsikkerheten 
skal respekteres.

3.4 Forordning (EU) 2017/2195 om 
fastsettelse av retningslinjer for 
balansering av kraftsystemet (EB)

Forordningen har en fortale og 65 artikler, og er 
inndelt i 10 avdelinger. Avdeling I har alminnelige 
bestemmelser, og inneholder artiklene 1 til 13. 
Avdeling II har bestemmelser om balansemarke-
det for elektrisk kraft, og inneholder artiklene 14 
til 28. Avdeling III har bestemmelser om kjøp av 
balansetjenester, og inneholder artiklene 29 til 35. 
Avdeling IV omhandler utvekslingskapasitet mel-
lom budområder for balansetjenester, og inne-
holder artiklene 36 til 43. Avdeling V omhandler 
avregning, og inneholder artiklene 44 til 57. Avde-
ling VI omhandler algoritmer, og inneholder artik-
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kel 58. Avdeling VII omhandler rapportering, og 
inneholder artiklene 59 og 60. Avdeling VIII 
omhandler nytte- og kostnadsanalyse, og inne-
holder artikkel 61. Avdeling IX omhandler unntak 
og overvåking, og inneholder artiklene 62 og 63. 
Avdeling X har en overgangsbestemmelse for 
Irland og Nord-Irland (artikkel 64) og om ikraft-
tredelse (artikkel 65).

Formålet med forordningen er å tilrettelegge 
for felles velfungerende europeiske markeder for 
utveksling av balansetjenester på tvers av lande-
grenser og budområder. Markedene brukes av 
de systemansvarlige for å opprettholde momen-
tan balanse i kraftsystemet. Dette skal oppnås 
blant annet gjennom etablering av felles handels-
plattformer for utveksling av balanseenergi og 
harmonisering av krav til blant annet anskaf-
felse, aktivering og avregning av balansetje-
nester. Mer uregulerbar fornybar energi øker 
utfordringene med å sikre den momentane 
balansen i kraftsystemet. Ved å legge til rette for 
grensekryssende handel med balansetjenester 
kan det oppnås en mer effektiv og sikker system-
drift.

EB legger grunnlaget for en koordinert utvik-
ling av felles handelsplattformer for utveksling av 
balansetjenester i Europa, og fastsetter regler for 
blant annet deltakelse i balansemarkeder, aktive-
ring av og handel med balansetjenester, kapasi-
tetsfastsettelse i tidsrammen for balansering og 
regler for ubalanseavregning. EB legger til rette 
for at både forbrukere og produsenter kan delta i 
balansemarkedet og for utveksling av balanseka-
pasitet mellom TSOer.

Dels har forordningen bestemmelser som gjel-
der på felleseuropeisk nivå, og dels for regioner 
innenfor EU eller det enkelte land. Med regioner 
omfattes grupper av land, for eksempel Norden. 
Dette gir en viss fleksibilitet når det gjelder å iva-
reta regionale hensyn. For Norges del står forord-
ningen sentralt i videreutviklingen av det nordiske 
samarbeidet om balansering. Den europeiske 
dimensjonen kan på sikt også gi tilgang til større 
balansemarkeder.

EB oppstiller rettigheter og plikter for aktører 
i energimarkedet, herunder nasjonale regule-
ringsmyndigheter, TSOer, operatører av distribu-
sjonsnett (DSOer), leverandører av balansetje-
nester og balanseansvarlige. Med leverandør av 
balansetjenester menes markedsaktører som kan 
tilby opp- og/eller nedregulering, som for eksem-
pel kraftprodusenter, aggregatorer m.m. Som 
balanseansvarlige omfattes kraftprodusenter og 
kraftleverandører.

3.5 Nærmere om vilkår og metoder iht. 
forordningene

3.5.1 Innledning

Som systemansvarlig har Statnett det overord-
nede ansvaret for å koordinere driften av kraftsys-
temet. Gjennomføring av CACM, SOGL, FCA og 
EB er en forutsetning for at norske aktører, som 
Statnett, Nord Pool og RME får delta i utviklingen 
av metoder og vilkår under forordningene, samt 
endringer av disse.

Deltagelse i slike prosesser er avgjørende for 
markedskoblingen mellom kraftsystemene Norge 
og våre naboland. De fleste av vilkårene og meto-
dene som skal utvikles i medhold av CACM, EB, 
FCA og SOGL er nå utarbeidet og vedtatt i EU. 
Fremover vil det likevel være behov for å revidere 
og oppdatere disse i tråd med utviklingen i kraft-
markedet. En del av de fastsatte vilkår og metoder 
er allerede revidert, mens andre er under revi-
sjon.

3.5.2 Prosedyren for fastsettelse av vilkår og 
metoder

CACM, EB, FCA og SOGL inneholder bestemmel-
ser om at TSOer eller NEMOer skal utarbeide for-
slag til vilkår og metoder for å utvikle felles løsnin-
ger for å tilrettelegge for et velfungerende kraft-
marked over landegrensene. Vilkårene og meto-
dene skal utvikles i tråd med prinsippene for kraft-
handel som følger av forordningene og det 
overliggende regelverket i den tredje energimar-
kedspakken. De nasjonale reguleringsmyndighe-
tene for energi, slik som RME i Norge, skal god-
kjenne slike vilkår og metoder.

Prosessen for TSOenes og NEMOenes utar-
beidelse og fastsettelse av forslag til vilkår og 
metoder er lik under CACM, EB, FCA og SOGL. 
Prosedyren følger av CACM artikkel 9, EB arti-
klene 4 og 5, FCA artikkel 4 og SOGL artiklene 5 
og 6. For enkelhets skyld beskrives prosessen i 
det følgende med utgangspunkt i CACM. Noen av 
forslagene skal utvikles på europeisk nivå, mens 
andre utvikles innenfor regioner, for eksempel 
kapasitetsberegningsregioner som består av flere 
land, og noen på nasjonalt nivå. Forslagene skal 
godkjennes av henholdsvis samtlige nasjonale 
reguleringsmyndigheter for energi, de berørte 
reguleringsmyndighetene i den aktuelle regionen, 
eller reguleringsmyndigheten i det enkelte land 
som er berørt.
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Det følger av CACM artikkel 9 at TSOer og 
NEMOer skal samarbeide om å utvikle forslag til 
nærmere angitte vilkår og metoder. Forslagene 
skal sendes på høring og godkjennes av de nasjo-
nale reguleringsmyndighetene, og offentliggjøres. 
Når TSOer og NEMOer i fellesskap skal utarbeide 
og bli enige om forslag til vilkår og metoder, er 
utgangspunktet krav om enstemmighet. Ved 
uenighet stemmes det over forslagene med kvalifi-
sert flertall. Gjennom EØS-tilpasningene har 
norsk TSO og NEMO stemmerett på lik linje med 
aktørene i EU.

I de felleseuropeiske beslutningene består et 
kvalifisert flertall av TSOer eller NEMOer som 
representerer minimum 55 prosent av medlems-
statene og 65 prosent av befolkningen i EU. Et 
mindretall må omfatte TSOer eller NEMOer som 
representerer minst fire medlemsstater for å være 
blokkerende. I de regionale beslutningene (dvs. 
vilkår og metoder som kun skal gjelde enkelte sta-
ter i EU) består et kvalifisert flertall av TSOer som 
representerer minimum 72 prosent av medlems-
statene som er berørt, og minst 65 prosent av 
befolkningen i den aktuelle regionen. Et mindre-
tall må minst omfatte TSOer som representerer 
mer enn 35 prosent av befolkningen i medlemssta-
tene, samt TSOer som representerer minst en 
ytterligere medlemsstat som er berørt, for å være 
blokkerende. Dette gjelder regioner som består 
av flere enn fem medlemsstater.

I regioner som består av fem eller færre stater, 
skal det være enstemmighet når TSOene fremmer 
forslag til felles vilkår eller metoder. Når NEMOer 
fremmer forslag til vilkår eller metoder i en region 
fattes beslutning ved enstemmighet.

Forslagene til vilkårene og metodene blir bin-
dende for de aktuelle TSOene og NEMOene når 
de er godkjent av reguleringsmyndigheten i de 
enkelte statene. Hvis reguleringsmyndighetene 
ikke godkjenner forslaget, kan de be om at det 
utarbeides et nytt forslag, og må innen gitte tids-
frister fatte en beslutning om det nye forslaget. 
Dersom flere enn én reguleringsmyndighet skal 
godkjenne det fremlagte forslaget, skal de samar-
beide for å komme fram til enighet, eventuelt ta i 
betraktning en uttalelse fra ACER.

Hvis reguleringsmyndighetene ikke kommer 
fram til enighet innen en frist på seks måneder, 
eller dersom de i fellesskap ber om det, skal 
ACER fatte vedtak om de fremlagte forslagene til 
vilkår og metoder innen en frist på seks måneder, 
jf. artikkel 9 nr. 11. I fortalene til EØS-komiteens 
beslutninger om innlemmelse av CACM, EB, 
SOGL og FCA fremgår det at EØS-tilpasningene 
for tredje energimarkedspakke knyttet til ACERs 

myndighet skal gjelde. Det innebærer at myndig-
het til å fatte vedtak overfor Norge legges til ESA i 
saker som gjelder EØS/EFTA-statene.

I EØS-komiteens beslutning 5. mai 2017 om 
innlemmelse av tredje energimarkedspakke i 
EØS-avtalen, som ble behandlet av Stortinget i 
henhold til Prop. 4 S (2017–2018) og Innst. 178 S 
(2017–2018), er det inntatt tilpasninger om vedtak 
som kan fattes av ACER. Myndighet til å treffe 
vedtak overfor EØS/EFTA-statene er lagt til 
EFTAs overvåkingsorgan (ESA), som skal basere 
vedtaket sitt på et utkast fra ACER. Vedtaket skal 
rettes mot nasjonal reguleringsmyndighet, som 
deretter må fatte nødvendige vedtak internretts-
lig. Slike vedtak må til for at norske aktører skal 
bli rettslig bundet.

I Norge har RME myndighet til å fatte vedtak 
om forhåndskontroll med blant annet vilkår og 
metoder med hjemmel i energiloven. Dette inne-
bærer at det er norske myndigheter som har 
ansvaret for tilsyn og kontroll med at vedtak fra 
ESA etterleves av aktørene i Norge, i henhold til 
norsk lovgivning. Vedtak som er fattet av RME vil 
være bindende etter norsk rett og gjelder for dem 
vedtaket er rettet mot. Vedtakene kan påklages til 
Energiklagenemnda og vil også være underlagt 
ordinære regler om domstolskontroll med forvalt-
ningens avgjørelser.

3.5.3 Eksempler på vilkår og metoder

Tidligere brukte hver TSO i de forskjellige sta-
tene sin individuelle nettmodell i beregning og 
fastsettelse av overføringskapasiteten som gjøres 
tilgjengelig for handel i kraftmarkedet. Med flere 
sammenkoblinger av de nasjonale kraftnettene og 
økt integrering av de europeiske kraftmarkedene, 
er det behov for en felles nettmodell i EU. Det er 
fastsatt en metode for en felles nettmodell, som får 
virkning som supplement til CACM, EB, FCA og 
SOGL.

Modellen er et datasett som dekker hele EU, 
og som beskriver de viktigste egenskapene ved 
kraftsystemet (produksjon, last og nettopologi) og 
reglene for å endre disse egenskapene i forbin-
delse med kapasitetsberegningen. TSOene benyt-
ter modellen til å simulere nettets ytelse og til å ta 
beslutninger om tildeling av overføringskapasitet. 
På den måten får TSOene bedre informasjon om 
tiltakene som må iverksettes for å opprettholde 
påliteligheten i nettet til lavest mulig kostnad og 
innvirkning på kundene (distribusjonsnett, produ-
senter og forbrukere).

Relatert til den felles nettmodellen er en 
metode for fremlegging av produksjon- og last-
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data. Denne metoden spesifiserer krav til data 
som skal leveres inn til nettmodellen.

Et tredje eksempel på en vedtatt metode er 
frist for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-
før-markedet. Metoden går ut på å bestemme tids-
punktet for når utvekslingskapasitet mellom bud-
områder blir bindende fastsatt. Da gis det en 
garanti for at tildelt utvekslingskapasitet mellom 
budområder forblir uendret. Aktørene som hand-
ler i kraftmarkedet, skal sikres godtgjøring der-
som den tildelte kapasiteten likevel ikke ble gjort 
tilgjengelig som først fastsatt.

3.5.4 Endringer i prosedyren som følge av 
Ren energi-pakken

I den reviderte ACER-forordningen av 2019, som 
trådte i kraft i EU 4. juli 2019, er det gjort 
endringer i prosedyren for de av vilkårene og 
metodene som skal utvikles på felleseuropeisk 
nivå. Som en konsekvens av dette er det vedtatt 
endringer i prosedyren for godkjenning av noen 
vilkår og metoder i retningslinjene CACM, EB, 
FCA og SOGL. Dette følger av kommisjonsforord-

ning (EU) 2021/280 av 22. februar 2021, som 
trådte i kraft i EU 15. mars 2021.

Den reviderte ACER-forordningen og den 
endrede prosedyren i retningslinjene er ikke 
omfattet av EØS-komiteens beslutninger av 11. 
desember 2020. Endringene omtales her kun til 
orientering. Fremtidig innlemmelse i EØS-avta-
len av EUs Ren energi-pakke vil bli gjenstand for 
eget saksfremlegg for Stortinget, i tråd med ordi-
nære prosedyrer.

I den reviderte ACER-forordningen fra 2019 er 
det gjort endringer som innebærer at forslag til 
felles vilkår og metoder som gjelder alle EU-sta-
tene skal oversendes direkte til ACER for god-
kjenning. Dette skiller seg fra tredje energimar-
kedspakke og forordningene som er omhandlet i 
denne proposisjonen, hvor slike vilkår og metoder 
først må behandles av nasjonale regulerings-
myndigheter og deretter sendes til ACER ved 
eventuell uenighet eller ved felles forespørsel. 
Forslag til vilkår og metoder av regional karakter 
skal i utgangspunktet fortsatt behandles etter pro-
sedyren som følger av tredje energimarkeds-
pakke.
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4  Samtykke til EØS-komiteens beslutninger

4.1 Innledning

EØS-komiteen har 11. desember 2020 fattet fire 
beslutninger om innlemmelse av henholdsvis 
CACM, EB, FCA og SOGL i EØS-avtalen. Beslut-
ningene er vedlagt. Tilpasningstekstene viser til 
ulike relevante artikler i de fire forordningene, 
men er ellers identiske. Beslutningene inneholder 
en fortale og fire artikler.

Artikkel 1 fastsetter at henholdsvis forordnin-
gene (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastset-
telse av retningslinjer for kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering (CACM), forordning (EU) 
2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse 
av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastset-
telse (FCA), forordning (EU) 2017/1485 av 2. 
august 2017 om fastsettelse av retningslinjer for 
drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft 
(SOGL) og forordning (EU) 2017/2195 av 23. 
november 2017 om fastsettelse av retningslinjer 
for balansering av kraftsystemet (EB) skal tas inn 
i EØS-avtalen vedlegg IV, og fastsetter EØS-tilpas-
ninger til forordningene.

Artikkel 2 slår fast at tekstene til forordnin-
gene på islandsk og norsk som skal kunngjøres i 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, 
skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningene tar til å 
gjelde på det vilkåret at EØS-komiteen har mottatt 
alle meldinger etter artikkel 103 nr. 1 i EØS-avta-
len. For Norges del innebærer dette at det blir inn-
hentet samtykke fra Stortinget, jf. Grunnloven 
§ 26 annet ledd.

Artikkel 4 slår fast at beslutningene skal kunn-
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende.

4.2 Tilpasningstekster

4.2.1 Gjensidig rett til deltakelse

Det er i fortalene vist til at referanser til aktører i 
EU skal forstås på samme måte og inkludere til-
svarende aktører i Norge. Det innebærer at nor-
ske aktører som RME og Statnett gis lik rett til 

deltakelse i utarbeidelsen og fastsettelsen av for-
slag til vilkår og metoder på linje med EU-aktører. 
I fortalen til CACM er det også vist til NEMO 
(som Nord Pool) i denne sammenhengen. Det er i 
fortalene presisert at dersom forslag til vilkår og 
metoder krever godkjenning av mer enn én regu-
leringsmyndighet, skal disse konsultere med 
hverandre og samarbeide tett for å komme fram 
til en løsning, og at den norske reguleringsmyn-
digheten skal involveres i slike konsultasjoner og 
samarbeid.

Det er i artikkel 1 vist til at stemmeforde-
lingsnøkkelen skal ta i betraktning norsk befolk-
ning ved vurderingen av om kvalifisert flertall 
anses oppnådd. Videre vises det til at bestemmel-
ser om regioner bestående av fem medlemsstater 
skal forstås som regioner bestående av fire EU-
stater og Norge. Disse tilpasningene har betyd-
ning når TSOer og NEMOer skal stemme over 
forslag til vilkår og metoder, og innebærer at det 
tas høyde for stemmeretten til norsk TSO og 
NEMO.

4.2.2 To-pilar-løsning for vedtak

Det er i fortalene vist til at tilpasningene i EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 
om innlemmelse av tredje energimarkedspakke i 
EØS-avtalen skal gjelde tilsvarende hva angår 
kompetansen til ACER. Det innebærer at på saks-
områder hvor ACER kan fatte bindende vedtak i 
EU, er kompetansen for Norges del lagt til ESA. 
ACER og ESA skal samarbeide tett, og ESAs ved-
tak skal baseres på utkast fra ACER. Vedtak som 
treffes av ESA skal rettes mot RME, ikke direkte 
mot private norske aktører.

4.2.3 Unntak for Island og Liechtenstein

Det er i fortalene og i artikkel 1 presisert at 
CACM, FCA, SOGL og EB ikke får anvendelse for 
Island og Liechtenstein. Bakgrunnen er at trans-
misjonssystemet på Island ikke er knyttet til et 
annet transmisjonssystem, og at Liechtenstein 
ikke har et eget transmisjonsnett.
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4.2.4 Beskyttelse av informasjon

Det er i fortalene vist til at det er viktig at nødven-
dig informasjon utveksles, og Norges intensjon 
om å samarbeide med EU på best mulig måte i så 
henseende. Det er samtidig vist til at sensitiv 
informasjon om kraftsystemet skal beskyttes. Det 
er i artikkel l vist til at avtaler mellom TSOer og/
eller reguleringsmyndigheter kan sikre beskyt-
telse av konfidensiell eller sensitiv informasjon, og 
at slik informasjon dermed kan utveksles på en 
effektiv måte.

Etter departementets vurdering vil noen av 
dataene som forutsettes utvekslet i samsvar med 
CACM, EB, FCA og SOGL kunne være kraftsensi-
tiv informasjon etter forskrift om sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen av 7. desember 
2012 nr. 1157 (kraftberedskapsforskriften). For-
målet med slik informasjonsutveksling er å bidra 
til effektiv og sikker kraftutveksling på tvers av 
landegrenser. I fortalen og i artikkel 1 er det inn-
tatt formuleringer for å sikre at norske standarder 
for håndtering av kraftsensitiv informasjon ivare-
tas når rettsaktene gjennomføres som norsk rett.

4.3 Oppgaver for EFTAs 
overvåkingsorgan

På enkelte områder hvor ACER kan fatte vedtak, 
er tilsvarende kompetanse lagt til ESA gjennom 
EØS-tilpasningene. Vedtak skal rette seg mot 
RME. Denne løsningen ble i forbindelse med 
tredje energimarkedspakke vurdert å være innen-
for ESAs alminnelige kompetanse, se omtalen i 
Prop. 4 S (2017–2018) punkt 4.7. Etter departe-
mentet syn vil det samme gjelde for vedtak som 
ESA fatter på grunnlag av CACM, EB, FCA og 
SOGL. Disse forordningene har egne bestemmel-
ser om hva ACER kan fatte vedtak om, med hen-
visning til kompetansen som fremgår av forord-
ning 713/2009 om ACER, som er innlemmet i 
EØS-avtalen vedlegg IV. Etter departementets syn 
er det ikke nødvendig å endre Avtalen mellom 
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsor-
gan og en domstol (ODA-avtalen) av 2. mai 1992.
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5  Konstitusjonelle forhold

5.1 Innledning

Det er identifisert to forhold hvor det reiser seg 
spørsmål om myndighetsoverføring i de fire for-
ordningene med EØS-tilpasninger: ESAs myndig-
het til å fatte bindende vedtak overfor RME som 
uavhengig reguleringsmyndighet, og krav om 
utlevering av informasjon til ENTSO-E. Olje- og 
energidepartementet har innhentet vurderinger 
av de konstitusjonelle spørsmålene fra Lovavde-
lingen, som konkluderer med at elementene av 
myndighetsoverføring anses som lite inngripende 
i Grunnlovens forstand. Dette tilsier at Stortinget 
kan vedta samtykke til godkjenning av EØS-komi-
teens beslutninger i medhold av Grunnloven § 26 
annet ledd.

Etter at Lovavdelingen avga sine uttalelser om 
forordningene her i proposisjonen, har Høyeste-
rett i plenum 26. mars 2021 avgitt en betenkning 
til Stortinget i medhold av Grunnloven § 83. I 
betenkningen konkluderer Høyesterett med at 
Stortinget kan gi samtykke til innlemmelse av 
fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen med hjemmel 
i Grunnloven § 26 annet ledd. Betenkningen er 
enstemmig, og det legges vekt på at Stortinget i 
en rekke saker, og ofte enstemmig, har truffet 
vedtak om innlemmelse av EØS-regelverk som 
innebærer «lite inngripende» myndighetsoverfø-
ring etter § 26 annet ledd. Høyesterett gir i 
betenkningen klar tilslutning til den praksis Stor-
tinget har fulgt i en rekke saker ved anvendelsen 
av Grunnloven § 26 annet ledd, herunder de eta-
blerte kriteriene for å vurdere om en overføring 
av myndighet er lite inngripende eller ikke. 
Betenkningen fra Høyesterett rokker derfor ikke 
ved de vurderinger som Lovavdelingen har gjort i 
denne saken.

I det følgende er vurderingene fra Lovavde-
lingen omtalt nærmere når det gjelder elemen-
tene av myndighetsoverføring tilknyttet de fire 
forordningene her i proposisjonen.

5.2 Vedtak fra EFTAs 
overvåkingsorgan

Innlemmelse av forordningene med tilhørende 
EØS-tilpasninger innebærer at ESA gis myndighet 
til å fatte bindende vedtak rettet mot RME. Hvis 
de nasjonale reguleringsmyndighetene ikke kom-
mer fram til enighet om fremlagte forslag til vilkår 
eller metoder i tråd med forordningene innen en 
frist på seks måneder, eller i fellesskap ber om 
det, skal ACER fatte vedtak om forslagene. Det er 
gjort EØS-tilpasninger knyttet til ACERs kompe-
tanse som innebærer at myndigheten legges til 
ESA på samme måte som etter tredje energimar-
kedspakke, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 93/
2017 av 5. mai 2017.

Tilpasningene innebærer at på saksområder 
hvor ACER kan fatte bindende vedtak i EU, legges 
en tilsvarende kompetanse til ESA for Norges del. 
Løsningen innebærer at ACER og ESA skal sam-
arbeide tett. ESAs vedtak skal baseres på utkast 
fra ACER og rette seg mot RME, ikke direkte mot 
private aktører. Løsningen forutsetter at RME føl-
ger opp med nødvendige og tilsvarende vedtak 
overfor relevante aktører i Norge, i samsvar med 
energiloven, forskrift om nettregulering og ener-
gimarkedet og forvaltningsloven.

Det følger av energiloven § 2-3 at norske 
myndigheter ikke skal instruere RME i konkrete 
saker. Når overføringen av kompetanse til å fatte 
vedtak med folkerettslig virkning overfor RME 
legges til ESA, kombinert med avgrensning av 
Kongens myndighet til å gi instrukser om RMEs 
utøvelse av oppgavene som reguleringsmyndig-
het, har Lovavdelingen ansett dette for å innebære 
overføring av myndighet i Grunnlovens forstand. I 
en uttalelse 27. februar 2018 kom Lovavdelingen 
til at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. 
mai 2017 om innlemmelse av den tredje energi-
markedspakken innebærer en overføring av myn-
dighet som er «lite inngripende» i Grunnlovens 
forstand, og at det derfor lå innenfor Kongens 
traktatkompetanse etter Grunnloven § 26 (med 
Stortingets samtykke etter § 26 annet ledd) å 
inngå en folkerettslig forpliktelse med et slikt inn-
hold som fremgikk av Prop. 4 S (2017–2018). Det 
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ble vist til Lovavdelingens uttalelse i Innst. 178 S 
(2017–2018).

På side 23 i uttalelsen drøftes det om myndig-
hetsoverføringen ligger innenfor Kongens traktat-
kompetanse (med Stortingets samtykke) etter 
Grunnloven § 26. Lovavdelingen peker på flere 
begrensninger som rammer inn virksomheten 
hos RME som ikke er underlagt instruksjonsrett. 
Blant annet er det påpekt at beslutningene skjer 
innenfor et nokså detaljert EØS-rettslig ramme-
verk som gjennomføres av norske myndigheter på 
ordinært vis. Tilsvarende vil ESAs myndighet til å 
rette pålegg overfor RME være begrenset av EØS-
rettslige rammer. Stortinget kan fortsatt trekke 
opp ytterligere rammer for RMEs virksomhet 
gjennom lovgivningen. Kongen eller underord-
nede organer kan gi forskrifter så langt Stortinget 
åpner for dette. RMEs virksomhet er også under-
lagt norsk retts ordinære regler om domstolskon-
troll med forvaltningsvedtak.

I Lovavdelingens uttalelse 27. februar 2018 er 
den konkrete vurderingen avgrenset til rettsak-
tene som er dekket av EØS-komiteens beslutning 
nr. 93/2017 og Prop. 4 S (2017–2018), herunder 
forordning 714/2009 om grensekryssende kraft-
handel. Det er i uttalelsen vist til at åtte nettkoder 
og bindende retningslinjer er vedtatt i medhold av 
forordningen om grensekryssende krafthandel. 
Løsningen og rammene som gjelder for vedtaks-
myndigheten til ESA og hvordan RME skal følge 
opp slike vedtak, som omtalt i uttalelsen av 27. 
februar 2018, gjelder fullt ut også for vedtak om 
vilkår og metoder som springer ut av forordnin-
gene som nevnt i punkt 1 ovenfor.

Med utgangspunkt i CACM som eksempel er 
det innhentet to vurderinger fra Lovavdelingen 
om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene 
CACM, EB, FCA og SOGL. Lovavdelingen har 
avgitt uttalelser 3. februar 2017 og 21. mai 2019. I 
den sistnevnte uttalelsen vises det til de foregå-
ende uttalelsene av 3. februar 2017 og 27. februar 
2018, og Lovavdelingen kan ikke se at reglene om 
vedtak fra ESA og RME innebærer myndighets-
overføring som faller utenfor Grunnloven § 26.

5.3 Utlevering av informasjon

Etter CACM artikkel 82 nr. 5 skal TSOer over-
sende opplysninger til ENTSO-E. I henhold til 
artikkel 82 nr. 6 skal NEMOer, markedsdeltakere 
og andre relevante aktører på felles anmodning 
fra ACER og ENTSO-E oversende nødvendige 
opplysninger til ENTSO-E. Det er ingen sanksjo-
ner knyttet til manglende overholdelse av opplys-
ningsplikten. EB, FCA og SOGL har tilsvarende 
bestemmelser. Forordningene viser til forordnin-
gen om grensekryssende krafthandel artikkel 8 
nr. 8 og nr. 9 og artikkel 9 nr. 1. Der er det inntatt 
bestemmelser om at ENTSO-E skal overvåke 
gjennomføringen av «nettkoder» og «retningslin-
jer» og gjøre informasjon tilgjengelig for ACER, 
slik at ACER kan oppfylle sine overvåkingsoppga-
ver.

Lovavdelingen har i brev av 3. februar 2017 
vurdert spørsmålet om informasjonsinnhenting. 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i CACM. 
Lovavdelingen viste til en tidligere uttalelse av 25. 
juni 2014 om bestemmelser om opplysningsplikt i 
tredje energimarkedspakke som innebærer over-
føring av internrettrettslig myndighet, men at 
overføringen anses «lite inngripende». Lovavde-
lingen anså i uttalelsen av 3. februar 2017 ikke at 
opplysningsplikten som oppstilles i CACM er mer 
vidtgående enn det som har vært tilfellet i tidli-
gere vurderinger av opplysningsplikter, og kon-
kluderte med at myndighetsoverføringen må 
kunne betegnes som «lite inngripende», og at det 
vil være tilstrekkelig med Stortingets samtykke 
etter § 26 annet ledd. Spørsmålet er vurdert på 
nytt i Lovavdelingens uttalelse av 21. mai 2019.

Den samlede vurderingen er at det er tilstrek-
kelig at Stortinget gir samtykke til EØS-komi-
teens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen 
av forordningene etter Grunnloven § 26 annet 
ledd.
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6  Gjennomføring av forordningene i norsk rett

6.1 Gjeldende rett og behovet for 
endringer

I tråd med EØS-avtalen artikkel 7 skal forordnin-
ger som er inntatt i EØS-avtalen gjøres til en del av 
norsk rett som de er. Departementet foreslår at 
CACM, FCA, SOGL og EB med EØS-tilpasninger 
gjennomføres i norsk rett i medhold av energil-
oven § 10-6.

Bestemmelsen gir hjemmel for at departemen-
tet kan gi de forskrifter som er nødvendig for iva-
retakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avta-
len, blant annet forordning om vilkår for tilgang til 
nett for utveksling av elektrisk energi over lande-
grensene, forordning om opprettelse av et byrå 
for samarbeid mellom energireguleringsmyndig-
heter, samt bestemmelser om behandling av tvis-
ter, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting 
av vedtak.

De fire forordningene utfyller europaparla-
ments- og rådsforordning 714/2009 (EF) som inn-
går i den tredje energimarkedspakken. Forord-
ning 714/2009 gjelder i dag som norsk rett, jf. for-
skrift av 20. desember 2006 om vilkår for tilgang 
til nett for utveksling av elektrisk kraft over lande-
grensene (forskrift om elektrisk kraft over lande-
grensene) § 1.

Det er behov for endringer i enkelte av 
bestemmelsene i energiloven. Energiloven § 4-5 
oppstiller krav om konsesjon for organisert mar-
kedsplass for omsetning av elektrisk energi. RME 
er konsesjonsmyndighet. Forskrift 24. oktober 
2019 om nettregulering og energimarkedet 
(NEM) §§ 4-9, 4-10 og 4-12 har utfyllende bestem-
melser om markedsplasskonsesjonens formål, vir-
keområde, vilkår, varighet og saksbehandling. 
Det gjelder i dag ikke et juridisk monopol for 
organisert markedsplass i Norge. Nord Pool AS 
(NP) og EPEX SPOT SE har markedsplasskonse-
sjon.

Departementet foreslår en ny bestemmelse i 
energiloven § 4-5 a som gjelder virksomhet hos 
organiserte markedsplasser som er underlagt 
regelverket i CACM. For organiserte markeds-
plasser som ikke dekkes av CACM vil den gjel-

dende konsesjonsordningen i energiloven § 4-5 
fremdeles bestå.

I tilknytning til EB er det behov for en juste-
ring i RMEs hjemmelsgrunnlag for å godkjenne 
Statnetts vilkår og metoder for balansering. Stat-
nett har konsesjon etter energiloven § 4-3 til å fun-
gere som avregningsansvarlig i Norge. En av 
hovedoppgavene er å sørge for at all innmating og 
uttak av elektrisk kraft blir korrekt avregnet slik 
at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. 
Kostnadene som oppstår som følge av at Statnett 
må håndtere ubalanse mellom kraftvolumene som 
var planlagt handlet før driftstimen, og kraftvolu-
mene som faktisk måles i driftstimen, gjøres opp 
økonomisk gjennom regulerkraftavregningen.

I tråd med nærmere bestemmelser i EB skal 
Statnett samarbeide med øvrige TSOer om å 
utvikle forslag til vilkår og metoder for balanse-
ring. Disse skal godkjennes av RME. Det foreslås 
et nytt femte ledd i energiloven § 4-3 om at RME 
ved enkeltvedtak skal fastsette eller godkjenne vil-
kår eller metoder om utøvelse av avregningsan-
svaret.

For det tredje er det behov for å klargjøre 
hjemmelsgrunnlaget for aktørenes plikt til å utle-
vere informasjon til det europeiske nettverket for 
operatører av transmisjonssystem ENTSO-E. 
Energiloven § 10-1 tredje ledd pålegger enhver, 
uten hinder av taushetsplikt, å gi departementet, 
reguleringsmyndigheten og klagenemnda de opp-
lysninger som er nødvendige for utøvelse av myn-
dighet etter loven. Uten hinder av lovbestemt 
taushetsplikt kan myndighetene levere informa-
sjonen videre til EFTAs faste komite, EFTAs over-
våkingsorgan eller EU-kommisjonen når det er 
fremmet en begrunnet forespørsel og informasjo-
nen er nødvendig og forholdsmessig for gjennom-
føringen av oppgaver pålagt gjennom EØS-avta-
len.

Energiloven § 10-1 omfatter ikke utlevering av 
informasjon direkte fra norske private aktører til 
organer i utlandet, som for eksempel ENTSO-E. 
Det er behov for en lovendring slik at ENTSO-E 
kan få informasjon. Det foreslås en hjemmel i 
energiloven § 10-1 om at departementet kan gi for-
skrift om plikt til å gi informasjon til ENTSO-E. 
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Nærmere vilkår vil fremgå av forskriften som 
gjennomfører forordningene. Det følger av forord-
ningene at ENTSO-E kan innhente informasjon, i 
forståelse med ACER, fra aktører som Statnett, 
NEMOer, markedsdeltakere og andre. Hjemme-
len til slik innhenting av informasjon vil omfatte 
relevante bestemmelser i CACM, FCA, SOGL og 
EB.

Det vil blant annet være behov for endringer i 
NEM for å bringe norsk rett i samsvar med 
CACM og EB. Dette følges opp av departementet 
på ordinær måte.

6.2 Departementets høringsforslag

6.2.1 Gjennomføring av forordningene i 
norsk rett

Departementet foreslo i høringsnotat av 26. 
november 2018 at CACM gjennomføres i norsk 
rett ved forskrift med hjemmel i energiloven § 10-
6 annet ledd. Dette er samme teknikk som ved 
gjennomføringen av forordningene tilknyttet 
andre og tredje energimarkedspakke, jf. forskrift 
om elektrisk kraft over landegrensene. For å nå 
målsettingen om et integrert kraftmarked i EU 
viste departementet til at det er nødvendig med et 
harmonisert regelverk for kapasitetstildeling og 
håndtering av flaskehalser i strømnettet.

I høringsnotat av 26. september 2019 foreslo 
departementet at FCA, SOGL og EB gjennom-
føres i norsk rett på samme måte som CACM. 
Departementet viste til at FCA, SOGL og EB er 
vedtatt av Europakommisjonen i medhold av for-
ordning 714/2009 om grensekryssende krafthan-
del, som inngår i den tredje energimarkedspak-
ken. Departementet viste videre til at Stortinget 
samtykket 22. mars 2018 til at EUs tredje energi-
markedspakke innlemmes i EØS-avtalen, jf. Prop. 
4 S (2017–2018) og Innst. 178 S (2017–2018). 
Departementet viste til at forslaget bygger på 
Stortingets vedtak og føringene i avtalen mellom 
flertallspartiene på Stortinget om tredje energi-
markedspakke.

6.2.2 Endringer i energiloven § 4-3

I høringsnotat av 26. september 2019 desember 
foreslo departementet en endring i energiloven 
§ 4-3 om måling, avregning og fakturering. Depar-
tementet foreslo en klargjøring i hjemmelsgrunn-
laget i energiloven for at RME kan fastsette eller 
godkjenne vilkår eller metoder som utvikles i hen-
hold til EB. I henhold til EB artikkel 18 skal 
TSOer utvikle forslag til en rekke vilkår for balan-

sering. Dette gjelder blant annet vilkår for den 
avregningsansvarlige og eventuelle andre vilkår i 
tilknytning til balanseavregningen som bør utar-
beides av den avregningsansvarlige.

I medhold av energiloven § 4-3 tilligger det 
Statnett som avregningsansvarlig å koordinere 
regulerkraftavregningen, også kalt balanseavreg-
ningen. I høringen viste departementet til at 
energiloven § 4-3 annet ledd ble endret i 2018, og 
at RME da fikk myndighet til å utpeke den avreg-
ningsansvarlige og til å fastsette vilkår. I utgangs-
punktet kan derfor RME også etter gjeldende rett 
godkjenne forslag fra den avregningsansvarlige 
gjennom å innta vilkår i avregningskonsesjonen.

Departementet foreslo et nytt femte ledd i 
energiloven § 4-3 som vil gi RME kompetanse til å 
fastsette eller godkjenne vilkår eller metoder om 
utøvelsen av avregningsansvaret. Dette skal skje 
ved enkeltvedtak. RME behøver da ikke å utføre 
sin fortløpende kontroll med den avregnings-
ansvarliges bruk av vilkår og metoder gjennom 
endringer i avregningskonsesjonen, men kan fatte 
separate enkeltvedtak. Forslaget innebar en 
enklere regulering.

6.2.3 Endringer i energiloven om organisert 
markedsplass

I høringsnotatet av 26. november 2018 viste depar-
tementet til at CACM artiklene 4 til 7 har bestem-
melser om organiserte markedsplasser 
(NEMOer), herunder utpeking som operatør, 
samt vilkår for å bli utpekt og oppgaver. En 
NEMO som er utpekt i et annet EØS-land skal 
kunne tilby tjenestene sine i Norge uten å måtte 
søke om å bli utpekt på nytt i Norge. Dette beteg-
nes som at en utpekt NEMO har såkalte «pass-
port-rights» i EU-stater. Det samme vil gjelde i 
EØS.

Etter departementets syn i høringsnotatet er 
et krav til forutgående tillatelse for å etablere virk-
somhet i Norge, for eksempel gjennom en konse-
sjonsordning, i strid med CACM. Energiloven § 4-
5 ble derfor foreslått endret slik at det ikke lenger 
skulle kreves særskilt markedsplasskonsesjon i 
Norge, samtidig som ordningen med utpeking av 
NEMO i henhold til CACM ville bli gjennomført.

Departementet foreslo en ny bestemmelse i 
energiloven § 4-5 første ledd om at den uavhen-
gige reguleringsmyndigheten (RME) gis kompe-
tanse til å utpeke operatør som er ansvarlig for 
organisering eller drift av markedsplass for omset-
ning av elektrisk energi, dvs. en NEMO.

Departementet foreslo at det i energiloven § 4-5 
annet ledd inntas en bestemmelse om at en opera-
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tør som er utpekt til å drive markedsplass for 
omsetning av elektrisk energi i en annen stat som 
er part i EØS-avtalen, og som ønsker å utvide virk-
somheten til norske budområder, skal melde fra til 
reguleringsmyndigheten innen to måneder før opp-
start. Det ble vist til at et krav om slik melding ville 
være i samsvar med CACM artikkel 4 nr. 5 siste 
punktum. Departementet viste til at det kunne 
være behov for å oppstille nærmere vilkår for han-
del internt i norske budområder, også for operatø-
rer som er utpekt i et annet land i EØS. En hjemmel 
for dette ble foreslått nedfelt i energiloven § 4-5 
fjerde ledd.

Departementet viste til at CACM er et over-
ordnet rammeverk som skal gjennomføres i prak-
sis ved at TSOer og NEMOer utvikler utfyllende 
vilkår og metoder, og at disse i stor grad skal har-
moniseres på europeisk eller regionalt nivå. 
Departementet påpekte at ikke alle elementer i 
reguleringen ville bli utviklet gjennom forslag til 
vilkår og metoder etter CACM artikkel 9, og at 
nasjonale myndigheter i slike tilfeller er ansvar-
lige for å utarbeide og vedta regler på eget grunn-
lag.

Departementet viste i høringsforslaget til at 
det fortsatt vil kunne oppstå situasjoner med 
behov for å regulere forhold eller oppstille vilkår 
som ikke er direkte hjemlet i CACM eller fastsatt i 
medhold av den, men hvor det etter en konkret 
vurdering kunne anses nødvendig med ytterligere 
regulering i samsvar med de overordnede målset-
tingene i forordningen. Departementet viste til at 
CACM åpner opp for en regulering gjennom 
nasjonale handelsregler, og foreslo en hjemmel i 
energiloven § 4-5 fjerde ledd for at RME ved 
enkeltvedtak kan stille ytterligere vilkår til opera-
tører av organiserte markedsplasser som opere-
rer i norske prisområder.

Departementet viste til at slike vilkår skulle 
være nødvendige for å legge til rette for effektiv 
konkurranse mellom organiserte markedsplasser 
(kraftbørser), ivareta hensynet til systemsikker-
het, eller fremme et effektivt kraftmarked. I kravet 
om at slike vilkår skulle være «nødvendige» for å 
oppnå hensynene som ble listet opp, lå også en 
forutsetning om at kompetansen ikke skulle bru-
kes til å oppstille vilkår som allerede er regulert 
av CACM.

Departementet foreslo at gjeldende bestem-
melse i § 4-5 annet ledd annet punktum om at 
departementet kan gi forskrift om aktørenes infor-
masjonsplikt videreføres. Departementet viste til 
at det kunne være behov for å oppstille nærmere 
krav til aktørene, blant annet som følge av bestem-
melsen i CACM artikkel 80 om informasjonsplikt 

overfor myndigheter. Videre at det kunne være 
behov for at departementet i forskrift oppstilte 
nærmere kriterier for utpeking av operatør etter 
første ledd og om de vilkårene reguleringsmyn-
digheten skulle kunne kan sette i det enkelte tilfel-
let etter fjerde ledd.

Oppgavene til en utpekt NEMO følger av 
CACM artikkel 7. Departementets vurdering var 
at bestemmelsene i artikkel 7 ikke krever 
endringer i energiloven, og det ble lagt opp til at 
bestemmelsen gjennomføres sammen med de 
øvrige delene av forordningen i norsk rett ved 
gjennomføringsforskrift.

6.2.4 Informasjonsplikt overfor ENTSO-E

I høringsnotatet av 26. november 2018 viste depar-
tementet til at CACM artikkel 82 nr. 5 krever at 
TSOer skal oversende opplysninger til ENTSO-E. 
I henhold til artikkel 82 nr. 6 skal NEMOer, mar-
kedsdeltakere og andre relevante aktører i tilknyt-
ning til koblingen av day-ahead- og intradagmar-
kedene, på felles forespørsel fra ACER og 
ENTSO-E, oversende opplysninger til ENTSO-E 
som er nødvendige for gjennomføring av tilsynet.

Plikten gjelder med unntak av opplysninger 
som reguleringsmyndighetene, ACER eller 
ENTSO-E allerede er i besittelse av som følge av 
deres respektive tilsynsoppgaver. Departementet 
viste til at dette trolig begrenser det praktiske 
behovet for direkte henvendelser til markedsaktø-
rene. Departementet påpekte at plikten til å utle-
vere informasjon ikke er sanksjonert med gebyr 
eller lignende, og at tilsvarende bestemmelser om 
utlevering av informasjon finnes i alle retningslin-
jene (og nettkodene).

Departementet viste i høringsforslaget til at 
CACM artikkel 82 nr. 6 forutsetter at det fore-
ligger en felles forespørsel fra ACER og ENTSO-
E. Forordningens ordlyd indikerer at aktørene 
plikter å etterkomme en slik forespørsel, jf. formu-
leringen «shall». Det ble vist til at artikkel 82 nr. 5 
også bruker formuleringen «shall».

Departementet viste til at energiloven § 10-1 
ikke gir ACER eller ENTSO-E myndighet til å gi 
norske aktører pålegg om utlevering av opplysnin-
ger, men at ACER og ENTSO-E, i likhet med 
andre, kan rette en anmodning til norske aktører 
om å utlevere opplysninger. Departementet viste 
til at en slik anmodning ikke ville være rettslig 
bindende, og foreslo en endring i energiloven 
§ 10-2 om at departementet kan gi forskrift om at 
ENTSO-E kan kreve opplysninger fra TSOer, 
NEMOer, markedsdeltakere og andre relevante 
aktører. Dette vil legge rettslig grunnlag for at 
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ENTSO-E kan utføre oppgavene sine i samsvar 
med forordning 714/2009 om grensekryssende 
krafthandel og senere kommisjonsforordninger. I 
høringsforslaget ble ordlyden i bestemmelsen 
utformet slik at den også kunne omfatte plikt til 
informasjonsutlevering som følger av likelydende 
bestemmelser i de øvrige retningslinjene (og nett-
kodene).

6.3 Høringsinstansenes syn

DistriktsEnergi støtter forslag til regelverk som 
forbedrer mulighetene for å sikre balanse mellom 
forbruk og produksjon i kraftsystemet, og mener 
EB vil gjøre det lettere å sette rammene for et vel-
fungerende marked for balansetjenester. Distrikts-
Energi tror FCA vil være med på å legge til rette 
for et integrert europeisk kraftmarked ved å sørge 
for at markedsaktørene har tilgang til effektive 
muligheter for å sikre seg mot fremtidig prisri-
siko. DistriktsEnergi støtter også gjennomførin-
gen av SOGL, og viser til at det er positivt med 
harmonisering av regelverk som styrker samar-
beidet mellom statene i Europa.

Energi Norge er positiv til innlemmelsen av 
forordningene, men ønsker å bli konsultert i en 
tidlig fase i forbindelse med vedtakelsen av retts-
akter og forhandlinger om EØS-tilpasninger. Det 
foreslås at praksis for høringer endres slik at 
næringen kan komme med innspill før en retts-
akt er ferdigstilt. Energi Norge er bekymret for 
tiden det tar å gjennomføre regelverket, og viser 
samtidig til at det er svært viktig med et grundig 
forarbeid hvor bransjen blir involvert. Energi 
Norge ser det som viktig at RME og Statnett får 
delta i EU-organer på like vilkår som tilsvarende 
institusjoner i EU-stater. Energi Norge ser det 
som uheldig at SOGL og systemansvarsforskrif-
ten skal eksistere side som side, og det anføres 
at det er uklarheter og potensiell motstrid mel-
lom regelverkene som kan skape manglende for-
utberegnelighet for aktørene. Energi Norge 
mener det kan være behov for ytterligere avkla-
ringer mellom EB og systemansvarsforskriften. 
Energi Norge mener det er uheldig at FCA ikke 
er innlemmet i EØS-avtalen, og viser til at det er 
meget viktig snarest mulig å få foretatt en vurde-
ring knyttet til unntaksbestemmelsen om trans-
misjonsrettigheter i artikkel 30. Det vises også til 
at det er viktig at RME får beslutningsmyndighet 
i henhold til FCA.

Lyse Elnett AS tiltrer Energi Norge sitt 
høringssvar til EB, FCA og SOGL uten ytterligere 
kommentarer.

Norsk Industri viser i likhet med Energi Norge 
til at det er problematisk at høringen gjennomfø-
res etter at CACM er vedtatt og det ikke lenger er 
mulig å påvirke innholdet i forordningen. Det 
vises til at berørte aktører bør få mulighet til å gi 
innspill før møter i komitologi og grensehandels-
komiteen, og at berørte aktører bør involveres tet-
tere i arbeidet med EØS-tilpasninger og gjennom-
føringen av forordningen. Norsk Industri oppfor-
drer til tilpasningstekster som i størst mulig grad 
tar høyde for å beholde og forsterke hensiktsmes-
sige nordiske ordninger. Norsk Industri er positiv 
til forslaget til endring i energiloven § 4-5, og at 
det legges til rette for flere kraftbørser.

Ferskvannsaksjonen mener Stortinget bør 
utsette videre behandling og vedtak av rettsakter 
knyttet til den tredje energimarkedspakken. Det 
vises til at det faglige utredningsgrunnlaget er 
mangelfullt, at det er fravær av konsekvensana-
lyse, at Nei til EU har fremmet søksmål knyttet til 
tredje energimarkedspakke og at Island ikke har 
tatt stilling til den tredje energimarkedspakken. 
Det er ikke gitt noen beskrivelse av rommet for å 
ivareta hensyn som økende knapphet på vannres-
surser, samt friheten til å prioritere disponering av 
vannmagasiner, infrastruktur og naturressurser 
etter eget ønske. Ferskvannsaksjonen uttaler at 
det er grunn til å vente at prisnivået i Norge vil 
øke når nye kabler settes i drift og nåværende 
begrensninger i eksportkapasitet oppheves. Øko-
nomien kan gå inn i en negativ spiral med nedsatt 
kjøpekraft, økt kostnadsnivå og redusert konkur-
ranseevne. Det anses uklart om sikkerhetsper-
spektivet og hensynet til konfidensialitet er til-
strekkelig ivaretatt, samtidig som CACM oppstil-
ler omfattende krav til utlevering av informasjon. 
Ferskvannsaksjonen mener Norge ikke vil kunne 
begrense eksport over utenlandskablene og ikke 
vil ha en reell mulighet til å føre en selvstendig 
energipolitikk.

Hafslund Nett er tilfreds med at EB, FCA og 
SOGL foreslås inntatt i norsk rett, men er samti-
dig skeptisk til at forordningene skal eksistere 
side om side med gjeldende norske forskrifter. 
Hafslund Nett mener det i flere tilfeller kan være 
motstrid mellom forordningene og særlig syste-
mansvarsforskriften, og viser til at det kan være 
behov for ytterligere avklaringer. Hafslund Nett 
mener det bør arbeides grundig med å harmoni-
sere regelverket slik at motstrid kan unngås, og 
ønsker at bransjen tas med i dette arbeidet, samt 
arbeidet med EØS-tilpasninger.

Hydro har ingen kommentarer til de konkrete 
forslagene til lov- og forskriftsendringer for å gjen-
nomføre EB, FCA og SOGL i norsk rett. Hydro 
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viser til at RME vil få en større oppgaveportefølje 
ved gjennomføringen av forordningene, og er opp-
tatt av at RME får tilført tilstrekkelige ressurser 
og kompetanse til å følge opp oppgavene. Det 
vises til at det er viktig at bransjen involveres tett i 
utviklingen av vilkår og metoder for å gjennom-
føre forordningene, og at dette bør skje før tekster 
er ferdigforhandlet. Det anses viktig at RME og 
Statnett bidrar til å ivareta norske synspunkter 
gjennom aktiv deltagelse i tidlige faser i ACER og 
ENTSO-E. Hydro etterlyser større transparens 
ved vurderinger av EØS-relevans og forhandlin-
ger om EØS-tilpasninger.

Hydro viser til at norske industribedrifter er 
en viktig balanseringsressurs i Norden, og anser 
det som viktig at regulerkraftopsjonsmarkedet 
kan beholdes som ukes- og sesongmarked av hen-
syn til forsyningssikkerheten. Det vises til at for-
syningssikkerhet er et nasjonalt ansvar og at til-
strekkelig nasjonal frihet må sikres. Krav om mest 
mulig markedsbaserte løsninger og kostnadsef-
fektivitet må ligge fast. Hydro er enig i departe-
mentets vurderinger knyttet til risiko og uheldige 
virkninger av transmisjonsrettigheter i henhold til 
FCA, og mener det er viktig at Norge benytter seg 
av unntaksmulighetene. I tilknytning til SOGL er 
Hydro enig i departementets vurderinger av gren-
seflatene mot eksisterende regelverk. Hydro viser 
til at det i utgangspunktet er uproblematisk at 
ulike regelverk dekker det samme, så lenge regel-
verket peker i samme retning. Det vises til at det 
er viktig å legge til rette for en effektiv drift av det 
nordiske synkronsystemet.

LO viser til at CACM åpner for at et etablert 
monopol for kraftbørs kan opprettholdes, og 
mener det bør vurderes om det er hensiktsmessig 
å innføre et slikt monopol for Nord Pool. Generelt 
mener LO at det bør gjennomføres konsekvensu-
tredninger av virkningene av regelverket Norge 
skal slutte seg til.

Nei til EU uttaler at samarbeid over landegren-
sene skal skje på fritt grunnlag, at det ikke kan 
aksepteres at Statnett kan bli nedstemt ved uenig-
het om kraftflyt over utenlandskabler, eller at 
ACER skal bestemme og frata Norge den politiske 
styringen over elektrisk kraft. Nei til EU mener 
Norge må beholde retten til å regulere kraftflyten 
ut fra hensynet til forsyningssikkerhet, norsk 
industri, behovet til befolkningen og nasjonale kli-
matiltak, og at markedet alene ikke skal 
bestemme kraftflyten. Det uttales at et felles 
energimarked vil redusere prisen på strøm i EU 
og øke prisen i Norge, og at de eneste som vil 
tjene på dette er kraftprodusenter og kraftselgere. 
Det vises til at monopolet til Nord Pool er slutt, og 

at det blir fritt fram å etablere kraftbørser. Marke-
det vil ifølge Nei til EU undergrave verktøyet for å 
bygge et bærekraftig samfunn med tilgang til 
strøm til konkurransedyktig pris. Gjennomførin-
gen av forordningene er en konsekvens av inn-
lemmelsen av tredje energimarkedspakke i EØS-
avtalen, og Nei til EU kan vanskelig se at dette var 
et lite inngripende vedtak som kunne fattes med 
simpelt flertall slik regjeringen og Stortinget la til 
grunn. Gjennomføringen av forordningene inne-
bærer etter Nei til EUs syn en suverenitetsavstå-
else som må behandles etter Grunnloven § 115.

Nord Pool oppfatter at norske myndigheter har 
en forpliktelse til å utpeke minst en NEMO i 
Norge. Det vises til at Nord Pool har status som 
NEMO i flere EØS-stater, herunder Danmark og 
Sverige. Nord Pool mener det er uklart om denne 
statusen også kan gjøres gjeldende i Norge, og 
viser til at forslaget til utforming av energiloven 
§ 4-5 kan forstås dithen at enhver som er utpekt 
som NEMO i en annen EØS-stat kan operere som 
NEMO i Norge så lenge de melder fra til RME 
innen fristen på 2 måneder før oppstart. Det vises 
til at det er uklart om Nord Pool kan bruke sin sta-
tus som NEMO i andre EØS-stater også for virk-
somhet i Norge, eller om Nord Pool som inne-
haver av markedsplasskonsesjon bør forberede en 
søknadsprosess for å bli utpekt som NEMO i 
Norge. Det vises til at det i forslagene til lov- og 
forskriftsendringer ikke er definert hva som 
menes med henholdsvis utpekt NEMO og hva 
som er organisert markedsplass.

Nord Pool viser til at det kan finnes markeds-
plasser som ikke opererer som NEMO og 
NEMOer som organiserer markeder som ikke er 
del av day-ahead- og intradagskobling. Man kan 
tenke seg markedsplasser i Norge som organise-
rer for lokal omsetning innenfor budområder i 
kortere eller lengre horisont, og som dermed ikke 
er en del av europeisk day-ahead- og intradags-
kobling. Nord Pool mener videre at det er relevant 
å klargjøre om en organisert markedsplass som 
ikke er NEMO, eller der organiseringen ikke er 
en del av day-ahead- og intradagskobling, kan bli 
pålagt å levere ut opplysninger til ACER og 
ENTSO-E i henhold til forslaget til § 10-2.

Statnett har ingen merknader til innholdet i 
EB, FCA og SOGL, men understreker at gjennom-
føringen av forordningene vil ha stor betydning 
for det nordiske kraftmarkedet. I tilknytning til 
CACM viser Statnett til at Nord Pool i henhold til 
dagens avtale er pålagt å varsle Statnett umiddel-
bart dersom en aktør ikke er i stand til å dekke 
forpliktelsene sine. Gitt at avregningsansvarlig og 
systemansvarlig gjøres kjent med dette tidlig, kan 
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nødvendige tiltak iverksettes. For at dagens avta-
ler om informasjonsutveksling skal kunne videre-
føres etter bortfallet av kravet om markedsplass-
konsesjon, viser Statnett til at RME bør bruke for-
slaget til fjerde ledd i energiloven § 4-5 til å stille 
krav om informasjonsutveksling. Det vises til at 
det bør være en gjensidig varslingsplikt mellom 
kraftbørser og avregningsansvarlig knyttet til 
unormal handelsadferd, betalingsproblemer og 
eksklusjon. Det vises til at dette vil bidra til økt 
systemsikkerhet og et effektivt kraftmarked der 
man unngår unødvendige høye sikkerhetskrav i 
forbindelse med balanseavregningen.

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening
mener CACM er en trussel mot norsk kraftfored-
lende industri, som er avhengig av en konkurran-
sedyktig kraftpris. Ved å gjennomføre CACM vil 
Norge importere europeisk kraftpris. Det vises til 
at CACM innebærer at kapasitet over utenlands-
forbindelser ikke lenger skal bestemmes av nasjo-
nale myndigheter, men av reguleringsmyndig-
heter i EU, eventuelt av ACER, og som også får 
innflytelse på inndeling i prisområder. Det vises til 
at virkningene av CACM må utredes.

6.4 Departementets vurderinger

6.4.1 Gjennomføring av forordningene i 
norsk rett

Departementet viser til at forordningene utfyller 
forordning 714/2009. Forordningen er innlemmet 
i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i tråd 
med Stortingets vedtak av 22. mars 2018. I forbin-
delse med gjennomføringen av tredje energimar-
kedspakke ble det også vedtatt 13 forskrifter, 
inklusive en rekke mindre endringsforskrifter. 
Departementet viser til at CACM, FCA, SOGL og 
EB er EØS-relevante, og at de derfor skal gjen-
nomføres i norsk rett i tråd med EØS-avtalen.

De fire forordningene er et utfyllende regel-
verk til den tredje energimarkedspakken og regu-
lerer en rekke tekniske forhold som må koordine-
res mellom systemoperatører og kraftbørser for å 
utnytte infrastrukturen for elektrisk kraft effek-
tivt.

Norge er tilknyttet det nordiske og nord-
europeiske kraftmarkedet gjennom flere uten-
landsforbindelser. Et godt samarbeid med EU på 
energiområdet er generelt i norsk interesse, i til-
legg til EØS-samarbeidet mer generelt. Det 
pågår flere og viktige endringer i det europeiske 
energimarkedet, herunder kraftsystemet. Inn-
lemmelse av forordningene i EØS-avtalen gir 
Statnett og RME rettigheter til å delta i samarbei-

det om den videre utviklingen av et kraftmarked i 
Norden og i EU.

Departementet viser til at forordningene gjel-
der på et avgrenset område i energisektoren. For-
ordningene regulerer ikke spørsmål som eien-
domsrett til vannfall, konsesjoner for kraftproduk-
sjon, strømnett eller utenlandskabler. Departe-
mentet viser også til at ansvaret for kraftforsy-
ningssikkerhet fortsatt er et nasjonalt ansvar. De 
grunnleggende elementene i norsk energipoli-
tikk vil fremdeles ligge fast. De foreliggende ele-
mentene av myndighetsoverføring vurderes som 
lite inngripende i grunnlovens forstand, se omta-
len i punkt 5 ovenfor.

Noen høringsinstanser har stilt spørsmål ved 
den valgte teknikken for gjennomføringen av for-
ordningene, ved at forskriftene som inkorporerer 
CACM, EB, FCA og SOGL skal eksistere ved 
siden av andre forskrifter, herunder systeman-
svarsforskriften. Det er vist til at det kan oppstå 
uklarheter og potensiell motstrid mellom regel-
verkene. Departementet har merket seg innspil-
lene til forskriftsforslagene, og tar dette med seg i 
det videre arbeidet med forskriftene. Med hjem-
mel i energiloven er det fastsatt en rekke forskrif-
ter. Grenseflatene mellom de ulike regelverkene 
kan være krevende å trekke, særlig på områder 
som krever stor grad av teknisk faginnsikt. Depar-
tementet er enig med høringsinstansene i behovet 
for et best mulig harmonisert regelverk, at mot-
strid må unngås, og uklarheter i størst mulig grad 
avklares.

Departementet påpeker at forordninger «som 
sådan» skal gjøres til en del av den interne rettsor-
den i henhold til EØS-avtalen artikkel 7. Departe-
mentet opprettholder forslaget om å gjennomføre 
forordningene i forskrift i medhold av energiloven 
§ 10-6 ved henvisning til rettsaktene med tilpas-
ninger inntatt i EØS-avtalen vedlegg IV.

Noen høringsinstanser har gitt uttrykk for 
ønske om større transparens og mer inkludering i 
arbeidet med regelverksutforming, vurderinger 
av EØS-relevans og utarbeidelse av og forhandlin-
ger om EØS-tilpasninger. Departementet merker 
seg innspillene, men viser samtidig til at arbeidet 
med EØS-saker er lagt opp i tråd med kravene i 
utredningsinstruksen og forvaltningsloven. Blant 
annet er det gjennomført flere offentlige høringer. 
Det utarbeides jevnlig EØS-notater som er tilgjen-
gelige i EØS-notatbasen. I arbeidet med utforming 
av EØS-tilpasninger i dialog med EU-siden, er 
departementet opptatt av å ivareta norske interes-
ser på best mulig måte. I disse prosessene samar-
beider norske myndigheter med de andre EØS/
EFTA-statene.
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Når det gjelder gjennomføring av FCA viser 
departementet til at TSOene i utgangspunktet 
skal utstede såkalte langsiktige transmisjonsret-
tigheter som et produkt for prissikring, men at 
dette ikke er et absolutt krav dersom det finnes 
eller innføres andre muligheter for prissikring. 
Statnett utsteder ikke langsiktige transmisjonsret-
tigheter i dag, da dette foreløpig ikke er vurdert 
som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Departemen-
tet er ikke kjent med at TSOene i de andre nor-
diske landene, hvor FCA har trådt i kraft, utsteder 
slike transmisjonsrettigheter. Dette med unntak 
av mellom prisområder i Danmark og enkelte for-
bindelser mellom Danmark og Tyskland. I hen-
hold til FCA artikkel 30 skal reguleringsmyndig-
hetene ta stilling til utstedelse av langsiktige 
transmisjonsrettigheter og eventuelle unntak fra 
dette. I Norge vil dette være en oppgave for RME 
når FCA er gjennomført i norsk rett.

Departementet deler ikke vurderingen til Nei 
til EU om at Stortinget er forhindret fra å vedta 
samtykke til innlemmelse av rettsaktene etter 
Grunnloven § 26 annet ledd. Det vises til punkt 5 
ovenfor. Samtidig viser departementet til at det vil 
være opp til Stortinget å ta endelig stilling til vote-
ringsform. I proposisjonen fremlegger departe-
mentet sin vurdering og tilråding, som er at ele-
mentene av myndighetsoverføring ikke går uten-
for det Stortinget kan vedta samtykke til etter 
Grunnloven § 26 annet ledd.

Departementet anser innlemmelsen av forord-
ningene som en oppfølging av Stortingets vedtak 
om innlemmelse av tredje energimarkedspakke i 
EØS-avtalen, og føringene som da fremkom i Stor-
tingets behandling av saken. Departementet viser 
til at sentrale EØS-tilpasninger til den tredje ener-
gimarkedspakken vil gjelde i spørsmål hvor ACER 
har myndighet i EU etter de fire forordningene. I 
relevante saker som involverer Norge, skal vedtak 
fattes av ESA, basert på et utkast fra ACER, der 
det følger av forordningene at ACER kan treffe 
slike vedtak i EU. EØS-tilpasningen er basert på 
den etablerte to-pilar-løsningen.

Det følger av EØS-tilpasningene at slike ved-
tak rettes mot RME, som er et norsk forvaltnings-
organ. I neste omgang vil RME ved behov følge 
opp internrettslig i Norge gjennom vedtak overfor 
norske aktører, i praksis Statnett eller kraftbørser 
som Nord Pool og EPEX SPOT. Ved denne gjen-
nomføringen gjelder både energiloven og forvalt-
ningsloven.

Departementet viser til at RME deltar fullt ut i 
arbeidet til ACER sammen med øvrige regule-
ringsmyndigheter i EU, men uten stemmerett. 
Det vurderes å være i norsk interesse at RME kan 

delta så tett som mulig i dette arbeidet. Videre 
fremgår det av EØS-tilpasningene til CACM, EB, 
FCA og SOGL at Statnett (som norsk TSO) og 
norske kraftbørser (NEMOer) deltar på lik linje 
med aktørene i EU. De norske aktørene har også 
stemmerett ved utarbeidelsen av forslag til nær-
mere vilkår og metoder for å gjennomføre de fire 
forordningene.

Departementet viser til at Norge har hatt et 
markedsbasert system for krafthandel siden 1990-
tallet og gjennom mange år har vært del av et nor-
disk kraftmarked. Et mer sammenkoblet kraftsys-
tem gir fordeler gjennom bedret forsyningssikker-
het og styrket diversifisering i kraftsystemet, noe 
som blant annet vil være til fordel for strømkun-
dene. Det norske kraftsystemet har i lang tid vært 
koblet sammen med Europa. Dette gjør at prisene 
som industri og husholdninger betaler for strøm 
allerede i dag påvirkes av prisene i Europa, og vil 
gjøre det i tiden framover også.

Formålet med CACM er å harmonisere day-
ahead markedet og intradagmarkedet i EU. I Nor-
den har vi felles day-ahead- og intradagmarked 
som er sammenkoblet med store deler av EUs 
markeder. Denne markedskoblingen innebærer at 
overføringskapasiteten i strømnettet blir optimali-
sert, og at elektrisiteten flyter dit den har størst 
verdi. Elektrisitetsflyten og prisene bestemmes av 
tilbud og etterspørsel, i tillegg til tilgjengelig over-
føringskapasitet. Slik vil det også være ved gjen-
nomføring av CACM i Norge.

Erfaringer med et integrert kraftmarked har 
vist at Norge har fått en mer økonomisk effektiv 
utnyttelse av kraftressursene og at forsyningssik-
kerheten opprettholdes selv i situasjoner med 
store variasjoner i produksjon og forbruk av 
energi.

Etter departementets vurdering er innholdet i 
CACM i stor grad i samsvar med prinsippene for 
tildeling av overføringskapasitet og for håndtering 
av flaskehalser i nettet som allerede finnes i Nor-
den. Innlemmelse av CACM i EØS-avtalen bidrar 
til like rammebetingelser for aktørene og ventes å 
bidra til mer effektiv handel på tvers av landegren-
sene, som kan bidra til samfunnsøkonomiske 
gevinster for Norge.

Til høringsinnspillet fra Trondhjems Kjemiske 
Industriarbeiderforening vil departementet bemerke 
at en viktig forutsetning for effektiv beregning av 
overføringskapasitet og at man oppnår riktige pris-
signaler i kraftmarkedet, er at budområdene gjen-
speiler de strukturelle flaskehalsene i nettet. Med 
dette menes store og langvarige overførings-
begrensninger i nettet. Dersom budområdene ikke 
tar hensyn til eller reflekterer slike begrensninger 
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vil det bli dyrt og mer komplisert å drifte over-
føringsnettet. I tillegg vil ikke prisene gjenspeile 
balansen mellom tilbud og etterspørsel på en riktig 
måte. Man risikerer dermed investeringer som ikke 
er samfunnsøkonomisk lønnsomme, for eksempel 
at ny produksjon eller forbruk ikke lokaliseres opti-
malt.

Departementet viser til at inndelingen av bud-
områder i Norge og Norden følger prinsippet om 
at den skal gjenspeile de strukturelle flaskehal-
sene i nettet. I EU-statene følger ofte budområ-
dene landegrensene, og ikke de strukturelle flas-
kehalsene. CACM inneholder bestemmelser som 
gir ulike aktører mulighet til å initiere en gjen-
nomgang av denne budområdeinndelingen. I til-
legg skal ACER hvert tredje år vurdere i hvilken 
grad budområdeinndelingen gjenspeiler struktu-
relle flaskehalser. Dette er i samsvar med praksis i 
Norge gjennom mange år. Samtidig kan departe-
mentet ikke se at ACER er gitt noen myndighet til 
å kunne pålegge et land å endre sin budområde-
inndeling.

6.4.2 Endringer i energiloven § 4-3

Departementet har ikke mottatt særskilte 
uttalelser i høringen om forslaget til et nytt femte 
ledd i energiloven § 4-3. Den foreslåtte bestem-
melsen gir RME kompetanse til å fastsette eller 
godkjenne vilkår eller metoder om utøvelsen av 
avregningsansvaret. Dette skal skje ved enkelt-
vedtak. Forslaget vil gjøre det enklere for RME å 
utføre fortløpende kontroll med den avregnings-
ansvarliges bruk av vilkår og metoder, slik at det 
ikke er nødvendig å foreta endringer i avregnings-
konsesjonen, men gjennom separate enkeltved-
tak. Forslaget vil innebære en enklere regulering. 
Departementet opprettholder forslaget.

6.4.3 Endringer om organisert markedsplass

I høringen har LO tatt opp spørsmålet om mono-
pol for kraftbørsen. Departementet viser til at 
energiloven § 4-5 om markedsplass for omsetning 
av elektrisk energi ikke utgjør et lovbeskyttet 
monopol i Norge. Nord Pool var lenge den eneste 
aktøren med konsesjon etter energiloven § 4-5, 
men i dag har også EPEX SPOT konsesjon. Et lov-
bestemt monopol måtte i tilfelle ha vært innført 
før CACM trådte i kraft. Samtidig ville Nord Pool 
vært konkurranseutsatt i andre land. Slike lovbe-
skyttede monopoler vil ikke automatisk kunne 
videreføres til evig tid.

På bakgrunn av høringen har departementet 
foretatt en ny vurdering av ordningen med mar-

kedsplasskonsesjon. Departementet er enig med 
Nord Pool i at det kan finnes markedsplasser som 
ikke opererer som NEMO, og at det det kan fin-
nes NEMOer som organiserer markeder som 
ikke er del av day ahead- og intradagskobling. Det 
kan for eksempel tenkes markedsplasser i Norge 
som organiserer for lokal kraftomsetning innenfor 
budområder i kortere eller lengre horisont, og 
som dermed ikke er en del av en europeisk day-
ahead- og intradagskobling.

Etter departementets vurdering vil det være 
behov for krav om markedsplasskonsesjon for 
organisering eller drift av markedsplass for omset-
ning av elektrisk energi som ikke omfattes av 
CACM. Dette vil for eksempel gjelde for organi-
sert fysisk krafthandel i andre tidsrammer enn 
day-ahead eller intradag. Departementet foreslår 
derfor at energiloven § 4-5 om konsesjon for orga-
niserte markedsplasser for omsetning av elektrisk 
energi videreføres for organiserte markedsplas-
ser som ikke omfattes av CACM. I slike tilfeller 
kreves det konsesjon fra RME, som i dag. Det 
foreslås samtidig en klargjøring av rekkevidden 
av departementets forskriftskompetanse, se 
merknadene til bestemmelsen.

Departementet foreslår en ny § 4-5 a basert på 
høringsforslaget, som skal regulere organiserte 
markedsplasser som omfattes av CACM. I slike 
tilfeller gjelder ikke kravet om forutgående tilla-
telse gjennom markedsplasskonsesjonen. RME vil 
utpeke NEMO basert på fastsatte vilkår i samsvar 
med CACM. Kompetansen til å fatte enkeltvedtak 
etter § 4-5 og § 4-5 a vil ligge hos RME.

Det følger av CACM artikkel 4 at norske 
myndigheter har en forpliktelse til å utpeke minst 
én NEMO i Norge. Dette vil være regulert av for-
slaget til ny § 4-5 a første ledd i energiloven, samt 
forskrift i medhold av energiloven § 10-6 som 
inkorporer forordningen i norsk rett. Myndighe-
tene i EU-statene har allerede utpekt NEMOer, og 
Nord Pool har status som NEMO i flere slike sta-
ter, herunder Danmark og Sverige.

Det følger av forslaget til annet ledd i ny § 4-5 a 
at en operatør som er utpekt som NEMO i hen-
hold til CACM i en annen EØS-stat, og som 
ønsker å utvide virksomheten sin til norske bud-
områder, skal melde fra til RME innen to måneder 
før oppstart. Dette innebærer at en slik NEMO 
ikke trenger ny utpeking i Norge. Vedkommende 
må likevel melde fra til RME. Departementet 
anser at kravet om melding er i samsvar med 
CACM artikkel 4 nr. 5.

Det kan være behov for å oppstille nærmere 
vilkår overfor operatør som er utpekt i en annen 
EØS-stat, så langt dette ikke er i strid med CACM. 
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Et krav om melding ved etablering i Norge gir 
RME anledning til å foreta en vurdering av dette i 
forkant av virksomhetens oppstart. RME kan fast-
sette eller godkjenne ytterligere vilkår, slik som 
nasjonale handelsregler og vilkår for handel 
internt i norske budområder.

De av kraftbørsens funksjoner som er å anse 
som NEMO er definert i CACM. Denne definisjo-
nen vil gjelde i Norge når CACM inkorporeres i 
norsk rett ved forskrift med hjemmel i energil-
oven § 10-6. I tråd med kravet til gjennomføring av 
forordninger i EØS-avtalen artikkel 7 har departe-
mentet ikke sett grunn til å foreslå noen egen defi-
nisjon av NEMO. Dette er en type virksomhet 
som utføres av svært profesjonelle aktører, og 
som selv har forutsetninger for å forstå og 
anvende EØS-regelverket og de norske kravene 
etter energiloven.

Departementets vurdering er at forslaget til ny 
§ 4-5 a ikke vil ha betydelige konsekvenser for 
RMEs virksomhet og organisering. For Statnett 
innebærer forslaget at foretaket må forholde seg 
til flere NEMOer. Det er nødvendig med effektive 
rutiner for samarbeid mellom Statnett, RME og 
NEMOer.

6.4.4 Informasjonsplikt overfor ENTSO-E

I høringsuttalelsen fra Ferskvannsaksjonen er det 
vist til at CACM krever utlevering og deling av 
informasjon fra norske aktører. Det meste av 
denne informasjonen er etter departementets syn 

ikke problematisk å dele, og den deles mellom 
aktørene i dag. Informasjon som etter norsk regel-
verk anses som kraftsensitiv, skal i tråd med EØS-
tilpasningene ikke bli utlevert med mindre det 
foreligger en tilstrekkelig sikkerhetsavtale med 
mottakerne av informasjonen. Det vises til omta-
len av EØS-tilpasningene ovenfor i punkt 4.2.4.

I tråd med høringsnotatet foreslår departe-
mentet hjemmel i energiloven § 10-1 om utleve-
ring av informasjon til organisasjonen for det 
europeiske nettverket for operatører av transmi-
sjonssystem, ENTSO-E. Bestemmelsen vil kunne 
omfatte informasjon fra norske aktører slik som 
Statnett, NEMOer, markedsdeltakere og andre.

Utleveringsplikten gjelder informasjon som 
ENTSO-E ikke allerede besitter, og dette antas å 
begrense det praktiske behovet for direkte hen-
vendelser til norske aktører. Departementet viser 
også til at behovet for opplysninger skal være nød-
vendig for at ENTSO-E skal kunne utføre opp-
gavene sine. Ved manglende oppfyllelse av plikten 
til å utlevere opplysninger har ENTSO-E ikke 
hjemmel for å ilegge sanksjoner i form av gebyr 
eller lignende.

Den foreslåtte hjemmelen til innhenting av 
informasjon vil omfatte behov etter CACM, EB, 
FCA og SOGL. Innhentet informasjon kan også 
deles mellom ENTSO-E og ACER slik de nevnte 
forordningene krever, i tråd med nærmere regler 
gjennom forskriftene som inkorporerer forordnin-
gene i norsk rett, med hjemmel i forslaget til 
endret sjette ledd i § 10-1 i energiloven.
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7  Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet vurderer det slik at innlemmelsen 
av forordningene CACM, FCA, EB og SOGL i 
EØS-avtalen og norsk rett vil bidra til et mer vel-
fungerende kraftmarked og en mer effektiv nett-
virksomhet i Norge og Europa for øvrig. Forord-
ningene sikrer fremdrift i utredninger og beslut-
ninger, og vil gi økt transparens og involvering for 
nettkunder og myndigheter. Med bakgrunn i at 
forordningene i stor grad dreier seg om formalise-
ring av eksisterende prosesser og eksisterende 
samarbeid mellom operatører av infrastruktur for 
elektrisk kraft og energimyndighetene, er den 
samlede vurderingen at forordningene kan gjen-
nomføres i Norge uten større økonomiske og 
administrative konsekvenser.

Gjennomføringen av CACM, EB, FCA og SOGL 
antas samlet sett å ikke føre med seg vesentlige 
økonomiske eller administrative konsekvenser for 
det offentlige. Økt samarbeid og ressursbruk for 
Statnett som TSO, norske kraftbørser (NEMOer) 
og RME som reguleringsmyndighet, vil etter 
departementets vurdering samlet oppveies av nyt-
ten ved et mer harmonisert regelverk.

Også i dag samarbeider Statnett med andre 
lands TSOer, og det brukes ressurser på å utar-
beide avtalebaserte ordninger for å koordinere 
kraftmarkedene mellom land. Arbeidet og res-
sursbruken knyttet til utvikling og godkjenning av 
vilkår og metoder vil trolig avta noe på sikt. For 
Statnett vil saksområder som til nå har vært dek-
ket gjennom ulike avtaler mellom de nordiske 
TSOene, i større grad være regulert av forordnin-
gene. Innlemmelsen av forordningene i EØS-avta-
len innebærer at Statnett (som TSO) og kraftbør-
ser (utpekt som NEMO) kan bidra i utviklingen av 
vilkår og metoder i tråd med forordningene, og 
etterfølgende revisjoner av slike.

Gjennomføringen av CACM og forslaget til ny 
§ 4-5 a i energiloven vil føre til at flere NEMOer 
kan operere i Norge i samsvar med CACM. Det 
kan føre til at Statnett må forholde seg til flere 
markedsoperatører. Samtidig vil NEMOer kunne 
konkurrere om å levere den beste tjenesten til 
markedet, og dette kan fremme utviklingen av 
produkter og handelsløsninger og bidra til redu-
serte kostnader.

Som følge av gjennomføringen av EB vil Stat-
nett på sikt få nye oppgaver knyttet til å melde bud 
på balansetjenester videre til de europeiske platt-
formene. For å gjøre dette må TSOene utvikle 
nasjonale og nordiske systemer som kan kommu-
nisere med de europeiske løsningene som blir 
utviklet. Statnett vil fortsatt være system- og 
balanseansvarlig for det norske kraftsystemet. 
Felles balansemarkeder legger til rette for at de 
mest kostnadseffektive ressursene kan anvendes 
for å sikre balansen i kraftsystemet. Det er van-
skelig å kvantifisere de samlede kost-nyttevirknin-
gene av EB på forhånd, blant annet siden de felles 
handelsplattformene fortsatt er under utvikling.

Norge er et land med betydelige balanseres-
surser gjennom den regulerbare vannkraften. 
Mer uregulerbar fornybar energi i produksjons-
sammensetningen gjør at behovet for balansetje-
nester er økende. Felleseuropeiske balansemar-
keder vil innebære økt mulighet for å bruke euro-
peiske og norske balanseressurser på en effektiv 
måte.

Det er usikkerhet forbundet med å innføre 
transmisjonsrettigheter i henhold til FCA i det eta-
blerte nordiske markedet.

Statnett utsteder ikke langsiktige transmis-
jonsrettigheter i dag da dette foreløpig ikke har 
blitt vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
TSOene i de andre nordiske landene, der FCA 
allerede har trådt i kraft, utsteder ikke transmis-
jonsrettigheter, med unntak av mellom budområ-
dene DK1 og DK 2 i Danmark og mellom Dan-
mark og Tyskland. Det vurderes som positivt at 
FCA gir handlingsrom for at reguleringsmyndig-
hetene på hver side av en budområdegrense kan 
fortsette dagens praksis.

Dersom Statnett i fremtiden likevel må utstede 
transmisjonsrettigheter vil det blant annet være 
kostnader forbundet med utvikling av en felles til-
delingsplattform. Transmisjonsrettigheter kan gi 
Statnett mulighet til å sikre fremtidige inntekter, 
men det kan argumenteres for at Statnett har 
begrenset behov for å sikre fremtidige inntekter 
på denne måten.
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8  Konklusjon

Ved behandlingen av Prop. 4 S (2017–2018) ved-
tok Stortinget samtykke til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 
om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som 
inngår i den tredje energimarkedspakken. De fire 
forordningene som er omfattet av EØS-komiteens 
beslutninger og behandlet i proposisjonen utfyller 
og bidrar til gjennomføring av forordning 714/
2009 som inngikk i den tredje energimarkedspak-
ken.

Innlemmelse av CACM, EB, FCA og SOGL i 
EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett vil 
bidra til likere rammebetingelser og gir norske 
aktører tilgang til det europeiske kraftmarkedet i 
tråd med EØS-avtalen. Norske aktører slik som 
Statnett og RME gis også rett til deltagelse i sam-
arbeid i EU.

For å sikre et godt internasjonalt samarbeid 
mellom reguleringsmyndigheter er det viktig at 
den norske reguleringsmyndigheten RME deltar i 
ACER. Innlemmelse av forordningene i EØS-avta-
len viderefører rettighetene hos RME til å delta 
fullt ut i ACER, med unntak av stemmerett. Den 
norske systemansvarlige, Statnett, og utpekte 
kraftbørser som opererer i Norge, kan delta fullt 
ut, med stemmerett, sammen med tilsvarende 
europeiske aktører, ved utvikling og vedtagelse, 

herunder endringer, av vilkår og metoder. Samti-
dig er det oppnådd EØS-tilpasninger om at sensi-
tiv informasjon kan beskyttes.

Innlemmelse av forordningene i EØS-avtalen 
bidrar til en styrket regulering av markedene for 
elektrisitet i og utenfor Norge. Innlemmelsen for-
ventes samlet å gi bedre forsyningssikkerhet, 
legge til rette for bedre integrering av fornybar 
energi i kraftsystemet, og å bidra til mer velfunge-
rende markeder og effektiv nettvirksomhet. Dette 
er til nytte for produsenter, forbrukere og andre 
virksomheter og aktører i Norge.

Gjennomføring av forordningene i norsk rett 
innebærer endringer i energiloven. Det foreslås 
en bestemmelse som gir RME kompetanse til ved 
enkeltvedtak å fastsette eller godkjenne vilkår 
eller metoder om utøvelsen av avregningsansva-
ret, en klargjøring av departementets forskrifts-
kompetanse om vilkår for organiserte markeds-
plasser for elektrisk energi, en ny bestemmelse 
om organiserte markedsplasser som omfattes av 
harmonisert EØS-regelverk (CACM), samt en 
bestemmelse om utlevering av informasjon.

Departementet foreslår at Stortinget gir sam-
tykke til at forordningene innlemmes i EØS-avta-
len, og at de gjennomføres i norsk rett med de 
endringer i energiloven som er beskrevet ovenfor.
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9  Merknader til de enkelte lovforslagene

Til energiloven § 4-3

I energiloven § 4-3 foreslås et nytt femte ledd, som 
sier at RME ved enkeltvedtak kan fastsette eller 
godkjenne vilkår om utøvelse av avregningsansva-
ret. Den avregningsansvarlige (Statnett) skal i 
henhold til EB utvikle forslag til vilkår og metoder 
for balansering av kraftsystemet i tråd med forord-
ningen. Forslagene skal godkjennes av regule-
ringsmyndighetene. Som alternativ til at RME 
fastsetter eller godkjenner hvert enkelt vilkår, kan 
RME fastsette eller godkjenne metoder for å sette 
vilkår.

Til energiloven § 4-5

Det følger av gjeldende energiloven § 4-5 annet 
ledd annet punktum at departementet kan gi for-
skrift om aktørenes informasjonsplikt. En generell 
hjemmel til å gi forskrifter til gjennomføring og 
utfylling av loven følger av energiloven § 10-6. 
Departementet foreslår at det i § 4-5 annet ledd 
annet punktum presiseres at departementet kan 
gi forskrift om vilkårene reguleringsmyndigheten 
kan sette i en konsesjon. Dette for å klargjøre 
departementets forskriftskompetanse. Konsesjon 
etter energiloven § 4-5 med tilhørende vilkår vil 
gjelde for virksomhet som ikke er omfattet av 
CACM og som faller utenfor den nye bestemmel-
sen som foreslås i § 4-5 a.

Til ny energiloven § 4-5 a

I første ledd i ny energiloven § 4-5 a foreslås det at 
reguleringsmyndigheten gis kompetanse til å 
utpeke en operatør som er ansvarlig for organise-
ring eller drift av markedsplasser for omsetning av 
elektrisk energi som er underlagt harmonisert 
EØS-regelverk. Det vil si kraftbørser med ansvar 
for å utføre oppgaver i forbindelse med organise-
ring og drift av day-ahead- og intradagmarkedskob-
ling. Denne funksjonen tilsvarer nominated electri-
city market operator (NEMO) som definert i kom-
misjonsforordning (EU) 2015/1222 (CACM).

Bestemmelsen omfatter organiserte markeds-
plasser så langt disse omfattes av CACM. I med-

hold av bestemmelsen treffer reguleringsmyndig-
heten vedtak om å utpeke markedsoperatør 
(NEMO) i Norge, basert på fastsatte vilkår i sam-
svar med CACM. En slik utpeking erstatter kravet 
om markedsplasskonsesjon etter § 4-5, så langt 
virksomheten er dekket av CACM. Regulerings-
myndigheten kan fastsette eller godkjenne ytterli-
gere vilkår for slike markedsoperatører og for 
handel på slike markedsplasser, både nasjonale 
handelsregler og vilkår for handel internt i norske 
budområder. Disse reglene vil også gjelde for 
NEMOer som er utpekt i en annen EØS-stat, og 
som skal kunne tilby tjenestene sine i Norge.

I annet ledd foreslås det at operatører for orga-
nisert markedsplass (NEMO) som er utpekt i en 
annen stat som er part i EØS-avtalen, og som 
ønsker å utvide virksomheten til norske budområ-
der, skal melde fra til reguleringsmyndigheten 
innen to måneder før oppstart. En NEMO som er 
utpekt i henhold i et annet land som er part i EØS-
avtalen trenger ikke ny utpeking i Norge. En plikt 
til å melde fra er likevel i samsvar med CACM 
artikkel 4 nr. 5 siste punktum.

Ordlyden i tredje ledd er i samsvar med ener-
giloven § 4-5 tredje ledd, som endret ved lov 25. 
mai 2018 nr. 21. I henhold til bestemmelsen skal 
reguleringsmyndigheten ved enkeltvedtak fast-
sette eller godkjenne vilkår, eller fastsette eller 
godkjenne metoder for å fastsette vilkår. For nær-
mere omtale vises det til Prop. 5 L (2017–2018) 
punkt 5.

I fjerde ledd foreslås det at reguleringsmyndig-
heten gis kompetanse til å sette ytterligere vilkår 
til operatører som nevnt i første og annet ledd ved 
enkeltvedtak. Det gjelder både overfor operatører 
som er utpekt av den norske reguleringsmyndig-
heten, og overfor operatører som er utpekt i en 
annen stat som er part i EØS-avtalen, og som 
ønsker å utvide virksomheten til norske budområ-
der.

Det vil kunne oppstå situasjoner med behov 
for å regulere forhold eller å oppstille vilkår som 
ikke er direkte hjemlet i CACM eller fastsatt i 
medhold av denne forordningen, men hvor det 
etter en konkret vurdering anses nødvendig med 
ytterligere regulering i samsvar med de overord-
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nede målsettingene i forordningen. Forordningen 
åpner også opp for en slik regulering gjennom 
nasjonale handelsregler.

Vilkårene må være nødvendige for å legge til 
rette for effektiv konkurranse mellom operatører 
for markedsplasser for omsetning av elektrisk 
energi, for å ivareta hensynet til systemsikkerhet, 
eller for å fremme et effektivt kraftmarked. Kravet 
om at vilkårene skal være «nødvendige» inne-
bærer også en forutsetning om at kompetansen 
ikke skal brukes til å oppstille vilkår som allerede 
er regulert av CACM.

Forslaget til innledning i femte ledd om infor-
masjonsplikt er en videreføring av gjeldende § 4-5 
annet ledd annet punktum. Det kan være behov 
for å oppstille nærmere krav til aktørene, bl.a. som 
følge av CACM artikkel 80, som oppstiller infor-
masjonsplikt. Videre kan det være behov for at 
departementet gir forskrift med nærmere krite-
rier for utpeking av operatører etter første ledd, 
og om de vilkårene reguleringsmyndigheten kan 
sette etter fjerde ledd i det enkelte tilfellet.

Til energiloven i § 10-1 sjette ledd

Bestemmelsen i energiloven § 10-1 sjette ledd gir 
hjemmel for at departementet, til gjennomføring 
av EØS-rettslige forpliktelser, kan gi forskrift om 
at det europeiske nettverket for operatører av 
transmisjonssystem, ENTSO-E, kan innhente 
informasjon direkte fra norske aktører. Det følger 

av forordningene at informasjonsinnhentingen 
skal skje i forståelse med ACER, og ENTSO-E kan 
formidle innhentet informasjon videre til ACER.

Bestemmelsen gjelder overfor Statnett, kraft-
børser, markedsdeltakere og andre relevante 
aktører i energisektoren. Nærmere vilkår vil 
fremgå av forskrifter som gjennomfører forordnin-
gene. Hjemmelsgrunnlaget for ENTSO-E fremgår 
av forordningene. I tråd med forordningene 
omfattes kun informasjon som reguleringsmyn-
dighetene, ACER, eller ENTSO-E ikke allerede 
besitter.

Til energiloven § 10-7

Ved lov 18. desember 2020 nr. 157 om endringer i 
vannressursloven og energiloven mv. er det blant 
annet gjort endringer i bestemmelsene om over-
tredelsesgebyr i energiloven. Endringene har 
ikke trådt i kraft. Som en lovteknisk konsekvens 
av forslagene til nytt femte ledd i § 4-3 og ny § 4-5 
a, foreslås det å ta inn henvisninger til disse 
bestemmelsene i § 10-7 annet ledd om overtredel-
sesgebyr.

Til ikrafttredelsesbestemmelser

Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen bestem-
mer. Kongen kan sette de ulike bestemmelsene i 
kraft til forskjellig tid.
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Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i energiloven (fire forordninger om 
kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av 
EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning 
(EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer 
for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 
205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kom-
misjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastset-
telse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfast-
settelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avta-
len av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om 
fastsettelse av retningslinjer for drift av transmi-
sjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforord-
ning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retnings-
linjer for balansering av kraftsystemet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i energiloven (fire forordninger om kraft-
markedet) og vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for 
kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjons-
forordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/
2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av 
retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-
avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av 
kraftsystemet, i samsvar med et vedlagt forslag.
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A
Forslag

til lov om endringer i energiloven 
(fire forordninger om kraftmarkedet)

I

I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omfor-
ming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. gjøres følgende endringer:

§ 4-3 nytt femte ledd skal lyde:
Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

a) fastsette eller godkjenne vilkår om utøvelsen av 
avregningsansvaret, eller

b) fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette 
vilkår som nevnt i bokstav a.

§ 4-5 annet ledd skal lyde:
I konsesjonen kan det settes vilkår dersom det 

finnes påkrevet av allmenne hensyn. Departemen-
tet kan gi forskrift om aktørenes informasjonsplikt 
og om vilkårene reguleringsmyndigheten kan sette i 
konsesjonen.

Ny § 4-5 a skal lyde:
§ 4-5 a (Organiserte markedsplasser underlagt EØS-
regelverk)

Den som skal opptre i Norge som operatør med 
ansvar for organisering eller drift av markedsplas-
ser for omsetning av elektrisk energi etter regelverk 
som er harmonisert gjennom EØS-avtalen, skal 
søke reguleringsmyndigheten om vedtak om utpe-
king.

Operatører som er utpekt i en annen EØS-stat, 
og som ønsker å utvide virksomheten til budom-
råder innenfor kraftmarkedet i Norge, skal gi mel-
ding til reguleringsmyndigheten senest to måneder 
før virksomhetens oppstart.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak
a) fastsette eller godkjenne vilkår for handel på 

markedsplasser som nevnt i første og annet ledd, 
eller

b) fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette 
vilkår for handel på markedsplasser som nevnt i 
bokstav a.
Reguleringsmyndigheten kan ved enkeltvedtak 

fastsette ytterligere vilkår overfor operatører nevnt i 

første og annet ledd for å legge til rette for ef fektiv 
konkurranse, ivareta hensynet til systemsikkerhet og 
fremme et ef fektivt kraftmarked.

Departementet kan gi forskrift om aktørenes 
informasjonsplikt, kriterier for utpeking av opera-
tører etter første ledd og vilkårene som kan fastsettes 
etter fjerde ledd.

§ 10-1 sjette ledd skal lyde:
Departementet kan gi forskrift om informa-

sjons- og taushetsplikten og om utlevering av opp-
lysninger som nevnt i tredje, fjerde og femte ledd, 
og om plikt til å utlevere informasjon til det euro-
peiske nettverket for operatører av transmisjonssys-
tem for elektrisk energi.

§ 10-7 annet ledd skal lyde:
Reguleringsmyndigheten kan ilegge overtre-

delsesgebyr etter reglene i forvaltningsloven § 44 
til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer:
1. § 3-3 første ledd, § 3-4 første ledd, § 3-4 a første 

ledd, § 4-1 første ledd, § 4-3 tredje ledd, § 4-5 
første ledd, § 4-5 a § 4-6 første og annet ledd, 
§ 4-7 første til tredje ledd, § 4-8, § 4-10 første og 
annet ledd, § 6-1 tredje ledd eller § 10-1 første, 
tredje og femte ledd

2. pålegg etter § 10-1
3. brudd på konsesjon, konsesjonsvilkår eller 

andre enkeltvedtak gitt i medhold av § 3-3 
fjerde ledd, § 3-4 tredje ledd, § 3-4 a tredje 
ledd, § 4-1 annet og tredje ledd, § 4-2 fjerde 
ledd, § 4-3 annet, tredje og femte ledd, § 4-5 
annet og tredje ledd eller § 6-1 fjerde ledd

4. forskrift, når det i forskriften er særskilt 
bestemt at overtredelse kan medføre overtre-
delsesgebyr.

II

Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen bestem-
mer. Kongen kan sette de ulike bestemmelsene i 
kraft til forskjellig tid.
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B
Forslag

 til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av 

kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av 
retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, 

nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av 
kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av 

retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 
om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 

2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av 
transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 

2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering 
av kraftsystemet

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-
komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlem-
melse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning 
(EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer 
for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 
205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kom-
misjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastset-
telse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfast-

settelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avta-
len av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om 
fastsettelse av retningslinjer for drift av transmi-
sjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforord-
ning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retnings-
linjer for balansering av kraftsystemet.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 204/2020 av 11. desember 
2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. 

juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for 
kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering1

skal innlemmes i EØS-avtalen.
2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 får 

ikke anvendelse på transmisjonsnett på øyer 
som ikke er knyttet sammen med andre trans-
misjonsnett via overføringsforbindelser.

3) Ettersom transmisjonsnettet på Island ikke er 
knyttet sammen med andre transmisjonsnett, 
bør kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 
ikke få anvendelse for Island.

4) På grunn av sin beskjedne størrelse og sitt 
begrensede antall strømkunder har Liechten-
stein ikke et eget transmisjonsnett. Kommi-
sjonsforordning (EU) 2015/1222 bør derfor 
ikke få anvendelse for Liechtenstein.

5) Henvisninger til operatører av transmisjons-
nett («TSO-er»), utpekte operatører på marke-
det for elektrisk kraft («NEMO-er»), regule-
ringsmyndigheter og berørte parter skal for-
stås slik at de omfatter TSO-en, NEMO-er, 
reguleringsmyndigheter og berørte parter 
som representerer Norge.

6) Når vilkår og metoder skal utarbeides i felles-
skap i henhold til Kommisjonsforordning (EU) 
2015/1222, er det avgjørende at alle nødven-
dige opplysninger oversendes uten opphold. 
Det bør sikres gjennom nært samarbeid mel-
lom TSO-er og reguleringsmyndigheter at føl-
somme opplysninger, som detaljerte opplys-
ninger om elektriske transformatorstasjoner, 
eksakt posisjon for underjordiske overfø-
ringskabler, opplysninger om kontroll-
systemer og detaljerte sårbarhetsanalyser 
som kan brukes til sabotasje, blir effektivt 
beskyttet i prosessen for utarbeiding av vilkår 

eller metoder. For å sikre effektiv gjennom-
føring av kommisjonsforordning (EU) 2015/
1222 bør samme nivå av samarbeid om infor-
masjonsutveksling og vern av følsomme opp-
lysninger etableres med henblikk på samarbei-
det med Norge.

7) Synspunkter fra de viktigste berørte parter 
med hensyn til utvikling av vilkår og metoder 
for regioner eller hele EØS, som kan bli bin-
dende gjennom godkjenning fra regulerings-
myndighetene, er avgjørende for et effektivt 
reguleringsrammeverk over landegrensene. 
TSO-ene og andre berørte parter bør derfor 
delta i prosessene for utarbeiding av forslag til 
vilkår og metoder som fastsatt i de ulike 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 
2015/1222. Særlig bør den norske TSO-en og 
de norske NEMO-ene delta i beslutningspro-
sessen for berørte parter på tilsvarende måte 
som TSO-er og NEMO-er som representerer 
en EU-medlemsstat.

8) For forslag som gjelder regioner eller hele 
Unionen, der godkjenning av forslag fra TSO-
er eller NEMO-er krever en beslutning fra mer 
enn én reguleringsmyndighet, bør regule-
ringsmyndighetene rådføre seg med hver-
andre og samarbeide for å oppnå enighet før 
reguleringsmyndighetene treffer en beslut-
ning. Den norske reguleringsmyndigheten 
bør involveres i dette samarbeidet.

9) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2015/
1222 er vedtatt på grunnlag av europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 
13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 
utveksling av elektrisk kraft over landegren-
sene og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1228/20032, er tilpasningsteksten som ble 
utarbeidet og vedtatt i forbindelse med EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 
2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi)3 for gjennomføringen av forordning 

1 EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24.

2 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
3 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 44.
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(EF) nr. 714/2009, særlig bestemmelsene i 
artikkel 1 nr. 1 og 5, som omhandler tilpasnin-
ger med hensyn til rollen Byrået for samarbeid 
mellom energireguleringsmyndigheter skal ha 
i forbindelse med EØS, relevant for anvendel-
sen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 
i EØS, og særlig for anvendelsen av artikkel 9 
nr. 11 og 12.

10)EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 48 (kommi-
sjonsforordning (EU) nr. 543/2013), tilføyes føl-
gende:

«49. 32015 R 1222: Kommisjonsforordning 
(EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse 
av retningslinjer for kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering (EUT L 197 av 25.7.2015, 
s. 24).

Forordningens bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med følgende til-
pasning:
a) Forordningen får ikke anvendelse for 

Island og Liechtenstein.
b) I artikkel 9:

i) Henvisningene til ‘befolkningen i Unio-
nen’ i artikkel 9 nr. 2 bokstav b), til 
‘befolkningen i den berørte regionen’ i 
artikkel 9 nr. 3 bokstav b) og til ‘befolk-
ningen i de deltakende medlemssta-
tene’ i artikkel 9 nr. 3 annet ledd skal for-
stås å omfatte befolkningen i Norge ved 
vurdering av hvorvidt den relevante ter-
skel for kvalifisert flertall er oppnådd.

ii) Henvisningene til ‘regioner som består 
av mer enn fem medlemsstater’ i artik-
kel 9 nr. 3 første ledd og til ‘regioner 
som består av fem medlemsstater eller 
færre’ i artikkel 9 nr. 3 tredje ledd skal 

forstås som henholdsvis ‘regioner som 
består av mer enn fire EU-medlemssta-
ter og Norge’ og ‘regioner som består av 
fire EU-medlemsstater og Norge eller 
færre’.

c) I artikkel 13 tilføyes følgende:
‘Avtaler mellom TSO-er og/eller regule-

ringsmyndigheter kan sikre at fortrolige el-
ler følsomme opplysninger blir effektivt be-
skyttet, og bidra til å garantere at alle opp-
lysninger som er nødvendige for å 
utarbeide felles vilkår og metoder, oversen-
des uten opphold.’»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2015/1222 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020 
eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-
avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4, alt etter hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020.

For EØS-komiteen
Sabine Monauni
Formann

4  Forfatningsrettslige krav angitt.
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Vedlegg 2  

EØS-komiteens beslutning nr. 205/2020 av 11. desember 
2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. 

september 2016 om fastsettelse av retningslin-
jer for langsiktig kapasitetstildeling1 skal inn-
lemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 får 
ikke anvendelse på transmisjonsnett på øyer 
som ikke er knyttet sammen med andre trans-
misjonsnett via overføringsforbindelser.

3) Ettersom transmisjonsnettet på Island ikke er 
knyttet sammen med andre transmisjonsnett, 
bør kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 
ikke få anvendelse for Island.

4) På grunn av sin beskjedne størrelse og sitt 
begrensede antall strømkunder har Liechten-
stein ikke et eget transmisjonsnett. Kommi-
sjonsforordning (EU) 2016/1719 bør derfor 
ikke få anvendelse for Liechtenstein.

5) Henvisninger til operatører av transmisjons-
nett («TSO-er»), reguleringsmyndigheter og 
berørte parter skal forstås slik at de omfatter 
TSO-en, reguleringsmyndigheter og berørte 
parter som representerer Norge.

6) Når vilkår og metoder skal utarbeides i felles-
skap i henhold til Kommisjonsforordning (EU) 
2016/1719, er det avgjørende at alle nødven-
dige opplysninger oversendes uten opphold. 
Det bør sikres gjennom nært samarbeid mel-
lom TSO-er og reguleringsmyndigheter at føl-
somme opplysninger, som detaljerte opplys-
ninger om elektriske transformatorstasjoner, 
eksakt posisjon for underjordiske overfø-
ringskabler, opplysninger om kontroll-
systemer og detaljerte sårbarhetsanalyser 
som kan brukes til sabotasje, blir effektivt 
beskyttet i prosessen for utarbeiding av vilkår 
eller metoder. For å sikre effektiv gjennomfø-
ring av kommisjonsforordning (EU) 2016/

1719 bør samme nivå av samarbeid om infor-
masjonsutveksling og vern av følsomme opp-
lysninger etableres med henblikk på samarbei-
det med Norge.

7) Synspunkter fra de viktigste berørte parter 
med hensyn til utvikling av vilkår og metoder 
for regioner eller hele EØS, som kan bli bin-
dende gjennom godkjenning fra regulerings-
myndighetene, er avgjørende for et effektivt 
reguleringsrammeverk over landegrensene. 
TSO-ene og andre berørte parter bør derfor 
delta i prosessene for utarbeiding av forslag til 
vilkår og metoder som fastsatt i de ulike 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 
2016/1719. Særlig bør den norske TSO-en 
delta i beslutningsprosessen for berørte parter 
på tilsvarende måte som TSO-er som represen-
terer en EU-medlemsstat.

8) For forslag som gjelder regioner eller hele 
Unionen, der godkjenning av forslag fra TSO-
er krever en beslutning fra mer enn én regule-
ringsmyndighet, bør reguleringsmyndighe-
tene rådføre seg med hverandre og samar-
beide for å oppnå enighet før reguleringsmyn-
dighetene treffer en beslutning. Den norske 
reguleringsmyndigheten bør involveres i dette 
samarbeidet.

9) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2016/
1719 er vedtatt på grunnlag av europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 
13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 
utveksling av elektrisk kraft over landegren-
sene og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1228/20032, er tilpasningsteksten som ble 
utarbeidet og vedtatt i forbindelse med EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 
2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi)3 for gjennomføringen av forordning 
(EF) nr. 714/2009, særlig bestemmelsene i 
artikkel 1 nr. 1 og 5, som omhandler tilpasnin-
ger med hensyn til rollen Byrået for samarbeid 

1 EUT L 259 av 27.9.2016, s. 42.

2 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
3 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 44.
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mellom energireguleringsmyndigheter skal ha 
i forbindelse med EØS, relevant for anvendel-
sen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 
i EØS, og særlig for anvendelsen av artikkel 4 
nr. 8 og 10.

10)EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 49 (kommi-
sjonsforordning (EU) 2015/1222), tilføyes føl-
gende:

«50. 32016 R 1719: Kommisjonsforordning 
(EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fast-
settelse av retningslinjer for langsiktig kapasi-
tetstildeling (EUT L 259 av 27.9.2016, s. 42).

Forordningens bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med følgende til-
pasning:
a) Forordningen får ikke anvendelse for 

Island og Liechtenstein.
b) I artikkel 4:

i) Henvisningene til ‘befolkningen i Unio-
nen’ i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), til 
‘befolkningen i den berørte regionen’ i 
artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og til ‘befolk-
ningen i de deltakende medlemssta-
tene’ i artikkel 4 nr. 3 annet ledd skal for-
stås å omfatte befolkningen i Norge ved 
vurdering av hvorvidt den relevante ter-
skel for kvalifisert flertall er oppnådd.

ii) Henvisningene til ‘regioner som består 
av mer enn fem medlemsstater’ i artik-
kel 4 nr. 3 første ledd og til ‘regioner 
som består av fem medlemsstater eller 
færre’ i artikkel 4 nr. 3 tredje ledd skal 
forstås som henholdsvis ‘regioner som 
består av mer enn fire EU-medlemssta-

ter og Norge’ og ‘regioner som består av 
fire EU-medlemsstater og Norge eller 
færre’.

c) I artikkel 7 tilføyes følgende:
‘Avtaler mellom TSO-er og/eller regule-

ringsmyndigheter kan sikre at fortrolige el-
ler følsomme opplysninger blir effektivt be-
skyttet, og bidra til å garantere at alle opp-
lysninger som er nødvendige for å 
utarbeide felles vilkår og metoder, oversen-
des uten opphold.’»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2016/1719 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020 
eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-
avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4, alt etter hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020.

For EØS-komiteen
Sabine Monauni
Formann

4  Forfatningsrettslige krav angitt.
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Vedlegg 3  

EØS-komiteens beslutning nr. 206/2020 av 11. desember 
2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. 

august 2017 om fastsettelse av retningslinjer 
for drift av transmisjonsnettet for elektrisk 
kraft1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 får 
ikke anvendelse på transmisjonsnett på øyer 
som ikke er knyttet sammen med andre trans-
misjonsnett via overføringsforbindelser.

3) Ettersom transmisjonsnettet på Island ikke er 
knyttet sammen med andre transmisjonsnett, 
bør kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 
ikke få anvendelse for Island.

4) På grunn av sin beskjedne størrelse og sitt 
begrensede antall strømkunder har Liechten-
stein ikke et eget transmisjonsnett. Kommi-
sjonsforordning (EU) 2017/1485 bør derfor 
ikke få anvendelse for Liechtenstein.

5) Henvisninger til operatører av transmisjons-
nett («TSO-er»), operatører av distribusjons-
nett («DSO-er»), betydelige nettbrukere 
(«SGU-er»), reguleringsmyndigheter, berørte 
parter og utpekte enheter skal forstås slik at 
de omfatter TSO-en, DSO-er, SGU-er, regule-
ringsmyndigheter, berørte parter og utpekte 
enheter som representerer Norge.

6) Når vilkår og metoder skal utarbeides i felles-
skap i henhold til Kommisjonsforordning (EU) 
2017/1485, er det avgjørende at alle nødven-
dige opplysninger oversendes uten opphold. 
Det bør sikres gjennom nært samarbeid mel-
lom TSO-er og reguleringsmyndigheter at føl-
somme opplysninger, som detaljerte opplys-
ninger om elektriske transformatorstasjoner, 
eksakt posisjon for underjordiske overfø-
ringskabler, opplysninger om kontroll-
systemer og detaljerte sårbarhetsanalyser 
som kan brukes til sabotasje, blir effektivt 

beskyttet i prosessen for utarbeiding av vilkår 
eller metoder. For å sikre effektiv gjennom-
føring av kommisjonsforordning (EU) 2017/
1485 bør samme nivå av samarbeid om infor-
masjonsutveksling og vern av følsomme opp-
lysninger etableres med henblikk på samarbei-
det med Norge.

7) Synspunkter fra de viktigste berørte parter 
med hensyn til utvikling av vilkår og metoder 
for regioner eller hele EØS, som kan bli bin-
dende gjennom godkjenning fra regulerings-
myndighetene, er avgjørende for et effektivt 
reguleringsrammeverk over landegrensene. 
TSO-ene og andre berørte parter bør derfor 
delta i prosessene for utarbeiding av forslag til 
vilkår og metoder som fastsatt i de ulike 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 
2017/1485. Særlig bør den norske TSO-en 
delta i beslutningsprosessen for berørte parter 
på tilsvarende måte som TSO-er som represen-
terer en EU-medlemsstat.

8) For forslag som gjelder regioner eller hele 
Unionen, der godkjenning av forslag fra TSO-
er krever en beslutning fra mer enn én regule-
ringsmyndighet, bør reguleringsmyndighe-
tene rådføre seg med hverandre og samar-
beide for å oppnå enighet før reguleringsmyn-
dighetene treffer en beslutning. Den norske 
reguleringsmyndigheten bør involveres i dette 
samarbeidet.

9) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2017/
1485 er vedtatt på grunnlag av europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 
13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 
utveksling av elektrisk kraft over landegren-
sene og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1228/20032, er tilpasningsteksten som ble 
utarbeidet og vedtatt i forbindelse med EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 
2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi)3 for gjennomføringen av forordning 

1 EUT L 220 av 25.8.2017, s. 1.

2 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
3 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 44.



44 Prop. 199 LS 2020–2021
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
(EF) nr. 714/2009, særlig bestemmelsene i 
artikkel 1 nr. 1 og 5, som omhandler tilpasnin-
ger med hensyn til rollen Byrået for samarbeid 
mellom energireguleringsmyndigheter skal ha 
i forbindelse med EØS, relevant for anvendel-
sen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 
i EØS, og særlig for anvendelsen av artikkel 6 
nr. 8 og artikkel 7 nr. 3.

10)EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 50 (kommi-
sjonsforordning (EU) 2016/1719), tilføyes føl-
gende:

«51. 32017 R 1485: Kommisjonsforordning 
(EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastset-
telse av retningslinjer for drift av transmisjons-
nettet for elektrisk kraft (EUT L 220 av 
25.8.2017, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med følgende til-
pasning:
a) Forordningen får ikke anvendelse for 

Island og Liechtenstein.
b) I artikkel 5:

i) Henvisningene til ‘befolkningen i Unio-
nen’ i artikkel 5 nr. 3 bokstav b), til 
‘befolkningen i den berørte regionen’ i 
artikkel 5 nr. 5 bokstav b) og til ‘befolk-
ningen i de deltakende medlemssta-
tene’ i artikkel 5 nr. 6 skal forstås å 
omfatte befolkningen i Norge ved vur-
dering av hvorvidt den relevante terskel 
for kvalifisert flertall er oppnådd.

ii) Henvisningene til ‘regioner som består 
av mer enn fem medlemsstater’ i artik-
kel 5 nr. 5 og til ‘regioner som består av 
fem medlemsstater eller færre’ i artik-

kel 5 nr. 7 skal forstås som henholdsvis 
‘regioner som består av mer enn fire 
EU-medlemsstater og Norge’ og ‘regio-
ner som består av fire EU-medlemssta-
ter og Norge eller færre’.

c) I artikkel 12 tilføyes følgende:
‘Avtaler mellom TSO-er og/eller regule-

ringsmyndigheter kan sikre at fortrolige 
eller følsomme opplysninger blir effektivt 
beskyttet, og bidra til å garantere at alle 
opplysninger som er nødvendige for å utar-
beide felles vilkår og metoder, oversendes 
uten opphold.’»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2017/1485 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020 
eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-
avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4, alt etter hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020.

For EØS-komiteen
Sabine Monauni
Formann

4  Forfatningsrettslige krav angitt.
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Vedlegg 4  

EØS-komiteens beslutning nr. 207/2020 av 11. desember 
2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. 

november 2017 om fastsettelse av retningslin-
jer for balansering av elektrisk kraft1 skal inn-
lemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 får 
ikke anvendelse på transmisjonsnett på øyer 
som ikke er knyttet sammen med andre trans-
misjonsnett via overføringsforbindelser.

3) Ettersom transmisjonsnettet på Island ikke er 
knyttet sammen med andre transmisjonsnett, 
bør kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 
ikke få anvendelse for Island.

4) På grunn av sin beskjedne størrelse og sitt 
begrensede antall strømkunder har Liechten-
stein ikke et eget transmisjonsnett. Kommi-
sjonsforordning (EU) 2017/2195 bør derfor 
ikke få anvendelse for Liechtenstein.

5) Henvisninger til operatører av transmisjons-
nett («TSO-er»), reguleringsmyndigheter og 
berørte parter skal forstås slik at de omfatter 
TSO-en, reguleringsmyndigheter og berørte 
parter som representerer Norge.

6) Når vilkår og metoder skal utarbeides i felles-
skap i henhold til Kommisjonsforordning (EU) 
2017/2195, er det avgjørende at alle nødven-
dige opplysninger oversendes uten opphold. 
Det bør sikres gjennom nært samarbeid mel-
lom TSO-er og reguleringsmyndigheter at føl-
somme opplysninger, som detaljerte opplys-
ninger om elektriske transformatorstasjoner, 
eksakt posisjon for underjordiske overfø-
ringskabler, opplysninger om kontroll-
systemer og detaljerte sårbarhetsanalyser 
som kan brukes til sabotasje, blir effektivt 
beskyttet i prosessen for utarbeiding av vilkår 
eller metoder. For å sikre effektiv gjennomfø-
ring av kommisjonsforordning (EU) 2017/

2195 bør samme nivå av samarbeid om infor-
masjonsutveksling og vern av følsomme opp-
lysninger etableres med henblikk på samarbei-
det med Norge.

7) Synspunkter fra de viktigste berørte parter 
med hensyn til utvikling av vilkår og metoder 
for regioner eller hele EØS, som kan bli bin-
dende gjennom godkjenning fra regulerings-
myndighetene, er avgjørende for et effektivt 
reguleringsrammeverk over landegrensene. 
TSO-ene og andre berørte parter bør derfor 
delta i prosessene for utarbeiding av forslag til 
vilkår og metoder som fastsatt i de ulike 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) 
2017/2195. Særlig bør den norske TSO-en 
delta i beslutningsprosessen for berørte parter 
på tilsvarende måte som TSO-er som represen-
terer en EU-medlemsstat.

8) For forslag som gjelder regioner eller hele 
Unionen, der godkjenning av forslag fra TSO-
er krever en beslutning fra mer enn én regule-
ringsmyndighet, bør reguleringsmyndighe-
tene rådføre seg med hverandre og samar-
beide for å oppnå enighet før reguleringsmyn-
dighetene treffer en beslutning. Den norske 
reguleringsmyndigheten bør involveres i dette 
samarbeidet.

9) Ettersom kommisjonsforordning (EU) 2017/
2195 er vedtatt på grunnlag av europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 
13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 
utveksling av elektrisk kraft over landegren-
sene og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1228/20032, er tilpasningsteksten som ble 
utarbeidet og vedtatt i forbindelse med EØS-
komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 
2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi)3 for gjennomføringen av forordning 
(EF) nr. 714/2009, særlig bestemmelsene i 
artikkel 1 nr. 1 og 5, som omhandler tilpasnin-
ger med hensyn til rollen Byrået for samarbeid 

1 EUT L 312 av 28.11.2017, s. 6.

2 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
3 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 44.
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mellom energireguleringsmyndigheter skal ha 
i forbindelse med EØS, relevant for anvendel-
sen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 
i EØS, og særlig for anvendelsen av artikkel 5 
nr. 6 og 7.

10)EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 51 (kommi-
sjonsforordning (EU) 2017/1485), tilføyes føl-
gende:

«52. 32017 R 2195: Kommisjonsforordning 
(EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om fast-
settelse av retningslinjer for balansering av 
elektrisk kraft (EUT L 312 av 28.11.2017, s. 6).

Forordningens bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med følgende til-
pasning:
a) Forordningen får ikke anvendelse for 

Island og Liechtenstein.
b) I artikkel 4:

i) Henvisningene til ‘befolkningen i Unio-
nen’ i artikkel 4 nr. 3 bokstav b), til 
‘befolkningen i den berørte regionen’ i 
artikkel 4 nr. 4 bokstav b) og til ‘befolk-
ningen i de deltakende medlemssta-
tene’ i artikkel 4 nr. 4 annet ledd skal for-
stås å omfatte befolkningen i Norge ved 
vurdering av hvorvidt den relevante ter-
skel for kvalifisert flertall er oppnådd.

ii) Henvisningene til ‘regioner som består 
av mer enn fem medlemsstater’ i artik-
kel 4 nr. 4 første ledd og til ‘regioner 
som består av fem medlemsstater eller 
færre’ i artikkel 4 nr. 5 skal forstås som 
henholdsvis ‘regioner som består av 
mer enn fire EU-medlemsstater og 

Norge’ og ‘regioner som består av fire 
EU-medlemsstater og Norge eller 
færre’.

c) I artikkel 11 tilføyes følgende:
‘Avtaler mellom TSO-er og/eller regule-

ringsmyndigheter kan sikre at fortrolige el-
ler følsomme opplysninger blir effektivt be-
skyttet, og bidra til å garantere at alle opp-
lysninger som er nødvendige for å 
utarbeide felles vilkår og metoder, oversen-
des uten opphold.’»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2017/2195 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2020 
eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-
avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4, alt etter hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020.

For EØS-komiteen
Sabine Monauni
Formann

4  Forfatningsrettslige krav angitt.
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Vedlegg 5  

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 
om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling 

og flaskehalshåndtering

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 
om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elek-
trisk kraft over landegrensene og om oppheving 
av forordning (EF) nr. 1228/20031, særlig artikkel 
18 nr. 3 bokstav b) og nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:
1) En rask gjennomføring av et velfungerende og 

sammenkoplet indre energimarked er avgjø-
rende for målet om å opprettholde sikkerheten 
i energiforsyningen, øke konkurranseevnen 
og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til 
overkommelige priser. Et velfungerende indre 
marked for elektrisk kraft bør gi produsentene 
insentiver til å investere i ny kraftproduksjon, 
herunder elektrisk kraft fra fornybare energi-
kilder, og bør legge særlig vekt på de mest iso-
lerte medlemsstatene og regionene i Unio-
nens energimarked. Et velfungerende marked 
bør også gjennom hensiktsmessige tiltak 
fremme en mer effektiv energibruk hos for-
brukerne, og en sikker energiforsyning er en 
forutsetning for dette.

2) Sikker energiforsyning er et vesentlig element 
for offentlig sikkerhet og henger derfor tett 
sammen med et indre marked for elektrisk 
kraft som fungerer tilfredsstillende, og integra-
sjonen av de isolerte markedene for elektrisk 
kraft i medlemsstatene. Elektrisk kraft kan 
bare framføres til unionsborgerne gjennom 
nettet. Velfungerende markeder for elektrisk 
kraft og særlig nettene og andre eiendeler 
knyttet til forsyningen av elektrisk kraft, spiller 
en avgjørende rolle for offentlig sikkerhet, en 
konkurransedyktig økonomi og unionsborger-
nes velferd.

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-
diskriminerende regler for vilkårene for til-

gang til nett for utveksling av elektrisk kraft 
over landegrensene, særlig regler for kapasi-
tetstildeling og håndtering av flaskehalser i 
overføringsforbindelser og transmisjonsnett 
som påvirker grensekryssende flyt av elek-
trisk kraft. For å arbeide mot et virkelig inte-
grert marked for elektrisk kraft bør de nåvæ-
rende reglene for kapasitetstildeling, flaske-
halshåndtering og handel med elektrisk kraft 
harmoniseres ytterligere. Denne forordning 
fastsetter derfor harmoniserte minstekrav til 
den endelige felles dagen-før- og intradagmar-
kedskoplingen (day-ahead and intraday 
coupling) for å skape en klar juridisk ramme 
for en effektiv og moderne ordning for kapasi-
tetstildeling og flaskehalshåndtering, som 
fremmer handelen med elektrisk kraft i Unio-
nen og en mer effektiv utnyttelse av nettet, og 
øker konkurransen til fordel for forbrukerne.

4) For å kunne innføre felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskopling må den tilgjengelige kapa-
siteten over landegrensene beregnes på en 
samordnet måte av operatørene av transmi-
sjonsnett («Transmission System Operators», 
heretter kalt TSO-er). For dette formål bør de 
utvikle en felles nettmodell som omfatter pro-
duksjon, last og nettstatus per time. Den til-
gjengelige kapasiteten bør normalt beregnes i 
samsvar med den såkalte flytbaserte bereg-
ningsmetoden, som er en metode som tar hen-
syn til at elektrisk kraft kan flyte via ulike 
veier, og som optimaliserer den tilgjengelige 
kapasiteten i nett som innbyrdes er sterkt 
avhengig av hverandre. Den tilgjengelige 
kapasiteten over landegrensene bør være et 
viktig bidrag til den videre beregningsproses-
sen, der alle kjøps- og salgsbud i Unionen som 
kraftbørsene tar imot, matches, idet det tas 
hensyn til tilgjengelig kapasitet over lande-
grensene på en økonomisk optimal måte. Fel-
les dagen-før- og intradagmarkedskopling sik-
rer at kraften normalt overføres fra områder 
med lav pris til områder med høy pris.1 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
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5) Markedskoplingsoperatøren («market 
coupling operator», heretter kalt «MCO») bru-
ker en bestemt algoritme for å matche kjøps- 
og salgsbud på en optimal måte. Resultatene 
av beregningen bør gjøres tilgjengelige for alle 
kraftbørser uten noen form for forskjellsbe-
handling. På grunnlag av resultatene av MCO-
ens beregning bør kraftbørsene underrette 
sine kunder om hvilke kjøps- og salgsbud som 
er antatt. Energien bør deretter overføres 
gjennom nettet i samsvar med resultatene av 
MCO-ens beregning. Prosessen for felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling er til-
svarende, bortsett fra at det ved intradagmar-
kedskopling bør benyttes en kontinuerlig pro-
sess hele dagen gjennom i stedet for en enkelt 
beregning som ved dagen-før-markedsko-
pling.

6) Kapasitetsberegningen for tidsrammene for 
dagen-før- og intradagmarkedet bør samord-
nes minst på regionalt plan for å sikre at kapa-
sitetsberegningen er pålitelig, og at optimal 
kapasitet gjøres tilgjengelig for markedet. Fel-
les metoder for beregning av regional kapasi-
tet bør utvikles for å definere inndata, bereg-
ningsmetode og valideringskrav. Opplysninger 
om tilgjengelig kapasitet bør oppdateres til rett 
tid på grunnlag av den nyeste informasjonen 
ved hjelp av en effektiv kapasitetsberegnings-
prosess.

7) To metoder er tillatt for å beregne utvekslings-
kapasitet mellom budområder: den flytba-
serte metoden eller metoden for samordnet 
netto overføringskapasitet. Den flytbaserte 
metoden bør anvendes som hovedmetode for 
kapasitetsberegning i dagen-før- og intradag-
markedet dersom budområdene er sterkt 
avhengige av hverandre med hensyn til 
utvekslingskapasitet. Den flytbaserte metoden 
bør først innføres etter at markedsdeltakerne 
er blitt rådspurt og har hatt tilstrekkelig tid til 
å forberede en smidig overgang. Metoden for 
samordnet netto overføringskapasitet bør bare 
anvendes i regioner der budområdene er min-
dre avhengige av hverandre med hensyn til 
utvekslingskapasitet, og det kan påvises at den 
flytbaserte metoden ikke ville gi noen mer-
verdi.

8) Med sikte på å beregne utvekslingskapasite-
ten mellom budområder på en samordnet 
måte bør det utvikles en felles nettmodell for 
felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 
som representerer det sammenkoplede euro-
peiske nettet. Den felles nettmodellen bør 
omfatte en modell av transmisjonsnettet som 

viser plasseringen av produksjons- og lasten-
heter som er relevante for beregningen av 
utvekslingskapasitet mellom budområder. Det 
er avgjørende for utviklingen av den felles nett-
modellen at hver enkelt TSO leverer korrekt 
informasjon til rett tid.

9) Hver enkelt TSO bør utvikle en individuell 
nettmodell av sitt system og sende den til de 
TSO-ene som har ansvaret for å slå dem 
sammen til en felles nettmodell. De individu-
elle nettmodellene bør inneholde opplysninger 
om produksjons- og lastenheter.

10)TSO-ene bør anvende et felles sett av korrige-
rende tiltak som mothandel eller spesialregu-
lering for å håndtere både interne flaskehalser 
og flaskehalser mellom budområder. For å 
fremme en mer effektiv kapasitetstildeling og 
unngå unødige innskrenkninger i utvekslings-
kapasitet over landegrensene, bør TSO-ene 
samordne bruken av korrigerende tiltak i for-
bindelse med kapasitetsberegningen.

11)Budområder som gjenspeiler fordelingen av 
tilbud og etterspørsel, er en hjørnestein i den 
markedsbaserte handelen med elektrisk kraft 
og er en forutsetning for å få full utnyttelse av 
metodene for kapasitetstildeling, herunder 
den flytbaserte metoden. Budområdene bør 
derfor fastsettes på en måte som sikrer effek-
tiv flaskehalshåndtering og et samlet effektivt 
marked. Budområdene kan senere endres ved 
at de deles opp eller slås sammen eller ved at 
grensene justeres. Budområdene bør være de 
samme for alle tidsrammer for markedet. 
Gjennomgåelsen av budområdenes konfigura-
sjonen i henhold til denne forordning vil spille 
en viktig rolle når strukturelle flaskehalser 
skal identifiseres, og gjøre det mulig å 
avgrense budområdene på en mer effektiv 
måte.

12)TSO-ene bør samordne spesialregulering eller 
mothandel som har betydning over landegren-
sene, på regionalt eller høyere plan. Spesialre-
gulering eller mothandel som har betydning 
over landegrensene, bør samordnes med spe-
sialregulering og mothandel internt i kontroll-
området.

13)Kapasitet bør tildeles innenfor tidsrammene 
for dagen-før- og intradagmarkedet ved bruk 
av implisitte tildelingsmetoder, særlig metoder 
som innebærer samtidig tildeling av elektrisk 
kraft og kapasitet. For felles dagen-før-marked-
skopling bør metoden være implisitt auksjon, 
og for felles intradagmarkedskopling bør den 
være løpende implisitt tildeling. Metoden med 
implisitt auksjon bør baseres på effektiv infor-
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masjonsoverføring til rett tid mellom TSO-ene, 
kraftbørser og en rekke andre parter for å 
sikre at kapasitet tildeles og flaskehalser hånd-
teres på en effektiv måte.

14)Av effektivitetshensyn og for å gjennomføre 
felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 
så raskt som mulig, bør den felles dagen-før- 
og intradagmarkedskoplingen benytte eksis-
terende markedsoperatører og allerede inn-
førte løsninger når det er relevant, uten der-
med å utelukke konkurranse fra nye operatø-
rer.

15)Kommisjonen kan i samarbeid med Byrået for 
samarbeid mellom energireguleringsmyndig-
heter (heretter kalt «Byrået») opprette eller 
utpeke et felles regulert foretak som skal 
utøve felles MCO-funksjoner i forbindelse med 
driften av den felles dagen-før- og intradagmar-
kedskoplingen.

16)Utviklingen av mer likvide intradagmarkeder 
som gir partene mulighet til å balansere sine 
posisjoner nærmere sanntid, bør bidra til å 
integrere fornybare energikilder på Unionens 
markeder for elektrisk kraft og dermed 
fremme de politiske målene når det gjelder 
fornybar energi.

17)Utvekslingskapasiteten mellom budområder 
på dagen-før- og intradagmarkedet bør gjøres 
bindende for å muliggjøre effektiv tildeling 
over landegrensene.

18)For at implisitte auksjoner skal kunne holdes i 
hele Unionen, er det nødvendig å sikre en 
priskoplingsprosess som omfatter hele Unio-
nen. Denne prosessen bør ta hensyn til overfø-
ringskapasitet og tildelingsbegrensninger og 
bør utformes slik at den kan anvendes i eller 
utvides til hele Unionen, og slik at det er mulig 
å utvikle nye produkttyper i framtiden.

19)Kraftbørser tar imot kjøps- og salgsbud innen-
for ulike tidsrammer, og disse utgjør de inn-
data som er nødvendige for å gjennomføre 
kapasitetsberegningen i forbindelse med felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling. Ifølge 
reglene for handel med elektrisk kraft i denne 
forordning er det derfor nødvendig å fastsette 
en institusjonell ramme for kraftbørser. Felles 
krav til utnevnelsen av utpekte operatører på 
markedet for elektrisk kraft («nominated ele-
ctricity market operators», heretter kalt 
«NEMO-er») og til deres oppgaver bør gjøre 
det lettere å nå målene i forordning (EF) nr. 
714/2009 og tillate at den felles dagen-før- og 
intradagmarkedskoplingen tar behørig hensyn 
til det indre marked.

20)Opprettelsen av en felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskopling krever at potensielt kon-
kurrerende kraftbørser samarbeider om å eta-
blere felles markedskoplingsfunksjoner. Der-
for er tilsynet med og overholdelsen av kon-
kurransereglene av største betydning for disse 
felles funksjonene.

21)Til tross for utviklingen av en pålitelig algo-
ritme til bruk ved matching av kjøps- og salgs-
bud og hensiktsmessige sikkerhetsprosesser, 
kan det oppstå situasjoner der priskoplings-
prosessen ikke gir resultater. Det er derfor 
nødvendig å fastsette alternative løsninger på 
nasjonalt og regionalt plan for å sikre at kapasi-
tet fortsatt kan tildeles.

22)Det bør innføres en pålitelig prising av overfø-
ringskapasitet for tidsrammen for intradag-
markedet, som gjenspeiler flaskehalsen der-
som kapasiteten er begrenset.

23)Faktiske kostnader som påløper for å garan-
tere bindende kapasitet og for å innføre pro-
sesser for å oppfylle denne forordning, bør 
innen rimelig tid dekkes gjennom nettariffer 
eller andre egnede ordninger. NEMO-er bør, 
også når de utøver MCO-funksjoner, ha rett til 
å få dekket kostnader de har pådratt seg, forut-
satt at kostnadene er faktiske, rimelige og for-
holdsmessige.

24)For å unngå forsinkelser og tvister som følge 
av kostnadsfordelingen bør partene bli enige 
om regler for å fordele felleskostnadene for fel-
les dagen-før-markedskopling og felles intra-
dagmarkedskopling mellom NEMO-er og 
TSO-er fra ulike medlemsstater før gjennomfø-
ringsprosessen begynner.

25)Samarbeidet mellom TSO-er, NEMO-er og 
reguleringsmyndigheter er nødvendig for å 
fremme gjennomføringen av et velfungerende 
indre marked for elektrisk kraft og for å sikre 
optimal forvaltning, samordnet drift og en 
solid teknisk utvikling av transmisjonsnettet 
for elektrisk kraft i Unionen. TSO-er, NEMO-
er og reguleringsmyndigheter bør utnytte 
synergieffektene som oppstår fra prosjekter 
for kapasitetstildeling og flaskehalshåndte-
ring, som bidrar til utviklingen av det indre 
marked for elektrisk kraft. De bør bygge på de 
erfaringene som høstes, respektere beslutnin-
gene som treffes, og bruke løsningene som 
utarbeides i forbindelse med disse prosjek-
tene.

26)For å sikre et nært samarbeid mellom TSO-er, 
NEMO-er og reguleringsmyndigheter bør det 
fastsettes en robust og ikke-diskriminerende 
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styringsramme på unionsplan for felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling.

27)Formålet med denne forordning, nemlig å opp-
rette en felles dagen-før- og intradagmarked-
skopling, kan ikke nås uten visse harmoni-
serte regler for kapasitetsberegning, flaske-
halshåndtering og handel med elektrisk kraft.

28)En felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
pling bør imidlertid bare innføres trinnvis 
ettersom regelverket for handel med elektrisk 
kraft og transmisjonsnettets fysiske struktur 
kjennetegnes av betydelige forskjeller mellom 
medlemsstater og regioner. Innføringen av en 
felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 
krever derfor en fortløpende tilpasning av 
eksisterende metoder for beregning og tilde-
ling av kapasitet og flaskehalshåndtering. Fel-
les dagen-før- og intradagmarkedskopling kan 
derfor om nødvendig innføres på regionalt 
plan i første omgang.

29)En felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
pling forutsetter innføring av harmoniserte 
maksimums- og minimumslikevektspriser 
som bidrar til å styrke vilkårene for å investere 
i sikker kapasitet og forsyningssikkerhet på 
lang sikt, både innenfor den enkelte medlems-
stat og mellom medlemsstater.

30)Ettersom vilkårene eller metodene som kreves 
for fullt ut å kunne utnytte den felles dagen-før- 
og intradagmarkedskoplingen, er svært kom-
plekse og detaljerte, bør visse detaljerte vilkår 
eller metoder utvikles av TSO-ene og NEMO-
ene og godkjennes av reguleringsmyndighe-
tene. Imidlertid må ikke utviklingen av visse 
vilkår eller metoder hos TSO-er og kraftbør-
ser, og reguleringsmyndighetenes påfølgende 
godkjenning av dem, forsinke gjennomførin-
gen av det indre marked for elektrisk kraft. 
Det er derfor nødvendig å fastsette særlige 
bestemmelser om samarbeidet mellom TSO-
er, NEMO-er og reguleringsmyndighetene.

31)I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 713/20092 bør 
Byrået treffe en beslutning dersom vedkom-
mende nasjonale reguleringsmyndigheter 
ikke har kunnet komme til enighet om felles 
vilkår eller metoder.

32)Denne forordning er utarbeidet i nært samar-
beid med Byrået, det europeiske nettverket av 
operatører av transmisjonsnett for elektrisk 

kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte 
parter med henblikk på å vedta effektive, 
balanserte og forholdsmessige regler basert 
på gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar 
med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 
714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med 
Byrået, ENTSO for elektriske kraft og andre 
relevante berørte parter, særlig NEMO-er, før 
det fremmes eventuelle forslag til endring av 
denne forordning.

33)Denne forordning supplerer vedlegg I i forord-
ning (EF) nr. 714/2009, i samsvar med prinsip-
pene fastsatt i artikkel 16 i nevnte forordning.

34)Ettersom det er en meget stor oppgave å inn-
føre en felles dagen-før- og intradagmarked-
skopling på det eksisterende markedet i Irland 
og Nord-Irland, pågår det for tiden en større 
omstrukturering av dette markedet. Det 
trengs derfor mer tid for å gjennomføre deler 
av denne forordning og for å innføre en rekke 
overgangsordninger.

35)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam-
svar med uttalelse fra komiteen nevnt i artik-
kel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Avdeling I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning fastsetter detaljerte ret-
ningslinjer for tildeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder og flaskehalshåndtering i 
dagen-før- og intradagmarkedene, herunder 
kravene til fastsettelse av felles metoder for å 
bestemme kapasitet som er tilgjengelig samti-
dig mellom budområder, kriterier for vurde-
ring av effektivitet og en gjennomgåelse av 
budområdenes konfigurasjon.

2. Denne forordning får anvendelse på alle trans-
misjonsnett og overføringsforbindelser i Unio-
nen unntatt transmisjonsnett på øyer som ikke 
er knyttet sammen med andre transmisjons-
nett via overføringsforbindelser.

3. I medlemsstater der det finnes mer enn én 
TSO, gjelder denne forordning for alle TSO-er 
i medlemsstaten. Dersom en TSO ikke har en 
funksjon som er relevant for en eller flere for-
pliktelser i henhold til denne forordning, kan 
medlemsstatene legge til rette for at ansvaret 
for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges en 
eller flere andre bestemte TSO-er.

2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 
13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mel-
lom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 
14.8.2009, s. 1).
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4. Unionens felles dagen-før- og intradagmarked-
skopling kan åpnes for markedsoperatører og 
TSO-er som driver virksomhet i Sveits, forut-
satt at nasjonal rett i landet gjennomfører de 
viktigste bestemmelsene i Unionens regelverk 
om markedet for elektrisk kraft, og at det fin-
nes en mellomstatlig avtale om samarbeid om 
elektrisk kraft mellom Unionen og Sveits.

5. Forutsatt at vilkårene i nr. 4 over blir oppfylt, 
skal Kommisjonen på grunnlag av en uttalelse 
fra Byrået treffe beslutning om hvorvidt Sveits 
skal få delta i den felles dagen-før- og intradag-
markedskoplingen. De rettighetene og forplik-
telsene som gjelder for Sveits’ NEMO-er og 
TSO-er som slutter seg til den felles dagen-før-
markedskoplingen, skal være i samsvar med 
rettighetene og pliktene til NEMO-er og TSO-
er som driver virksomhet i Unionen, for å 
sikre velfungerende systemer for felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling på unionsplan 
og like vilkår for alle berørte parter.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i 
forordning (EU) nr. 714/2009, artikkel 2 i kommi-
sjonsforordning (EU) nr. 543/20133 og artikkel 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF4

anvendelse.
Videre menes med

1. «individuell nettmodell» et datasett som 
beskriver kraftsystemets egenskaper (produk-
sjon, last og nettopologi) og tilhørende regler 
for å endre disse egenskapene under kapasi-
tetsberegningen, som er utviklet av de ansvar-
lige TSO-ene, og som skal slås sammen med 
komponenter fra andre individuelle nettmodel-
ler for å utarbeide den felles nettmodellen,

2. «felles nettmodell» et datasett som dekker 
hele Unionen, som er avtalt mellom ulike TSO-
er, og som beskriver de viktigste egenskapene 
ved kraftsystemet (produksjon, last og netto-
pologi) og reglene for å endre disse egenska-
pene under kapasitetsberegningsprosessen,

3. «kapasitetsberegningsregion» det geo-
grafiske området der samordnet kapasitetsbe-
regning anvendes,

4. «scenario» prognose for kraftsystemets status 
for en gitt tidsramme,

5. «nettoposisjon» nettosummen av eksporten og 
importen av elektrisk kraft for hver markeds-
tidsenhet i et budområde,

6. «tildelingsbegrensninger» begrensninger som 
skal respekteres i forbindelse med kapasitets-
tildelingen for å holde transmisjonsnettet 
innenfor grensene for driftssikkerhet, og som 
ikke er blitt omregnet til utvekslingskapasitet 
mellom budområder, eller som er nødvendig 
for å gjøre kapasitetstildelingen mer effektiv,

7. «grenser for driftssikkerhet» akseptable drifts-
grenser for sikker nettdrift, for eksempel termi-
ske grenseverdier, spenningsgrenser, kortslut-
ningsstrøm, frekvens og dynamisk stabilitet,

8. «metode for samordnet netto overføringskapa-
sitet» en metode for kapasitetsberegning som 
er basert på prinsippet om forhåndsvurdering 
og -fastsettelse av maksimal energiutveksling 
mellom tilstøtende budområder,

9. «flytbasert metode» en metode for kapasitets-
beregning der energiutvekslingen mellom 
budområder begrenses av distribusjonsfakto-
rer for kraftoverføring og tilgjengelige margi-
ner på kritiske nettkomponenter,

10. «uforutsett hendelse» mulig feil som er identi-
fisert, eller feil som allerede har inntruffet på 
en komponent, som ikke bare gjelder kompo-
nenter i transmisjonsnettet, men også viktige 
komponenter hos nettbrukere og i distribu-
sjonsnettet, dersom de er relevante for trans-
misjonsnettets driftssikkerhet,

11. «ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning» den eller de enhetene som har i oppgave 
å beregne overføringskapasitet på regionalt 
plan eller høyere,

12. «produksjonsfordelingsnøkkel» en metode for 
omregning av en endring i nettoposisjon for et 
gitt budområde til estimerte spesifikke verdier 
for produksjonsøkning eller -reduksjon i den 
felles nettmodellen,

13. «korrigerende tiltak» ethvert tiltak som anven-
des manuelt eller automatisk av en eller flere 
TSO-er for å opprettholde driftssikkerheten,

14. «pålitelighetsmargin» reduksjonen av utveks-
lingskapasitet mellom budområder for å dekke 
usikkerheten ved kapasitetsberegning,

15. «markedstid» mellomeuropeisk sommertid 
eller mellomeuropeisk tid, alt etter hva som 
gjelder,

3 Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 
om innsending og offentliggjøring av opplysninger på mar-
kedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 
(EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).

4 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 
2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 
av 14.8.2009, s. 55).
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16. «flaskehalsinntekt» inntekter som mottas som 
følge av kapasitetstildeling,

17. «markedsrelatert flaskehals» en situasjon der 
det økonomiske overskuddet for den felles 
dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen er 
begrenset av utvekslingskapasiteten mellom 
budområder eller av tildelingsbegrensninger,

18. «fysisk flaskehals» enhver nettsituasjon der 
forventet eller faktisk kraftflyt bryter med de 
enkelte nettkomponenters termiske grense-
verdier og kraftsystemets spenningsstabilitet 
eller vinkelstabilitet,

19. «strukturell flaskehals» flaskehals i transmi-
sjonsnettet som kan defineres entydig, som er 
forutsigbar, geografisk stabil over tid og fore-
kommer jevnlig under normale forhold i kraft-
systemet,

20. «matching» den handelsprosessen der salgsor-
drer matches med kjøpsordrer for å sikre høy-
est mulig økonomisk overskudd for den felles 
dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen,

21. «ordre» en intensjon om å kjøpe eller selge 
energi eller kapasitet, uttrykt av en markeds-
deltaker på bestemte vilkår for gjennomføring,

22. «matchede ordrer» alle kjøps- og salgsordrer 
som er matchet av priskoplingsalgoritmen 
eller algoritmen for kontinuerlig matching av 
transaksjoner,

23. «utpekt operatør på markedet for elektrisk kraft 
(NEMO)» en enhet utpekt av vedkommende 
myndighet til å utføre oppgaver knyttet til felles 
dagen-før- eller intradagmarkedskopling,

24. «delt ordrebok» en modul i systemet for den 
kontinuerlige intradagmarkedskoplingen som 
samler inn alle matchbare ordrer fra NEMO-er 
som deltar i felles intradagmarkedskopling, og 
som kontinuerlig matcher disse ordrene,

25. «handel» en eller flere matchede ordrer,
26. «felles dagen-før-markedskopling» auksjons-

prosessen der innsamlede ordrer matches og 
utvekslingskapasiteten mellom budområder 
tildeles samtidig for ulike budområder på 
dagen-før-markedet,

27. «felles intradagmarkedskopling» den kontinu-
erlige prosessen der innsamlede ordrer mat-
ches og utvekslingskapasiteten mellom bud-
områder tildeles samtidig for ulike budområ-
der på intradagmarkedet,

28. «priskoplingsalgoritme» algoritmen som bru-
kes ved felles dagen-før-markedskopling for 
samtidig matching av ordrer og tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder,

29. «matchingsalgoritme for kontinuerlig handel» 
algoritmen som brukes i felles intradagmar-
kedskopling for kontinuerlig matching av 

ordrer og tildeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder,

30. «funksjon som markedskoplingsoperatør 
(MCO-funksjon)» oppgaven med å matche 
ordrer fra dagen-før- og intradagmarkedene 
for ulike budområder og samtidig tildele 
utvekslingskapasitet mellom budområdene,

31. «likevektspris» prisen som fastsettes ved å 
matche den høyeste aksepterte salgsordren 
og den laveste aksepterte kjøpsordren i mar-
kedet for elektrisk kraft,

32. «planlagt utveksling» en overføring av elek-
trisk kraft som er planlagt mellom geografiske 
områder, for hver markedstidsenhet og for en 
gitt retning,

33. «ansvarlig for beregning av planlagt utveks-
ling» den eller de enhetene som har ansvaret 
for å beregne planlagte utvekslinger,

34. «tidsramme for dagen-før-markedet» tidsram-
men for markedet for elektrisk kraft fram til 
stengetid for dagen-før-markedet, der produk-
ter handles dagen før levering av hver mar-
kedstidsenhet,

35. «frist for bindende fastsettelse av kapasitet i 
dagen-før-markedet» tidspunktet for når 
utvekslingskapasitet mellom budområdene 
blir bindende fastsatt,

36. «stengetid for dagen-før-markedet» tidspunk-
tet for når ordrer ikke lenger aksepteres på 
dagen-før-markedet,

37. «tidsramme for intradagmarkedet» tidsram-
men for markedet for elektrisk kraft fra 
åpningstid til stengetid for det områdekrys-
sende intradagmarkedet, der produkter hand-
les for hver markedstidsenhet før de leveres,

38. «åpningstid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet» tidspunktet for når utvekslings-
kapasiteten mellom budområder frigis for en 
gitt markedstidsenhet og en gitt budområde-
grense,

39. «stengetid for det områdekryssende intradag-
markedet» tidspunktet for når tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder ikke 
lenger er tillatt for en gitt markedstidsenhet,

40. «kapasitetshåndteringsmodul» et system som 
inneholder ajourførte opplysninger om tilgjen-
gelig utvekslingskapasitet mellom budområ-
der, med henblikk på tildeling av utvekslings-
kapasitet mellom budområder på intradagmar-
kedet,

41. «ikke-standardisert intradagprodukt» et pro-
dukt for kontinuerlig intradagmarkedskopling 
som ikke gjelder konstant levering av energi, 
eller som gjelder et tidsrom som overstiger en 
markedstidsenhet, med særlige egenskaper 



2020–2021 Prop. 199 LS 53
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
som er ment å gjenspeile praksis for system-
drift eller markedsbehov, for eksempel ordrer 
som dekker flere forskjellige markedstidsen-
heter eller produkter som gjenspeiler opp-
startskostnader for produksjonsenheter,

42. «sentral motpart» den eller de enhetene som 
har som oppgave å inngå kontrakter med mar-
kedsdeltakere gjennom novasjon av kontrak-
tene fra matchingsprosessen og organisere 
overføring av nettoposisjoner fra kapasitetstil-
delingen med andre sentrale motparter eller 
overføringsagenter,

43. «overføringsagent» den eller de enhetene som 
har som oppgave å overføre nettoposisjoner 
mellom forskjellige sentrale motparter,

44. «bindende fastsatt kapasitet» en garanti om at 
rettigheter til utvekslingskapasitet mellom bud-
områder vil forbli uendret, og at en godtgjøring 
skal betales dersom de likevel skulle bli endret,

45. «force majeure» alle uforutsette eller uvanlige 
hendelser eller situasjoner som ikke forårsa-
kes av en feil hos TSO-en, og som ligger uten-
for dennes rimelige kontroll, og som ikke kan 
unngås eller avhjelpes med rimelig forutseen-
het og aktsomhet, som ikke kan løses ved til-
tak som er rimelige og mulige for TSO-en sett 
fra et teknisk eller økonomisk synspunkt, som 
faktisk har oppstått og objektivt sett kan kon-
trolleres, og som midlertidig eller permanent 
gjør det umulig for TSO-en å oppfylle sine for-
pliktelser i samsvar med denne forordning,

46. «økonomisk overskudd for den felles dagen-
før- eller intradagmarkedskoplingen» summen 
av i) leverandøroverskuddet for den felles 
dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen for 
det relevante tidsrommet, ii) forbrukerover-
skuddet for den felles dagen-før- eller intradag-
markedskoplingen, iii) flaskehalsinntektene 
og iv) andre tilknyttede kostnader og nytte når 
disse øker den økonomiske effektiviteten for 
det aktuelle tidsrommet, idet leverandør- og 
forbrukeroverskuddet er forskjellen mellom 
de ordrene som aksepteres og likevektsprisen 
per energienhet, multiplisert med energi-
mengden i de ordrene som aksepteres.

Artikkel 3

Mål for samarbeidet om kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering

Formålet med denne forordning er som følger:
a) å fremme effektiv konkurranse i produksjonen 

av, handelen med og forsyningen av elektrisk 
kraft,

b) å sikre optimal bruk av transmisjonsinfra-
strukturen,

c) å sikre driftssikkerheten,
d) å optimalisere beregningen og tildelingen av 

utvekslingskapasitet mellom budområder,
e) å sikre rettferdig og ikke-diskriminerende 

behandling av TSO-er, NEMO-er, Byrået, regu-
leringsmyndigheter og markedsdeltakere,

f) å sikre og forbedre gjennomsiktighet og pålite-
lighet med hensyn til opplysninger,

g) å bidra til effektiv og langsiktig drift og utvik-
ling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og 
elektrisitetssektoren i Unionen,

h) å ta hensyn til behovet for et rettferdig og vel-
ordnet marked og en rettferdig og velordnet 
prisdannelse,

i) å sikre like vilkår for NEMO-er og
j) sørge for tilgang til utvekslingskapasitet mel-

lom budområder som ikke innebærer for-
skjellsbehandling.

Artikkel 4

Utpeking av NEMO-er og tilbakekalling av  
utpekingen

1. Hver medlemsstat som er tilknyttet et budom-
råde i en annen medlemsstat gjennom nettet 
for elektrisk kraft, skal sørge for at en eller 
flere NEMO-er utpekes innen fire måneder 
etter denne forordnings ikrafttredelse for å 
utføre felles dagen-før- og/eller intradagmar-
kedskopling. For dette formål kan både innen-
landske og utenlandske markedsoperatører 
søke om å bli utpekt som NEMO.

2. Hver berørt medlemsstat skal sørge for at 
minst én NEMO utpekes i hvert budområde 
på sitt territorium. NEMO-ene skal i første 
omgang utpekes for et tidsrom på fire år. Med 
mindre artikkel 5 nr. 1 får anvendelse, skal 
medlemsstatene tillate søknader om utpeking 
minst én gang i året.

3. Med mindre medlemsstatene vedtar noe 
annet, skal reguleringsmyndighetene være 
utpekende myndighet og ha ansvaret for å 
utpeke NEMO-er, overvåke at utpekingskrite-
riene overholdes og, dersom det er snakk om 
nasjonale, lovbeskyttede monopoler, god-
kjenne gebyrene NEMO-ene innkrever, eller 
metoden som brukes til å beregne gebyrene 
som NEMO-ene innkrever. Medlemsstatene 
kan bestemme at andre myndigheter enn 
reguleringsmyndighetene kan være utpe-
kende myndighet. Under slike omstendighe-
ter skal medlemsstatene sørge for at utpe-
kende myndighet har de samme rettighetene 
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og forpliktelsene som reguleringsmyndighe-
tene for å kunne utføre sine oppgaver på en 
effektiv måte.

4. Den utpekende myndigheten skal vurdere om 
kandidatene som søker om å bli NEMO, opp-
fyller kriteriene i artikkel 6. Disse kriteriene 
får anvendelse uansett om en eller flere 
NEMO-er utpekes. Ved beslutning om utpe-
king av NEMO-er skal enhver forskjellsbe-
handling mellom søkerne unngås, særlig mel-
lom utenlandske og innenlandske søkere. Der-
som utpekende myndighet ikke er regule-
ringsmyndigheten, skal reguleringsmyndighe-
ten avgi en uttalelse om hvorvidt en søker 
oppfyller utpekingskriteriene i artikkel 6. 
Utpeking av en NEMO kan bare avslås der-
som utpekingskriteriene i artikkel 6 ikke er 
oppfylt, eller i samsvar med artikkel 5 nr. 1.

5. En NEMO som er utpekt i én medlemsstat, 
skal ha rett til å tilby tjenester på dagen-før- og 
intradagmarkedet med levering i en annen 
medlemsstat. Handelsreglene i sistnevnte 
medlemsstat får anvendelse uten at den aktu-
elle markedsoperatøren må være utpekt som 
NEMO i nevnte medlemsstat. De utpekende 
myndighetene skal overvåke alle NEMO-er 
som utfører felles dagen-før- og intradagmar-
kedskopling i sin medlemsstat. I samsvar med 
artikkel 19 i forordning (EF) nr. 714/2009 skal 
utpekende myndigheter sørge for at alle 
NEMO-er som utfører felles dagen-før- og/
eller intradagmarkedskopling i sin medlems-
stat, overholder denne forordning uansett 
hvor NEMO-ene er utpekt. Myndighetene 
som har ansvaret for utpeking, overvåking og 
håndheving når det gjelder NEMO-er, skal 
utveksle alle opplysninger som er nødvendige 
for å kunne føre et effektivt tilsyn med NEMO-
enes virksomhet.

En utpekt NEMO må underrette utpe-
kende myndigheter i en annen medlemsstat 
dersom den planlegger å utføre felles dagen-
før- eller intradagmarkedskopling i denne med-
lemsstaten to måneder før virksomheten påbe-
gynnes.

6. Som unntak fra nr. 5 i denne artikkel kan en 
medlemsstat nekte handelstjenester fra en 
NEMO som er utpekt i en annen medlemsstat 
dersom
a) det finnes et nasjonalt, lovbeskyttet mono-

pol på tjenester på dagen-før- og intradag-
markedet i medlemsstaten eller i medlems-
statens budområde der leveringen finner 
sted i samsvar med artikkel 5 nr. 1, eller

b) medlemsstaten der leveringen skal finne 
sted, kan godtgjøre at det finnes tekniske 
hindringer for levering til denne medlems-
staten av elektrisk kraft som er kjøpt inn på 
dagen-før- og intradagmarkedene gjennom 
NEMO-er som er utpekt i en annen med-
lemsstat, og som skyldes behovet for å 
sikre at målene i denne forordning oppfyl-
les samtidig som driftssikkerheten opprett-
holdes, eller

c) handelsreglene i medlemsstaten der leve-
ringen skal finne sted, ikke er forenlige 
med levering i nevnte medlemsstat av elek-
trisk kraft, kjøpt på grunnlag av tjenester på 
dagen-før- og intradagmarkedet som er 
levert av en NEMO utpekt i en annen med-
lemsstat, eller

d) NEMO-en er et nasjonalt, lovbeskyttet 
monopol i samsvar med artikkel 5 i den 
medlemsstaten der den er utpekt.

7. Dersom det treffes beslutning om å nekte tje-
nester på dagen-før- og/eller intradagmarke-
det med levering i en annen medlemsstat, skal 
den medlemsstaten der leveringen skulle ha 
funnet sted, underrette den aktuelle NEMO-
en, den utpekende myndigheten i medlemssta-
ten der NEMO-en er utpekt, samt Byrået og 
Kommisjonen om sin beslutning. Avslaget skal 
være behørig begrunnet. I tilfellene nevnt i nr. 
6 bokstav b) og c) skal det i beslutningen om å 
nekte handelstjenester som skal leveres i en 
annen medlemsstat, også angis hvordan og 
innenfor hvilken tidsfrist de tekniske handels-
hindringene kan fjernes eller de innenlandske 
handelsreglene kan endres slik at de kan bli 
forenlige med handelstjenester som skal leve-
res i en annen medlemsstat. Den utpekende 
myndigheten i medlemsstaten som nekter 
handelstjenestene, skal granske beslutningen 
og offentliggjøre en uttalelse om hvordan han-
delshindringene kan fjernes eller hvordan 
handelstjenestene og handelsreglene kan 
endres slik at de blir forenlige med hverandre.

8. Medlemsstaten der NEMO-en er utpekt, skal 
sikre at utpekingen tilbakekalles dersom 
NEMO-en ikke lenger overholder kriteriene i 
artikkel 6 og ikke klarer å oppfylle vilkårene 
innen seks måneder etter at den utpekende 
myndigheten har gitt underretning om man-
glene. Dersom reguleringsmyndigheten ikke 
har ansvaret for utpeking og overvåking, skal 
den rådspørres om tilbakekallingen. Den utpe-
kende myndighet skal, samtidig som den 
underretter NEMO-en, også underrette utpe-
kende myndigheten i de andre medlemssta-
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tene der NEMO-en driver virksomhet, om at 
NEMO-en ikke oppfyller vilkårene.

9. Dersom en utpekende myndighet i en med-
lemsstat fastslår at en NEMO som driver virk-
somhet uten å være utpekt i den aktuelle med-
lemsstaten, ikke lenger overholder kriteriene i 
artikkel 6 med hensyn til den virksomheten 
den utøver i denne medlemsstaten, må den 
underrette NEMO-en om den manglende 
overholdelsen. Dersom NEMO-en ikke senest 
tre måneder etter å ha blitt underrettet, treffer 
tiltak slik at kriteriene igjen overholdes, kan 
utpekende myndighet tilbakekalle retten til å 
tilby tjenester på dagen-før- og intradagmarke-
det inntil NEMO-en igjen overholder kriteri-
ene. Den utpekende myndigheten skal under-
rette utpekende myndighet i medlemsstaten 
der NEMO-en er utpekt, samt Byrået og Kom-
misjonen.

10. Den utpekende myndigheten skal underrette 
Byrået om utpekingen og om tilbakekallinger 
av slike utpekinger. Byrået skal på sitt nettsted 
ajourføre en liste over NEMO-er, deres status 
og hvor de driver virksomhet.

Artikkel 5

Utpeking av NEMO-er når det finnes et nasjonalt, 
lovbeskyttet monopol for handelstjenester

1. Dersom det i en medlemsstat eller en med-
lemsstats budområde, når denne forordning 
trer i kraft, allerede finnes et nasjonalt, lovbe-
skyttet monopol for tjenester på dagen-før- og 
intradagmarkedet, noe som utelukker at det 
kan utpekes mer enn én NEMO, skal den 
berørte medlemsstat underrette Kommisjo-
nen innen to måneder etter at denne forord-
ning er trådt i kraft, og den kan nekte å utpeke 
mer enn én NEMO per budområde.

Dersom det er flere som søker om å bli ut-
pekt som den ene NEMO-en, skal den berørte 
medlemsstat utpeke den søkeren som best 
oppfyller kriteriene i artikkel 6. Dersom en 
medlemsstat nekter å utpeke mer enn én 
NEMO per budområde, skal vedkommende 
nasjonale myndighet fastsette eller godkjenne 
avgiftene som NEMO-en innkrever for handel 
på dagen-før- og intradagmarkedene før de trer 
i kraft, eller angi metodene som brukes til å be-
regne dem.

I samsvar med artikkel 4 nr. 6 kan den be-
rørte medlemsstat også nekte handelstjenester 
over landegrensene som tilbys av en NEMO ut-
pekt i en annen medlemsstat; imidlertid er øn-
sket om å beskytte eksisterende kraftbørser i 

nevnte medlemsstat mot økonomiske ulemper 
som følge av konkurranse ikke en gyldig 
grunn for avslag.

2. I henhold til denne forordning anses et nasjo-
nalt, lovbeskyttet monopol å eksistere dersom 
nasjonal rett uttrykkelig fastsetter at bare én 
enhet i en medlemsstat eller en medlemsstats 
budområde kan utføre tjenester på dagen-før- 
og intradagmarkedet.

3. To år etter denne forordnings ikrafttredelse 
skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 24 i 
forordning (EF) nr. 714/2009 oversende en 
rapport til Europaparlamentet og Rådet om 
utviklingen av den felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskoplingen i medlemsstatene, med 
særlig vekt på utviklingen av konkurransen 
mellom NEMO-er. På grunnlag av denne rap-
porten, og dersom Kommisjonen anser at det 
ikke er grunn til å opprettholde nasjonale, lov-
beskyttede monopoler, eller dersom en med-
lemsstat fortsatt nekter å tillate en NEMO 
utpekt i en annen medlemsstat handel over 
landegrensene, kan Kommisjonen vurdere 
hensiktsmessige lovgivningsmessige tiltak 
eller andre hensiktsmessige tiltak for ytterli-
gere å øke konkurransen og handelen mellom 
og i medlemsstatene. Kommisjonen skal i sin 
rapport også ta med en vurdering av styringen 
av den felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
plingen som opprettes ved denne forordning, 
med særlig vekt på gjennomsiktighet når det 
gjelder de MCO-funksjonene som NEMO-ene 
utøver i fellesskap. På grunnlag av denne rap-
porten, og dersom Kommisjonen finner at det 
er uheldig at NEMO-ene både utøver de mono-
polistiske MCO-funksjonene og utfører sine 
øvrige oppgaver, kan Kommisjonen vurdere 
hensiktsmessige lovgivningsmessige eller 
andre hensiktsmessige tiltak for ytterligere å 
øke gjennomsiktigheten og effektiviteten på 
den felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
plingen.

Artikkel 6

Kriterier for utpeking av NEMO-er

1. En søker skal bare utpekes som NEMO der-
som samtlige av følgende krav oppfylles:
a) søkeren har inngått eller inngår avtale om 

tilstrekkelige ressurser til en felles, sam-
ordnet drift av den felles dagen-før- og/eller 
intradagmarkedskoplingen som oppfyller 
alle krav, herunder kravene til de ressur-
sene som er nødvendige for å utføre 
NEMO-enes oppgaver, økonomiske midler, 
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nødvendig informasjonsteknologi, teknisk 
infrastruktur og driftsprosedyrer, eller 
søkeren kan godtgjøre at disse ressursene 
kan stilles til rådighet innen en rimelig for-
beredelsesperiode før søkeren påbegynner 
oppgavene i samsvar med artikkel 7,

b) søkeren er i stand til å sikre at markedsdel-
takerne har åpen tilgang til opplysningene 
om NEMO-enes oppgaver i samsvar med 
artikkel 7,

c) søkeren er kostnadseffektiv med hensyn til 
felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
pling og skal i sine internregnskaper føre 
separat regnskap over MCO-funksjonene 
og annen virksomhet med henblikk på å 
forhindre kryssubsidiering,

d) søkerens forretningsvirksomhet skal i til-
strekkelig grad være adskilt fra andre mar-
kedsdeltakeres forretningsvirksomhet,

e) dersom søkeren tildeles et nasjonalt, lovbe-
skyttet monopol på tjenester på dagen-før- 
og intradagmarkedet, skal søkeren ikke 
bruke gebyrene i artikkel 5 nr. 1 til å finan-
siere sin dagen-før- eller intradagvirksom-
het i andre medlemsstater enn den med-
lemsstaten der gebyrene innkreves.

f) søkeren skal kunne behandle alle markeds-
deltakere på en gjennomsiktig måte som 
ikke innebærer forskjellsbehandling,

g) søkeren skal ha innført forsvarlige ordnin-
ger for markedsovervåking,

h) søkeren skal ha inngått hensiktsmessige 
avtaler om gjennomsiktighet og fortrolig-
het med markedsdeltakerne og TSO-ene,

i) søkeren skal kunne bidra med nødvendige 
clearing- og oppgjørstjenester og

j) søkeren skal kunne innføre de kommunika-
sjonssystemene og rutinene som er nød-
vendige for å kunne samordne med med-
lemsstatens TSO-er.

2. Utpekingskriteriene fastsatt i nr. 1 skal anven-
des på en slik måte at konkurransen mellom 
NEMO-er organiseres på en rettferdig måte 
som ikke innebærer forskjellsbehandling.

Artikkel 7

NEMO-enes oppgaver

1. NEMO-ene skal fungere som markedsoperatø-
rer på nasjonale eller regionale markeder og 
utføre felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
pling i samarbeid med TSO-ene. Deres opp-
gaver skal omfatte mottak av ordrer fra mar-
kedsdeltakere, overordnet ansvar for 
matching og tildeling av ordrer i samsvar med 

resultatene fra felles dagen-før- og intradag-
markedskopling, offentliggjøring av priser 
samt oppgjør og clearing av kontraktene fra 
handelen i henhold til relevante avtaler med 
deltakerne og reglene.

Når det gjelder felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskopling, skal NEMO-ene særlig ha 
ansvaret for følgende oppgaver:
a) utøve de MCO-funksjonene som er fastsatt 

i nr. 2 i samarbeid med andre NEMO-er,
b) sammen fastsette kravene til den felles 

dagen-før- og intradagmarkedskoplingen 
samt kravene til MCO-funksjonene og 
priskoplingsalgoritmen når det gjelder alle 
spørsmål om driften av et marked for elek-
trisk kraft i samsvar med nr. 2 i denne artik-
kel og artikkel 36 og 37,

c) fastsette maksimums- og minimumspriser i 
samsvar med artikkel 41 og 54,

d) anonymisere og dele de opplysningene om 
mottatte ordrer som er nødvendige for å 
utøve MCO-funksjonene som fastsatt i nr. 2 
i denne artikkel og artikkel 40 og 53,

e) vurdere resultatene som er beregnet av 
MCO-funksjonene fastsatt i nr. 2 i denne 
artikkel, tildele ordrer basert på disse 
resultatene, validere resultatene som ende-
lige dersom de vurderes som korrekte, og 
ta ansvar for dem i samsvar med artikkel 48 
og 60,

f) underrette markedsdeltakerne om resulta-
tene av deres ordrer i samsvar med artikkel 
48 og 60,

g) fungere som sentrale motparter for clea-
ring og oppgjør av den energiutvekslingen 
som er resultatet av felles dagen-før- og 
intradagmarkedskopling i samsvar med 
artikkel 68 nr. 3,

h) i samarbeid med berørte NEMO-er og 
TSO-er fastsette reserveprosedyrer for drift 
av det nasjonale eller regionale markedet i 
samsvar med artikkel 36 nr. 3, dersom 
ingen av resultatene nevnt i artikkel 39 nr. 2 
fra MCO-funksjonene i samsvar med artik-
kel 39 nr. 2 er tilgjengelige, idet det tas hen-
syn til de alternative framgangsmåtene fast-
satt i artikkel 44,

i) i fellesskap legge fram kostnadsprognoser 
og kostnadsopplysninger for felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling til vedkom-
mende reguleringsmyndigheter og TSO-er 
for de områdene der NEMO-enes kostna-
der ved opprettelse, endring og drift av den 
felles dagen-før- og intradagmarkedskoplin-
gen skal dekkes av de berørte TSO-ene i 
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samsvar med artikkel 75–77 og artikkel 80, 
og

j) dersom det er aktuelt og i samsvar med 
artikkel 45 og 57, samarbeide med TSO-ene 
om å fastsette ordninger for tilfeller der det 
er mer enn én NEMO i et budområde, og 
utføre felles dagen-før- og/eller intradag-
markedskopling i samsvar med godkjente 
ordninger.

2. NEMO-ene skal utøve MCO-funksjonene i fel-
lesskap med andre NEMO-er. Disse funksjo-
nene skal omfatte følgende:
a) utvikling og vedlikehold av algoritmene, 

systemene og prosedyrene for felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling i samsvar 
med artikkel 36 og 51,

b) behandling av inndata om utvekslingskapa-
sitet mellom budområder og tildelingsbe-
grensninger fra ansvarlige for samordnet 
kapasitetsberegning i samsvar med artik-
kel 46 og 58,

c) drift av priskoplingsalgoritmen og 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig han-
del i samsvar med artikkel 48 og 60, og

d) validering og innsending av resultatene fra 
felles dagen-før- og intradagmarkedsko-
pling til NEMO-ene i samsvar med artikkel 
48 og 60.

3. Innen åtte måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle NEMO-er legge fram 
en plan for alle reguleringsmyndigheter og 
Byrået som angir hvordan de i fellesskap skal 
opprette og utøve MCO-funksjonene i henhold 
til nr. 2, herunder de nødvendige utkastene til 
avtaler mellom NEMO-er og med tredjeparter. 
Planen skal inneholde en detaljert beskrivelse 
og foreslått frist for gjennomføring, som ikke 
skal overstige tolv måneder, og en beskrivelse 
av vilkårenes og metodenes forventede inn-
virkning på opprettelsen og utøvelsen av 
MCO-funksjonene angitt i nr. 2.

4. Samarbeidet mellom NEMO-er skal være 
strengt begrenset til det som er nødvendig for 
å kunne utforme, gjennomføre og drive felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling på en 
effektiv og sikker måte. Den felles utøvelsen 
av MCO-funksjonene skal være basert på prin-
sippet om likebehandling og sikre at ingen 
NEMO-er uberettiget kan oppnå økonomiske 
fordeler ved å utøve MCO-funksjonene.

5. Byrået skal overvåke NEMO-enes framskritt 
når det gjelder opprettelsen og utøvelsen av 
MCO-funksjonene, særlig når det gjelder kon-
traktsmessige og lovgivningsmessige rammer, 
og om de er teknisk beredt til å utøve MCO-

funksjonene. Innen tolv måneder etter at 
denne forordning er trådt i kraft, skal Byrået 
rapportere til Kommisjonen om hvorvidt fram-
driften med opprettelsen av og utførelsen av 
felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 
er tilfredsstillende.

Byrået kan til enhver tid vurdere om oppret-
telsen og utøvelsen av MCO-funksjonene er ef-
fektiv og formålstjenlig. Dersom denne vurde-
ringen viser at kravene ikke er oppfylt, kan By-
rået anbefale for Kommisjonen ethvert 
ytterligere tiltak som er nødvendig for at felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling skal 
fungere på en effektiv og formålstjenlig måte.

6. Dersom NEMO-ene ikke legger fram en plan i 
samsvar med artikkel 7 nr. 3 for opprettelse av 
MCO-funksjonene nevnt i nr. 2 i denne artik-
kel for tidsrammene for enten intradag- eller 
dagen-før-markedet, kan Kommisjonen i sam-
svar med artikkel 9 nr. 4 foreslå en endring av 
denne forordning, særlig for å overveie om 
ENTSO for elektrisk kraft eller en annen enhet 
skal utpekes til å utøve MCO-funksjonene for 
felles dagen-før-markedskopling eller intradag-
markedskopling i stedet for NEMO-ene.

Artikkel 8

TSO-enes oppgaver i forbindelse med felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling

1. I medlemsstater som er tilknyttet en annen 
medlemsstat gjennom nettet for elektrisk 
kraft, skal alle TSO-er delta i den felles dagen-
før- og intradagmarkedskoplingen.

2. TSO-ene skal gjøre følgende:
a) i fellesskap fastsette krav til TSO-ene med 

hensyn til priskoplingsalgoritmen og 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig han-
del når det gjelder alle aspekter ved kapasi-
tetstildeling i samsvar med artikkel 37 nr. 1 
bokstav a),

b) i fellesskap validere matchingsalgoritmene 
mot kravene nevnt i bokstav a) i dette num-
mer i samsvar med artikkel 37 nr. 4,

c) fastsette og utføre kapasitetsberegning i 
samsvar med artikkel 14–30,

d) dersom det er nødvendig, fastsette tildeling 
av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der og andre ordninger i samsvar med 
artikkel 45 og 57,

e) beregne og sende inn utvekslingskapasitet 
mellom budområder og tildelingsbegrens-
ninger i samsvar med artikkel 46 og 58,

f) kontrollere resultatene fra den felles dagen-
før-markedskoplingen når det gjelder vali-
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dert utvekslingskapasitet mellom budom-
råder og tildelingsbegrensninger i samsvar 
med artikkel 48 nr. 2 og artikkel 52,

g) om nødvendig opprette ansvarlige for 
beregning av planlagt utveksling, som skal 
beregne og offentliggjøre planlagte utveks-
linger av overføringskapasitet på grensene 
mellom budområder i samsvar med artik-
kel 49 og 56,

h) ta hensyn til resultatene fra den felles 
dagen-før- og intradagmarkedskoplingen 
beregnet i samsvar med artikkel 39 og 57,

i) fastsette og kjøre alternative framgangsmå-
ter som er hensiktsmessige for kapasitets-
tildeling i samsvar med artikkel 44,

j) foreslå åpnings- og stengetider for det 
områdekryssende intradagmarkedet i sam-
svar med artikkel 59,

k) dele flaskehalsinntekter i samsvar med 
metoden utviklet i fellesskap i samsvar med 
artikkel 73,

l) etter avtale fungere som overføringsagen-
ter som overfører nettoposisjoner i samsvar 
med artikkel 68 nr. 6.

Artikkel 9

Vedtakelse av vilkår eller metoder

1. TSO-er og NEMO-er skal utarbeide vilkårene 
eller metodene som kreves i henhold til denne 
forordning, og legge dem fram for vedkom-
mende reguleringsmyndigheter for godkjen-
ning innen de fristene som er fastsatt i denne 
forordning. Dersom et forslag til vilkår eller 
metoder i henhold til denne forordning må 
utarbeides og godkjennes av flere TSO-er eller 
NEMO-er, skal de deltakende TSO-ene og 
NEMO-ene samarbeide tett om dette. TSO-
ene, med bistand fra ENTSO for elektrisk 
kraft, og alle NEMO-er skal regelmessig 
underrette vedkommende myndigheter og 
Byrået om framdriften med utarbeidingen av 
disse vilkårene eller metodene.

2. TSO-ene eller NEMO-ene som treffer beslut-
ning om forslagene til vilkår eller metoder i 
samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal treffe sin 
beslutning med kvalifisert flertall dersom de 
ikke kan komme til enighet. Kvalifisert flertall 
skal oppnås i hver stemmegruppe for hen-
holdsvis TSO-er og NEMO-er. Et kvalifisert 
flertall for forslag i samsvar med artikkel 9 nr. 
6 skal kreve et flertall av
a) TSO-er eller NEMO-er som representerer 

minst 55 % av medlemsstatene, og

b) TSO-er eller NEMO-er som representerer 
medlemsstatene med til sammen minst 
65 % av befolkningen i Unionen.

Når det gjelder beslutninger i samsvar 
med artikkel 9 nr. 6, må et blokkerende 
mindretall bestå av TSO-er eller NEMO-er 
som representerer minst fire medlemssta-
ter, i motsatt fall skal kvalifisert flertall an-
ses for oppnådd.

I beslutninger som gjelder TSO-er i 
samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal medlems-
statene tildeles én stemme hver. Dersom 
det er flere TSO-er i en medlemsstat, skal 
medlemsstaten fordele stemmerettene mel-
lom TSO-ene.

I beslutninger som gjelder NEMO-er i 
samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal medlems-
statene tildeles én stemme hver. Hver 
NEMO skal ha et antall stemmer som tilsva-
rer antallet medlemsstater som denne er ut-
pekt i. Dersom det er utpekt mer enn én 
NEMO på en medlemsstats territorium, 
skal medlemsstaten fordele stemmerettene 
mellom NEMO-ene, idet det tas hensyn til 
deres respektive volumer av handlet elek-
trisk kraft i den berørte medlemsstaten i 
det foregående regnskapsåret.

3. Med unntak av artikkel 43 nr. 1, artikkel 44, 
artikkel 56 nr. 1, artikkel 63 og artikkel 74 nr. 1 
skal TSO-er som skal treffe beslutninger om 
forslag til vilkår eller metoder i samsvar med 
artikkel 9 nr. 7, treffe sin beslutning med kvali-
fisert flertall dersom de ikke kan komme til 
enighet, og de berørte regionene består av 
mer enn fem medlemsstater. Kvalifisert flertall 
skal oppnås i hver stemmegruppe for hen-
holdsvis TSO-er og NEMO-er. Et kvalifisert 
flertall for forslag i samsvar med artikkel 9 nr. 
7 skal kreve et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 72 % av 

medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstatene 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i den berørte regionen.

Når det gjelder beslutninger i samsvar 
med artikkel 9 nr. 7, må et blokkerende 
mindretall bestå av minst det minste antal-
let av TSO-er som representerer mer enn 
35 % av befolkningen i de deltakende med-
lemsstatene, pluss TSO-er som represente-
rer minst én ytterligere berørt medlems-
stat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall an-
ses for oppnådd.

TSO-er som treffer beslutning om vilkår 
eller metoder i samsvar med artikkel 9 nr. 7, 
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som gjelder regioner som består av fem 
medlemsstater eller færre, skal treffe be-
slutning ved enstemmighet.

I beslutninger som gjelder TSO-er i 
samsvar med artikkel 9 nr. 7, skal medlems-
statene tildeles én stemme hver. Dersom 
det er flere TSO-er i en medlemsstat, skal 
medlemsstaten fordele stemmerettene mel-
lom TSO-ene.

NEMO-er som treffer beslutning om 
forslag til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 9 nr. 7, skal treffe beslutning 
ved enstemmighet.

4. Dersom TSO-ene eller NEMO-ene ikke legger 
fram et forslag til vilkår eller metoder for 
nasjonale reguleringsmyndigheter innen fris-
tene fastsatt i denne forordning, skal de i ste-
det legge fram de relevante utkastene til vilkår 
eller metoder for vedkommende regulerings-
myndigheter og Byrået og redegjøre for hvor-
for det ikke er oppnådd enighet. Byrået skal 
underrette Kommisjonen og skal i samarbeid 
med vedkommende reguleringsmyndigheter 
på anmodning fra Kommisjonen granske årsa-
kene til hvorfor det ikke er oppnådd enighet, 
og underrette Kommisjonen om dette. Kom-
misjonen skal treffe hensiktsmessige tiltak for 
at de nødvendige vilkårene eller metodene kan 
vedtas innen fire måneder etter mottak av 
Byråets underretning.

5. Hver reguleringsmyndighet skal godkjenne 
vilkårene eller metodene utviklet av TSO-ene 
og NEMO-ene med sikte på å beregne eller 
fastsette felles dagen-før- og intradagmarked-
skopling. De skal ha ansvaret for å godkjenne 
vilkårene eller metodene nevnt i nr. 6, 7 og 8.

6. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter:
a) planen om felles utøvelse av MCO-funksjo-

nene i samsvar med artikkel 7 nr. 3,
b) kapasitetsberegningsregionene i samsvar 

med artikkel 15 nr. 1,
c) metoden for framlegging av produksjons- 

og lastdata i samsvar med artikkel 16 nr. 1,
d) metoden for den felles nettmodellen i sam-

svar med artikkel 17 nr. 1,
e) forslaget til en harmonisert metode for 

kapasitetsberegning i samsvar med artik-
kel 21 nr. 4,

f) reservemetoden i samsvar med artikkel 36 
nr. 3,

g) algoritmen framlagt av NEMO-ene i sam-
svar med artikkel 37 nr. 5, herunder kra-
vene fra TSO-ene og NEMO-ene når det 

gjelder utvikling av algoritmen i samsvar 
med artikkel 37 nr. 1,

h) produktene NEMO-ene kan ta hensyn til i 
prosessen for den felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskoplingen i samsvar med artik-
kel 40 og 53,

i) maksimums- og minimumspriser i samsvar 
med artikkel 41 nr. 1 og artikkel 54 nr. 2,

j) metoden for prising av kapasitet på intra-
dagmarkedet som skal utvikles i samsvar 
med artikkel 55 nr. 1,

k) åpnings- og stengetider for det område-
kryssende intradagmarkedet i samsvar 
med artikkel 59 nr. 1,

l) fristen for bindende fastsettelse av kapasi-
tet i dagen-før-markedet i samsvar med 
artikkel 69,

m) metoden for fordeling av flaskehalsinntek-
ter i samsvar med artikkel 73 nr. 1.

7. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter i den berørte regionen:
a) den felles metoden for kapasitetsberegning 

i samsvar med artikkel 20 nr. 2,
b) beslutninger om innføring og utsettelse av 

flytbasert beregning i samsvar med artik-
kel 20 nr. 2–6 og om unntak i samsvar med 
artikkel 20 nr. 7,

c) metoden for samordnet spesialregulering 
og mothandel i samsvar med artikkel 35 nr. 
1,

d) felles metoder for beregning av planlagte 
utvekslinger i samsvar med artikkel 43 nr. 1 
og artikkel 56 nr. 1,

e) de alternative prosedyrene i samsvar med 
artikkel 44,

f) supplerende regionale auksjoner i samsvar 
med artikkel 63 nr. 1,

g) vilkårene for eksplisitt tildeling i samsvar 
med artikkel 64 nr. 2,

h) metoden for deling av kostnader ved spesi-
alregulering eller mothandel i samsvar med 
artikkel 74 nr. 1.

8. Følgende vilkår eller metoder skal godkjennes 
hver for seg av den enkelte reguleringsmyn-
dighet eller en annen vedkommende myndig-
het i den berørte medlemsstaten:
a) dersom det er relevant, utpeking av NEMO 

og tilbakekalling eller midlertidig opphe-
ving av utpekingen i samsvar med artikkel 
4 nr. 2, 8 og 9,

b) dersom det er relevant, gebyrene eller 
metodene som brukes til å beregne 
NEMO-enes gebyrer i forbindelse med 
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handel på dagen-før- og intradagmarkedene 
i samsvar med artikkel 5 nr. 1,

c) forslag fra individuelle TSO-er om å gjen-
nomgå budområdenes konfigurasjon i sam-
svar med artikkel 32 nr. 1 bokstav d),

d) dersom det er relevant, forslaget til tildeling 
av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der og andre ordninger i samsvar med 
artikkel 45 og 57,

e) kostnadene i forbindelse med kapasitetstil-
deling og flaskehalshåndtering i samsvar 
med artikkel 75–79,

f) dersom det er aktuelt, fordelingen av regio-
nale kostnader i forbindelse med den felles 
dagen-før- og intradagmarkedskoplingen i 
samsvar med artikkel 80 nr. 4.

9. Forslaget til vilkår eller metoder skal inne-
holde forslag til frist for gjennomføring av 
disse og en beskrivelse av deres forventede 
betydning for målene i denne forordning. For-
slag til vilkår eller metoder som skal godkjen-
nes av flere av eller alle reguleringsmyndighe-
tene, skal legges fram for Byrået samtidig som 
de legges fram for reguleringsmyndighetene. 
På anmodning fra vedkommende regulerings-
myndigheter skal Byrået utstede en uttalelse 
innen tre måneder om forslagene til vilkår 
eller metoder.

10. Dersom godkjenningen av vilkårene eller 
metodene krever at mer enn én regulerings-
myndighet treffer en beslutning, skal vedkom-
mende reguleringsmyndigheter samrå seg 
med hverandre, samordne sin opptreden og 
samarbeide tett for å komme til enighet. Der-
som det er relevant, skal vedkommende regu-
leringsmyndigheter også ta hensyn til 
uttalelsen fra Byrået. Reguleringsmyndighe-
tene skal treffe beslutninger om de framlagte 
vilkårene eller metodene i samsvar med nr. 6, 
7 og 8 senest seks måneder etter at regule-
ringsmyndigheten, eller eventuelt den siste 
berørte reguleringsmyndigheten, har mottatt 
vilkårene eller metodene.

11. Dersom reguleringsmyndighetene ikke har 
klart å komme til enighet innen utløpet av tids-
rommet nevnt i nr. 10, eller de i fellesskap 
anmoder om dette, skal Byrået innen seks 
måneder treffe beslutning om de framlagte 
forslagene til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/
2009.

12. Dersom en eller flere reguleringsmyndigheter 
anmoder om en endring for å kunne god-
kjenne vilkårene eller metodene som er lagt 

fram i samsvar med nr. 6, 7 og 8, skal de 
berørte TSO-ene eller NEMO-ene senest to 
måneder etter reguleringsmyndighetenes 
anmodning, legge fram et forslag til endrede 
vilkår eller metoder for godkjenning. Vedkom-
mende reguleringsmyndigheter skal treffe 
beslutning om de endrede vilkårene eller 
metodene innen to måneder etter at de er 
framlagt. Dersom vedkommende regulerings-
myndigheter innen tomånedersfristen ikke 
har kunnet komme til enighet om vilkårene 
eller metodene i henhold til nr. 6 og 7, eller de 
i fellesskap anmoder om dette, skal Byrået 
innen seks måneder treffe beslutning om de 
endrede vilkårene eller metodene i samsvar 
med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/
2009. Dersom de berørte TSO-ene eller 
NEMO-ene ikke legger fram et forslag til 
endrede vilkår eller metoder, får framgangs-
måten fastsatt i nr. 4 anvendelse.

13. TSO-er eller NEMO-er som har ansvaret for å 
utarbeide et forslag til vilkår eller metoder, 
eller reguleringsmyndigheter som har ansva-
ret for å vedta disse i samsvar med nr. 6, 7 og 
8, kan anmode om en endring av disse vilkå-
rene eller metodene.

Forslagene om endring av vilkårene eller 
metodene skal legges fram for samråd i sam-
svar med framgangsmåten angitt i artikkel 12 
og godkjennes i samsvar med framgangsmåten 
angitt i denne artikkel.

14. TSO-er og NEMO-er som har ansvaret for å 
utarbeide vilkårene eller metodene i samsvar 
med denne forordning, skal offentliggjøre 
dem på internett etter at de er godkjent av ved-
kommende myndigheter, eller, dersom en slik 
godkjenning ikke kreves, etter at de er fast-
satt, med mindre opplysningene anses å være 
fortrolige i samsvar med artikkel 13.

Artikkel 10

Daglig drift av den felles dagen-før- og  
intradagmarkedskoplingen

TSO-ene og NEMO-ene skal i fellesskap organi-
sere den daglige driften av den felles dagen-før- og 
intradagmarkedskoplingen. De skal møtes 
regelmessig for å drøfte og treffe beslutninger i 
saker som gjelder den daglige driften. TSO-ene og 
NEMO-ene skal invitere Byrået og Kommisjonen 
til å delta som observatører på disse møtene, og 
de skal offentliggjøre sammendrag av protokollen 
fra disse møtene.
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Artikkel 11

Deltakelse fra berørte parter

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for 
elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter 
deltar med hensyn til den felles dagen-før- og 
intradagmarkedskoplingen og andre aspekter ved 
gjennomføringen av denne forordning. Dette skal 
omfatte regelmessige møter med berørte parter 
for å kartlegge problemer og foreslå forbedringer, 
særlig knyttet til den felles dagen-før- og intradag-
markedskoplingen. Dette skal ikke erstatte sam-
rådene med berørte parter i samsvar med artikkel 
12.

Artikkel 12

Samråd

1. TSO-er og NEMO-er som har ansvaret for å 
legge fram forslag til vilkår eller metoder eller 
til endring av disse i samsvar med denne for-
ordning, skal samrå seg med berørte parter, 
herunder relevante myndigheter i hver med-
lemsstat, om utkastene til forslag til vilkår eller 
metoder når dette er uttrykkelig fastsatt i 
denne forordning. Samrådet skal vare i minst 
én måned.

2. Forslagene til vilkår eller metoder som legges 
fram av TSO-ene og NEMO-ene på unionsplan, 
skal offentliggjøres og legges fram for samråd 
på unionsplan. Forslag som legges fram av 
TSO-er og NEMO-er på regionalt plan, skal 
legges fram for samråd minst på regionalt 
plan. Parter som legger fram forslag på bilate-
ralt eller multilateralt plan, skal i det minste 
samrå seg med de berørte medlemsstatene.

3. Enhetene som har ansvaret for forslaget til vil-
kår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de 
berørte partenes synspunkter som følge av 
samrådet som er gjennomført i samsvar med 
nr. 1, før forslaget legges fram for godkjenning 
av reguleringsmyndighetene dersom dette 
kreves i samsvar med artikkel 9, eller før for-
slaget offentliggjøres i alle andre tilfeller. I alle 
tilfeller skal det utarbeides en klar og godt 
underbygget begrunnelse for at synspunktene 
som er framkommet i samrådet er innarbeidet 
i forslaget eller ikke, som skal offentliggjøres 
samtidig eller i god tid før forslaget til vilkår 
eller metoder offentliggjøres.

Artikkel 13

Taushetsplikt

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, 
utveksles eller overføres i henhold til denne 
forordning, skal være underlagt vilkårene for 
taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer 
som er omfattet av bestemmelsene i denne for-
ordning.

3. Fortrolige opplysninger som personene nevnt 
i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis 
videre til noen annen person eller myndighet, 
med forbehold for saker som hører inn under 
nasjonal rett, denne forordnings øvrige 
bestemmelser og annet relevant unionsregel-
verk.

4. Med forbehold for saker som hører inn under 
nasjonal rett, kan reguleringsmyndigheter, 
organer eller personer som mottar fortrolige 
opplysninger i henhold til denne forordning, 
bruke dem bare når de utøver sine funksjoner 
i henhold til denne forordning.

Avdeling II

Krav til vilkår og metoder som gjelder kapasitets-
tildeling og flaskehalshåndtering

Kapittel 1

Kapasitetsberegning

Avsnitt 1

Allmenne krav

Artikkel 14

Tidsrammer for kapasitetsberegning

1. Alle TSO-er skal beregne utvekslingskapasite-
ten mellom budområdene for minst følgende 
tidsrammer:
a) tidsrammen for dagen-før-markedet,
b) tidsrammen for intradagmarkedet.

2. For tidsrammen for dagen-før-markedet skal 
individuelle verdier for utvekslingskapasite-
ten mellom budområder beregnes for hver 
tidsenhet for dagen-før-markedet. For tidsram-
men for intradagmarkedet skal individuelle 
verdier for utvekslingskapasiteten mellom 
budområder beregnes for hver gjenværende 
tidsenhet for intradagmarkedet.

3. For tidsrammen for dagen-før-markedet skal 
kapasitetsberegningen være basert på siste til-
gjengelige opplysninger. Oppdateringen av 
opplysningene for tidsrammen for dagen-før-
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markedet skal ikke begynne før kl. 15.00 mar-
kedstid to dager før leveringsdagen.

4. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
skal sikre at utvekslingskapasiteten mellom 
budområder beregnes på nytt innenfor tids-
rammen for intradagmarkedet på grunnlag av 
siste tilgjengelige opplysninger. Hyppigheten 
av nye beregninger skal ta hensyn til effektivi-
tet og driftssikkerhet.

Artikkel 15

Kapasitetsberegningsregioner

1. Innen tre måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utar-
beide et felles forslag om fastsettelse av kapa-
sitetsberegningsregioner. Forslaget skal være 
gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 
12.

2. Forslaget nevnt i nr. 1 skal definere de gren-
sene mellom budområder som er tilknyttet 
TSO-er som tilhører den enkelte kapasitetsbe-
regningsregionen. Følgende krav skal være 
oppfylt:
a) det skal tas hensyn til regionene angitt i nr. 

3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/
2009,

b) hver budområdegrense eller eventuelt to 
atskilte budområdegrenser der det finnes 
en overføringsforbindelse mellom to bud-
områder, skal plasseres i én kapasitetsbe-
regningsregion,

c) minst disse TSO-ene skal anvises til alle 
kapasitetsberegningsregioner som de har 
budområdegrenser til.

3. Kapasitetsberegningsregioner som anvender 
en flytbasert metode, skal slås sammen til én 
kapasitetsberegningsregion dersom følgende 
kumulative vilkår er oppfylt:
a) deres transmisjonsnett er direkte forbun-

det med hverandre,
b) de deltar i samme område for den felles 

dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen,
c) det er mer effektivt å slå dem sammen enn 

å holde dem atskilt. Vedkommende regule-
ringsmyndigheter kan anmode de berørte 
TSO-ene om en felles nytte- og kost-
nadsanalyse for å vurdere effektiviteten ved 
sammenslåingen.

Avsnitt 2

Den felles nettmodellen

Artikkel 16

Metode for framlegging av produksjons- og 
lastdata

1. Innen ti måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utar-
beide et forslag til en felles metode for å levere 
de produksjons- og lastdata som kreves for å 
fastsette den felles nettmodellen, som skal 
være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 12. Forslaget skal inneholde en 
begrunnelse basert på målene for denne for-
ordning for at opplysningene skal legges fram.

2. Forslaget til metode for framlegging av pro-
duksjons- og lastdata skal angi hvilke produk-
sjons- og lastenheter som skal legge fram opp-
lysninger for sine respektive TSO-er med hen-
blikk på kapasitetsberegningen.

3. Forslaget til metode for framlegging av pro-
duksjons- og lastdata skal angi hvilke opplys-
ninger produksjons- og lastenhetene skal 
legge fram for TSO-ene. Opplysningene skal 
minst inneholde følgende:
a) opplysninger om enhetenes tekniske egen-

skaper,
b) opplysninger om produksjons- og lastenhe-

tenes tilgjengelighet,
c) opplysninger om produksjonsenhetenes 

produksjonsplaner,
d) relevante tilgjengelige opplysninger om 

hvordan produksjonsenhetene vil bli koplet 
inn.

4. Metoden skal angi de fristene produksjons- og 
lastenhetene har for å legge fram opplysnin-
gene nevnt i nr. 3.

5. Hver TSO skal bruke og dele med andre TSO-
er opplysningene nevnt i nr. 3. Opplysningene 
nevnt i nr. 3 bokstav d) skal bare brukes til 
kapasitetsberegning.

6. Senest to måneder etter at alle regulerings-
myndigheter har godkjent metoden for fram-
legging av produksjons- og lastdata, skal 
ENTSO for elektrisk kraft offentliggjøre føl-
gende:
a) en liste over de enhetene som skal legge 

fram opplysninger for TSO-ene,
b) en liste over opplysningene nevnt i nr. 3 

som skal legges fram,
c) fristene for framlegging av opplysninger.
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Artikkel 17

Metode for den felles nettmodellen

1. Innen ti måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utar-
beide et forslag til metode for den felles nett-
modellen. Forslaget skal være gjenstand for 
samråd i samsvar med artikkel 12.

2. Metoden for den felles nettmodellen skal gjøre 
det mulig å utvikle en felles nettmodell. Den 
skal minst inneholde følgende punkter:
a) en definisjon av scenarioene i samsvar med 

artikkel 18,
b) en definisjon av individuelle nettmodeller i 

samsvar med artikkel 19,
c) en beskrivelse av prosessen for sammenslå-

ing av individuelle nettmodeller slik at de 
danner en felles nettmodell.

Artikkel 18

Scenarioer

1. Alle TSO-er skal i fellesskap utvikle felles 
scenarioer for hver tidsramme for kapasitets-
beregning som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bok-
stav a) og b). De felles scenarioene skal bru-
kes til å beskrive en bestemt prognose for situ-
asjonen med hensyn til produksjon, last og 
nettopologi i transmisjonsnettet i den felles 
nettmodellen.

2. Det skal utarbeides ett scenario for hver mar-
kedstidsenhet for tidsrammene for kapasitets-
beregning, både for dagen-før- og intradagmar-
kedet.

3. For hvert scenario skal alle TSO-er i fellesskap 
utarbeide felles regler for å bestemme nettopo-
sisjonen for hvert budområde og flyten i hver 
likestrømsledning. Disse felles reglene skal 
for hvert scenario være basert på den beste 
prognosen for nettoposisjonen for hvert bud-
område og på den beste prognosen for flyten i 
hver likestrømsledning, og de skal omfatte 
den samlede balansen mellom last og produk-
sjon for transmisjonsnettet i Unionen. I sam-
svar med nr. 1.7 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 714/2009 skal det ved fastsettelsen av 
scenarioer ikke forekomme noen utilbørlig 
forskjellsbehandling mellom intern utveksling 
og utveksling mellom budområder.

Artikkel 19

Individuell nettmodell

1. For hvert budområde og hvert scenario

a) skal alle TSO-er i budområdet i fellesskap 
legge fram en felles individuell nettmodell 
som er i samsvar med artikkel 18 nr. 3, eller

b) skal hver TSO i budområdet legge fram en 
individuell nettmodell for sitt kontrollom-
råde, herunder overføringsforbindelser, 
forutsatt at summen av nettoposisjonene i 
kontrollområdene, herunder overførings-
forbindelser, som dekker budområdet, er i 
samsvar med artikkel 18 nr. 3.

2. Hver individuell nettmodell skal gjenspeile 
den best mulige prognosen for forholdene i 
transmisjonsnettet for hvert scenario som er 
angitt av TSO-en(e) på det tidspunktet den 
individuelle nettmodellen ble utarbeidet.

3. De individuelle nettmodellene skal omfatte 
alle nettkomponenter i transmisjonsnettet som 
anvendes i den regionale driftssikkerhetsana-
lysen for den aktuelle tidsrammen.

4. Alle TSO-er skal i størst mulig grad harmoni-
sere måten de individuelle nettmodellene byg-
ges opp på.

5. Hver TSO skal i den individuelle nettmodellen 
legge fram alle opplysninger som er nødven-
dige for analyser i stasjonær tilstand av aktiv 
og reaktiv kraftflyt, samt av spenning,

6. Når det er relevant, og alle TSO-er i en kapasi-
tetsberegningsregion er enige om det, skal 
alle TSO-er i den aktuelle kapasitetsbereg-
ningsregionen utveksle data seg imellom for å 
muliggjøre spenningsanalyser og dynamiske 
stabilitetsanalyser.

Avsnitt 3

Metoder for kapasitetsberegning

Artikkel 20

Innføring av flytbasert metode for kapasitets-
beregning

1. For tidsrammene for dagen-før-markedet og 
intradagmarkedet skal metoden for felles 
kapasitetsberegning være basert på en flytba-
sert metode, med mindre kravet i nr. 7 er opp-
fylt.

2. Senest ti måneder etter godkjenningen av for-
slaget til en kapasitetsberegningsregion i sam-
svar med artikkel 15 nr. 1 skal alle TSO-er i 
hver kapasitetsberegningsregion legge fram et 
forslag til en felles metode for samordnet kapa-
sitetsberegning for sin region. Forslaget skal 
være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 12. Forslaget til metode for kapasitets-
beregning for regioner i henhold til dette num-
mer i de kapasitetsberegningsregionene som 
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er basert på «Nordvest-Europa» og «Det sen-
trale Øst-Europa» i samsvar med definisjonen i 
nr. 3.2 bokstav b) og d) i vedlegg I til forord-
ning (EF) nr. 714/2009, og i de regionene som 
er nevnt i nr. 3 og 4, skal suppleres med en fel-
les ramme for samordning og kompatibilitet 
mellom regioner når det gjelder de flytbaserte 
metodene som skal utarbeides i samsvar med 
nr. 5.

3. Med forbehold for forpliktelsen i nr. 1 kan 
TSO-ene fra den kapasitetsberegningsregio-
nen som omfatter Italia, som angitt i nr. 3.2 
bokstav c) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 
714/2009, få fristen for framlegging av forsla-
get til en felles metode for samordnet kapasi-
tetsberegning som er basert på den flytba-
serte metoden for sin region i henhold til nr. 2, 
forlenget med inntil seks måneder etter at 
Sveits har sluttet seg til den felles dagen-før-
markedskoplingen. Forslaget trenger ikke 
omfatte budområdegrenser i Italia og mellom 
Italia og Hellas.

4. Senest seks måneder etter at minst alle avtale-
partene i det sørøsteuropeiske energifellesska-
pet har sluttet seg til den felles dagen-før-mar-
kedskoplingen, skal TSO-ene fra minst Kroatia, 
Romania, Bulgaria og Hellas i fellesskap legge 
fram et forslag om innføring av en felles metode 
for kapasitetsberegning basert på den flytba-
serte metoden for tidsrammen for dagen-før- og 
intradagmarkedet. Forslaget skal inneholde en 
dato for gjennomføring av den felles metoden 
for kapasitetsberegning basert på den flytba-
serte metoden, som ikke skal være senere enn 
to år etter at alle avtalepartene i det sørøsteuro-
peiske energifellesskapet har sluttet seg til den 
felles dagen-før-markedskoplingen. TSO-er fra 
medlemsstater som grenser til andre regioner, 
oppmuntres til å slutte seg til initiativer for å 
gjennomføre en felles flytbasert metode for 
kapasitetsberegning i disse regionene.

5. Så snart to eller flere tilstøtende kapasitetsbe-
regningsregioner i samme synkronområde 
innfører en metode for kapasitetsberegning 
basert på den flytbaserte metoden for tidsram-
men for dagen-før- eller intradagmarkedet, 
skal disse regionene i denne sammenheng 
anses som én region, og TSO-ene fra denne 
regionen skal innen seks måneder legge fram 
et forslag til en felles metode for kapasitetsbe-
regning basert på den flytbaserte metoden for 
tidsrammen for dagen-før- eller intradagmar-
kedet. Forslaget skal angi en dato for gjen-
nomføring av den felles tverregionale metoden 
for kapasitetsberegning, som ikke skal være 

senere enn tolv måneder etter gjennomførin-
gen av den flytbaserte metoden i disse regio-
nene når det gjelder tidsrammen for dagen-før-
markedet, og 18 måneder når det gjelder intra-
dagmarkedet. Fristene angitt i dette nummer 
kan justeres i samsvar med nr. 6.

Metoden i de to kapasitetsberegningsregionene 
som har begynt å utvikle en felles metode for 
kapasitetsberegning, kan innføres først, før 
det utvikles en felles metode for kapasitetsbe-
regning med eventuelle andre kapasitetsbe-
regningsregioner.

6. Dersom de berørte TSO-ene kan påvise at 
anvendelsen av felles flytbaserte metoder i 
samsvar med nr. 4 og 5 ennå ikke vil være mer 
effektiv, gitt at samme driftssikkerhetsnivå 
skal legges til grunn, kan de i fellesskap 
anmode vedkommende reguleringsmyndig-
heter om å forlenge fristene.

7. TSO-ene kan i fellesskap anmode vedkom-
mende reguleringsmyndigheter om å anvende 
metoden for samordnet netto overføringskapa-
sitet i andre regioner og budområdegrenser 
enn de som er nevnt i nr. 2–4, dersom de 
berørte TSO-ene kan påvise at anvendelsen av 
metoden for kapasitetsberegning basert på 
den flytbaserte metoden ennå ikke vil være 
mer effektiv enn metoden for samordnet netto 
overføringskapasitet, gitt at samme driftssik-
kerhetsnivå legges til grunn, i den berørte 
regionen.

8. For at markedsdeltakerne skal kunne tilpasse 
seg eventuelle endringer i metoden for kapasi-
tetsberegning, skal de berørte TSO-ene prøve 
ut den nye metoden parallelt med den eksis-
terende metoden og involvere markedsdelta-
kerne i minst seks måneder før et forslag til 
endret metode for kapasitetsberegning gjen-
nomføres.

9. TSO-ene i hver kapasitetsberegningsregion 
som anvender den flytbaserte metoden, skal 
utvikle og gjøre tilgjengelig et verktøy som 
gjør det mulig for markedsdeltakerne å vur-
dere vekselvirkningen mellom utvekslingska-
pasiteten mellom budområder og utvekslingen 
mellom budområder.

Artikkel 21

Metode for kapasitetsberegning

1. Forslaget til felles metode for kapasitetsbereg-
ning for en kapasitetsberegningsregion som er 
fastsatt i samsvar med artikkel 20 nr. 2, skal 
inneholde minst følgende punkter for hver 
tidsramme for kapasitetsberegning:
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a) metodene for beregningen av inndata for 
kapasitetsberegning, som omfatter føl-
gende parametrer:
i) en metode for fastsettelse av pålitelig-

hetsmarginen i samsvar med artikkel 
22,

ii) metodene for fastsettelse av grensene 
for driftssikkerhet, uforutsette hendel-
ser som er relevante for kapasitetsbe-
regningen, og tildelingsbegrensninger 
som kan anvendes i samsvar med artik-
kel 23,

iii) metoden for fastsettelse av produk-
sjonsfordelingsnøkler i samsvar med 
artikkel 24,

iv) metoden for fastsettelse av korrige-
rende tiltak som skal vurderes i kapasi-
tetsberegningen i samsvar med artikkel 
25.

b) en nærmere beskrivelse av metoden for 
kapasitetsberegning, som skal omfatte føl-
gende:
i) en matematisk beskrivelse av den 

anvendte metoden for kapasitetsbereg-
ning med ulike inndata for kapasitetsbe-
regningen,

ii) regler for å unngå utilbørlig forskjells-
behandling mellom intern utveksling og 
utveksling mellom budområder for å 
sikre overholdelse av nr. 1.7 i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 714/2009,

iii) regler som, når det er relevant, tar hen-
syn til tidligere tildelt utvekslingskapa-
sitet mellom budområder,

iv) regler om justering av kraftflyten på kri-
tiske nettkomponenter eller av utveks-
lingskapasitet mellom budområder som 
følge av korrigerende tiltak i samsvar 
med artikkel 25,

v) når det gjelder den flytbaserte metoden, 
en matematisk beskrivelse av beregnin-
gen av distribusjonsfaktorene for 
kraftoverføring og av tilgjengelige mar-
giner på kritiske nettkomponenter,

vi) når det gjelder metoden for samordnet 
netto overføringskapasitet, regler for 
beregning av utvekslingskapasitet mel-
lom budområder, herunder regler for 
effektiv deling av kraftflytkapasitet på 
kritiske nettkomponenter mellom ulike 
budområdegrenser,

vii)dersom kraftflyten på kritiske nettkom-
ponenter påvirkes av kraftutvekslingen 
mellom budområder i forskjellige kapa-
sitetsberegningsregioner, regler for 

deling av kraftflytkapasitet i kritiske net-
telementer mellom forskjellige kapasi-
tetsberegningsregioner for å legge til 
rette for denne flyten,

c) en metode for validering av utvekslingska-
pasitet mellom budområder i samsvar med 
artikkel 26.

2. For kapasitetsberegning for tidsrammen for 
intradagmarkedet skal metoden for kapasitets-
beregning også angi hvor hyppig kapasiteten 
skal beregnes på nytt i samsvar med artikkel 
14 nr. 4, og begrunne den hyppigheten som 
velges.

3. Metoden for kapasitetsberegning skal inne-
holde en alternativ framgangsmåte i tilfelle 
den første kapasitetsberegningen ikke gir 
resultater.

4. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
skal i størst mulig grad anvende harmoniserte 
inndata til kapasitetsberegningen. Innen 31. 
desember 2020 skal alle regioner anvende en 
harmonisert metode for kapasitetsberegning 
som særlig skal omfatte en harmonisert 
metode for kapasitetsberegning for den flytba-
serte metoden og for metoden for samordnet 
netto overføringskapasitet. Harmoniseringen 
av metoden for kapasitetsberegning skal være 
underlagt en effektivitetsvurdering som gjel-
der harmoniseringen av de flytbaserte meto-
dene og metodene for samordnet netto overfø-
ringskapasitet, og som sikrer samme nivå av 
driftssikkerhet. Alle TSO-er skal legge fram 
denne vurderingen sammen med et forslag til 
overgang til en harmonisert metode for kapa-
sitetsberegning, for alle reguleringsmyndig-
heter senest tolv måneder etter at minst to 
kapasitetsberegningsregioner har innført en 
felles metode for kapasitetsberegning i sam-
svar med artikkel 20 nr. 5.

Artikkel 22

Metode for fastsettelse av pålitelighetsmargin

1. Forslaget til en felles metode for kapasitetsbe-
regning skal omfatte en metode for fastsettelse 
av pålitelighetsmarginen. Metoden for fastset-
telse av pålitelighetsmarginen skal bestå av to 
faser. Først skal de berørte TSO-ene anslå 
sannsynlighetsfordelingen av avvik mellom 
forventet kraftflyt på tidspunktet for kapasi-
tetsberegningen og faktisk kraftflyt i sanntid. 
Deretter beregnes pålitelighetsmarginen ved å 
utlede en verdi av sannsynlighetsfordelingen.

2. Metoden for fastsettelse av pålitelighetsmargi-
nen skal angi prinsippene for beregning av 
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sannsynlighetsfordelingen av avvikene mel-
lom forventet kraftflyt på tidspunktet for kapa-
sitetsberegning og faktisk kraftflyt i sanntid, 
og angi hvilken usikkerhet det skal tas hensyn 
til i beregningen. For å bestemme denne usik-
kerheten skal metoden særlig ta hensyn til føl-
gende:
a) utilsiktede avvik i den fysiske flyten av elek-

trisk kraft innenfor en markedstidsenhet 
som skyldes justering av flyten av elektrisk 
kraft innenfor og mellom kontrollområder 
med henblikk på å opprettholde en kon-
stant frekvens,

b) usikkerhet som kan ha innvirkning på kapa-
sitetsberegningen, og som kan oppstå mel-
lom tidsrammen for kapasitetsberegning 
og sanntid for den aktuelle markedstidsen-
heten.

3. I metoden for fastsettelse av pålitelighetsmar-
ginen skal TSO-ene også fastsette felles har-
moniserte prinsipper for utledning av pålitelig-
hetsmarginen fra sannsynlighetsfordelingen.

4. På grunnlag av metoden vedtatt i samsvar med 
nr. 1 skal TSO-ene fastsette pålitelighetsmargi-
nen slik at grensene for driftssikkerhet 
respekteres, og det tas hensyn til usikkerhe-
ten mellom tidsrammen for kapasitetsbereg-
ning og sanntid, og korrigerende tiltak som er 
tilgjengelige etter kapasitetsberegningen.

5. For hver tidsramme for kapasitetsberegning 
skal de berørte TSO-ene fastsette pålitelighets-
marginen for kritiske nettkomponenter, der 
den flytbaserte metoden anvendes, og for 
utvekslingskapasiteten mellom budområder, 
der metoden for samordnet netto overførings-
kapasitet anvendes.

Artikkel 23

Metoder for grenser for driftssikkerhet, uforut-
sette hendelser og tildelingsbegrensninger

1. Hver TSO skal respektere grensene for drifts-
sikkerhet og uforutsette hendelser som bru-
kes i driftssikkerhetsanalyser.

2. Dersom grensene for driftssikkerhet og ufor-
utsette hendelser som brukes i kapasitetsbe-
regningen, ikke er de samme som de som bru-
kes i driftssikkerhetsanalyser, skal TSO-ene i 
forslaget til en felles metode for kapasitetsbe-
regning beskrive den særlige metoden og de 
kriteriene de har brukt for å fastsette grensene 
for driftssikkerhet og uforutsette hendelser, 
og som er brukt i kapasitetsberegningen.

3. Dersom TSO-ene bruker tildelingsbegrensnin-
ger, kan disse bare bestemmes ved bruk av føl-
gende:
a) begrensninger som er nødvendige for å 

holde transmisjonsnettet innenfor gren-
sene for driftssikkerhet, og som ikke kan 
omdannes til maksimal flyt på kritiske nett-
komponenter på en effektiv måte, eller

b) begrensninger som er beregnet på å øke 
det økonomiske overskuddet for den felles 
dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen.

Artikkel 24

Metode for produksjonsfordelingsnøkler

1. Forslaget til en felles metode for kapasitetsbe-
regning skal omfatte et forslag til metode for 
fastsettelse av en felles produksjonsforde-
lingsnøkkel for hvert budområde og scenario 
som er utarbeidet i samsvar med artikkel 18.

2. Produksjonsfordelingsnøklene skal gjenspeile 
den beste prognosen for forholdet mellom en 
endring i nettoposisjonen til et budområde og 
en bestemt endring av produksjonen eller las-
ten i den felles nettmodellen. Denne progno-
sen skal særlig ta hensyn til opplysningene fra 
metoden for framlegging av produksjons- og 
lastdata.

Artikkel 25

Metode for korrigerende tiltak som skal tas med 
i kapasitetsberegningen

1. Hver TSO i hver kapasitetsberegningsregion 
skal hver for seg fastsette de tilgjengelige kor-
rigerende tiltakene som det skal tas hensyn til 
i kapasitetsberegningen, for å nå målene i 
denne forordning.

2. Hver TSO i hver kapasitetsberegningsregion 
skal samordne bruken av korrigerende tiltak 
som det skal tas hensyn til i kapasitetsbereg-
ningen, samt deres faktiske anvendelse i sann-
tidsdrift, med de andre TSO-ene i regionen.

3. For at det skal kunne tas hensyn til korrige-
rende tiltak i kapasitetsberegningen, skal alle 
TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion bli 
enige om bruk av korrigerende tiltak som kre-
ver handling fra mer enn én TSO.

4. Hver TSO skal sikre at det tas hensyn til korri-
gerende tiltak i kapasitetsberegningen, under 
forutsetning av at tilgjengelige korrigerende 
tiltak som gjenstår etter beregningen, sammen 
med pålitelighetsmarginen nevnt i artikkel 22, 
er tilstrekkelig til å sikre driftssikkerheten.
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5. Hver TSO skal i kapasitetsberegningen ta hen-
syn til korrigerende tiltak som ikke medfører 
kostnader.

6. Hver TSO skal sikre at de korrigerende tilta-
kene som det skal tas hensyn til i kapasitetsbe-
regningen, er de samme for alle tidsrammer 
for kapasitetsberegning, idet det tas hensyn til 
deres tekniske tilgjengelighet for hver tids-
ramme for kapasitetsberegning.

Artikkel 26

Metode for validering av utvekslingskapasitet 
mellom budområder

1. Hver TSO skal validere og ha rett til å korri-
gere utvekslingskapasitet mellom budområder 
som er relevant for vedkommendes budområ-
degrenser eller for kritiske nettkomponenter, 
og som er tildelt av de ansvarlige for samord-
net kapasitetsberegning i samsvar med artik-
kel 27–31.

2. Dersom metoden for samordnet netto overfø-
ringskapasitet anvendes, skal alle TSO-er i 
kapasitetsberegningsregionen ta med en regel 
i metoden for kapasitetsberegning som er 
nevnt i artikkel 21, om hvordan korrigeringen 
av utvekslingskapasitet skal fordeles mellom 
de ulike budområdenes grenser.

3. Ved validering av utvekslingskapasitet mellom 
budområder som nevnt i nr. 1 kan hver TSO 
redusere utvekslingskapasiteten mellom bud-
områder med henvisning til driftssikkerheten.

4. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal ved beregning og validering av kapa-
sitet samordne sitt arbeid med ansvarlige for 
samordnet kapasitetsberegning i naboområ-
dene.

5. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal hver tredje måned rapportere om 
alle reduksjoner som er gjort under validerin-
gen av kapasitet mellom budområder i sam-
svar med nr. 3, til alle reguleringsmyndigheter 
i kapasitetsberegningsregionen. I denne rap-
porten skal sted og omfang av hver reduksjon 
av utvekslingskapasitet mellom budområder 
angis, samt årsaken til reduksjonene.

6. Alle reguleringsmyndigheter i kapasitetsbe-
regningsregionen skal treffe beslutning om 
hvorvidt hele eller deler av rapporten nevnt i 
nr. 5 skal offentliggjøres.

Avsnitt 4

Kapasitetsberegningsprosessen

Artikkel 27

Alminnelige bestemmelser

1. Senest seks måneder etter beslutningen om 
metoden for framlegging av produksjons- og 
lastdata nevnt i artikkel 16 og metoden for den 
felles nettmodellen nevnt i artikkel 17, skal 
alle TSO-er organisere prosessen for sammen-
slåing av de individuelle nettmodellene.

2. Senest fire måneder etter beslutningene om 
metodene for kapasitetsberegning nevnt i 
artikkel 20 og 21 skal alle TSO-er i hver kapasi-
tetsberegningsregion i fellesskap opprette de 
enhetene som er ansvarlige for samordnet 
kapasitetsberegning, og utarbeide regler for 
deres virksomhet.

3. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
skal hvert annet år gjennomgå kvaliteten på 
opplysningene som anvendes i kapasitetsbe-
regningen, som en del av rapporten om bereg-
ning og tildeling av kapasitet som utarbeides 
hvert annet år i samsvar med artikkel 31.

4. Ved bruk av de siste tilgjengelige opplysnin-
gene skal alle TSO-er regelmessig og minst én 
gang i året gjennomgå og oppdatere følgende:
a) grensene for driftssikkerhet, uforutsette 

hendelser og tildelingsbegrensninger som 
brukes i kapasitetsberegningen,

b) sannsynlighetsfordelingen av avvikene 
mellom forventet kraftflyt på tidspunktet 
for kapasitetsberegning og realisert kraft-
flyt i sanntid som brukes for beregning av 
pålitelighetsmarginer,

c) korrigerende tiltak som det er tatt hensyn 
til i kapasitetsberegningen,

d) anvendelsen av metodene for fastsettelse av 
produksjonsfordelingsnøkler, kritiske nett-
komponenter og uforutsette hendelser som 
nevnt i artikkel 22–24.

Artikkel 28

Utarbeiding av en felles nettmodell

1. Hver produksjons- eller lastenhet som omfat-
tes av artikkel 16, skal for hver tidsramme for 
kapasitetsberegning nevnt i artikkel 14 nr. 1, 
innen de angitte fristene legge fram opplysnin-
gene som er angitt i metoden for framlegging 
av produksjons- og lastdata, for den TSO-en 
som er ansvarlig for det respektive kontrollom-
rådet.
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2. Hver produksjons- eller lastenhet som legger 
fram opplysninger i henhold til artikkel 16 nr. 
3, skal legge fram så pålitelige overslag som 
mulig.

3. For hver tidsramme for kapasitetsberegning 
skal hver TSO utvikle en individuell nettmo-
dell for hvert scenario i samsvar med artikkel 
19, for at de individuelle nettmodellene skal 
kunne slås sammen til en felles nettmodell.

4. Hver TSO skal legge fram så pålitelige bereg-
ninger som mulig for hver individuell nettmo-
dell, for de TSO-ene som har ansvaret for å slå 
de individuelle nettmodellene sammen til en 
felles nettmodell.

5. For hver tidsramme for kapasitetsberegning 
skal det utarbeides en felles nettmodell for 
hvert scenario som fastsatt i artikkel 18, og 
som dekker hele Unionen, gjennom sammen-
slåing av inndataene fra alle TSO-er som 
anvender den kapasitetsberegningsprosessen 
som er angitt i nr. 3.

Artikkel 29

Regional beregning av utvekslingskapasitet 
mellom budområder

1. Hver TSO skal for hver tidsramme for kapasi-
tetsberegning legge fram følgende opplysnin-
ger for de ansvarlige for samordnet kapasitets-
beregning og alle andre TSO-er i kapasitets-
beregningsregionen: grenser for driftssikker-
het, produksjonsfordelingsnøkler, korrige-
rende tiltak, pålitelighetsmarginer, tildelings-
begrensninger og tidligere tildelt utvekslings-
kapasitet mellom budområder.

2. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal utføre en driftssikkerhetsanalyse på 
grunnlag av grensene for driftssikkerhet ved 
bruk av den felles nettmodellen som er utar-
beidet for hvert scenario i samsvar med artik-
kel 28 nr. 5.

3. Ved beregning av utvekslingskapasitet mellom 
budområder skal hver ansvarlig for samordnet 
kapasitetsberegning
a) bruke produksjonsfordelingsnøkler for å 

beregne hvordan endringer i nettoposisjo-
nene i budområdene og flyten påvirker like-
strømsledningene,

b) ignorere kritiske nettkomponenter som 
ikke påvirkes vesentlig av endringene i bud-
områdets nettoposisjon i samsvar med 
metoden fastsatt i artikkel 12, og

c) sikre at alle nettoposisjoner i budområdet 
og flyten i likestrømsledningene som ikke 
overskrider overføringskapasiteten mellom 

budområder, oppfyller pålitelighetsmargi-
nene og grensene for driftssikkerhet i sam-
svar med artikkel 21 nr. 1 bokstav a) i) og 
ii), og ta hensyn til tidligere tildelt utveks-
lingskapasitet mellom budområder i sam-
svar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) iii).

4. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal optimalisere utvekslingskapasiteten 
mellom budområder ved å ta i bruk tilgjenge-
lige korrigerende tiltak som det er tatt hensyn 
til i kapasitetsberegningen i samsvar med 
artikkel 21 nr. 1 bokstav a) iv).

5. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal anvende delingsreglene utarbeidet i 
samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) vi).

6. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal ta hensyn til den matematiske 
beskrivelsen av den anvendte kapasitetsbereg-
ningsmetoden fastsatt i samsvar med artikkel 
21 nr. 1 bokstav b) i).

7. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning som anvender den flytbaserte metoden, 
skal
a) bruke data om grensene for driftssikkerhet 

for å beregne maksimal flyt på kritiske nett-
komponenter,

b) bruke den felles nettmodellen, produk-
sjonsfordelingsnøkler og uforutsette hen-
delser til å beregne distribusjonsfaktorene 
for kraftoverføring,

c) bruke distribusjonsfaktorene for kraftover-
føring til å beregne flyten som oppstår som 
følge av tidligere tildelt utvekslingskapasi-
tet mellom budområder i kapasitetsbereg-
ningsregionen,

d) beregne flyten på kritiske nettkomponenter 
for hvert scenario (samtidig som det tas 
hensyn til uforutsette hendelser) og justere 
dem ved å anta at det ikke finner sted noen 
kraftutveksling mellom budområder i kapa-
sitetsberegningsregionen, og anvende 
reglene for å unngå utilbørlig forskjellsbe-
handling mellom intern utvekslingskapasi-
tet og utvekslingskapasitet mellom budom-
råder som fastsatt i samsvar med artikkel 
21 nr. 1 bokstav b) ii),

e) beregne tilgjengelige marginer for kritiske 
nettkomponenter, idet det tas hensyn til 
uforutsette hendelser, som skal tilsvare 
maksimal flyt redusert med justert flyt som 
nevnt i bokstav d), pålitelighetsmarginer og 
flyt fra tidligere tildelt utvekslingskapasitet 
mellom budområder,

f) justere tilgjengelige marginer på kritiske 
nettkomponenter eller distribusjonsfakto-
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rer for kraftoverføring ved bruk av tilgjen-
gelige korrigerende tiltak som det skal tas 
hensyn til i kapasitetsberegningen i sam-
svar med artikkel 25.

8. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning som anvender metoden for samordnet 
netto overføringskapasitet, skal
a) bruke den felles nettmodellen, produk-

sjonsfordelingsnøkler og uforutsette hen-
delser til å beregne maksimal kraftutveks-
ling på grensene mellom budområder, som 
skal tilsvare maksimalt beregnet utveksling 
mellom to budområder på hver side av bud-
områdegrensen, idet det tas hensyn til 
grensene for driftssikkerhet,

b) justere maksimal kraftutveksling ved bruk 
av korrigerende tiltak som det er tatt hen-
syn til i kapasitetsberegningen i samsvar 
med artikkel 25,

c) justere maksimal kraftutveksling, samtidig 
som reglene for å unngå utilbørlig for-
skjellsbehandling mellom intern utveksling 
og utveksling mellom budområder anven-
des i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav 
b) ii),

d) anvende reglene fastsatt i samsvar med 
artikkel 21 nr. 1 bokstav b) vi) for effektiv 
deling av kraftflytkapasitet i kritiske nett-
komponenter mellom ulike budområde-
grenser,

e) beregne utvekslingskapasitet mellom bud-
områdene, som skal tilsvare maksimal 
kraftutveksling justert for pålitelighetsmar-
gin og tidligere tildelt utvekslingskapasitet 
mellom budområder.

9. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal samarbeide med ansvarlige for sam-
ordnet kapasitetsberegning i naboområdene. 
TSO-er i naboområdene skal sikre samarbei-
det ved å utveksle og bekrefte opplysninger 
om gjensidig avhengighet med de berørte 
regionalt ansvarlige for samordnet kapasitets-
beregning med henblikk på kapasitetsbereg-
ning og validering. TSO-er i naboområdene 
skal legge fram opplysninger om gjensidig 
avhengighet for de ansvarlige for samordnet 
kapasitetsberegning før kapasitetsberegnin-
gen. En vurdering av opplysningenes nøyak-
tighet og korrigerende tiltak skal eventuelt tas 
med i rapporten som skal utarbeides hvert 
annet år i samsvar med artikkel 31.

10. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal fastsette

a) flytbaserte parametrer for hvert budom-
råde i kapasitetsberegningsregionen, der-
som den flytbaserte metoden anvendes,

b) verdiene for utvekslingskapasitet mellom 
budområder for hver budområdegrense i 
kapasitetsberegningsregionen, dersom 
metoden for samordnet netto overførings-
kapasitet anvendes.

11. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal legge utvekslingskapasiteten mellom 
budområder fram for hver TSO i sin kapasi-
tetsberegningsregion for validering i samsvar 
med artikkel 21 nr. 1 bokstav c).

Artikkel 30

Validering og levering av utvekslingskapasitet 
mellom budområder

1. Hver TSO skal validere resultatene av den 
regionale kapasitetsberegningen for sine bud-
områdegrenser eller kritiske nettkomponenter 
i samsvar med artikkel 26.

2. Hver TSO skal sende sin validering av kapasi-
tet og tildelingsbegrensninger til de berørte 
ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning 
og til de andre TSO-ene i de berørte kapasi-
tetsberegningsregionene.

3. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal legge fram opplysninger om validert 
utvekslingskapasitet mellom budområder og 
tildelingsbegrensninger med henblikk på til-
delingen av kapasitet i samsvar med artikkel 
46 og 58.

Avsnitt 5

Rapport hvert annet år om beregning og  
tildeling av kapasitet

Artikkel 31

Rapport hvert annet år om beregning og  
tildeling av kapasitet

1. Innen to år etter denne forordnings ikrafttre-
delse skal ENTSO for elektrisk kraft utarbeide 
en rapport om beregning og tildeling av kapa-
sitet og legge den fram for Byrået.

2. Dersom Byrået anmoder om det, skal ENTSO 
for elektrisk kraft hvert annet år utarbeide en 
rapport om beregning og tildeling av kapasitet 
og legge den fram for Byrået.

3. Rapporten om beregning og tildeling av kapa-
sitet skal for hvert budområde, hver budområ-
degrense og hver kapasitetsberegningsregion 
minst inneholde følgende:
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a) hvilken metode for kapasitetsberegning 
som er brukt,

b) statistiske indikatorer for pålitelighetsmar-
giner,

c) statistiske indikatorer for utvekslingskapa-
sitet mellom budområder, herunder tilde-
lingsbegrensninger når det er relevant, for 
hver tidsramme for kapasitetsberegning,

d) kvalitetsindikatorer for opplysningene som 
brukes i kapasitetsberegningen,

e) når det er relevant, foreslåtte tiltak for å for-
bedre kapasitetsberegningen,

f) for regioner der metoden for samordnet 
netto overføringskapasitet anvendes, en 
analyse av om vilkårene angitt i artikkel 20 
nr. 7 fortsatt er oppfylt,

g) indikatorer for vurdering og overvåking på 
lengre sikt av effektiviteten for den felles 
dagen-før- og intradagmarkedskoplingen, 
herunder eventuell sammenslåing av kapa-
sitetsberegningsregioner i samsvar med 
artikkel 15 nr. 3,

h) anbefalinger om videre utvikling av den fel-
les dagen-før- og intradagmarkedskoplin-
gen, herunder ytterligere harmonisering av 
metoder, prosesser og styringsordninger.

4. Etter samråd med Byrået skal alle TSO-er bli 
enige om felles statistiske indikatorer og kvali-
tetsindikatorer i rapporten. Byrået kan kreve 
at disse indikatorene endres, enten før avtalen 
mellom TSO-ene inngås, eller etter at indikato-
rene er tatt i bruk.

5. Byrået skal bestemme om hele eller deler av 
den toårige rapporten skal offentliggjøres.

Kapittel 2

Budområdenes konfigurasjon

Artikkel 32

Gjennomgåelse av gjeldende konfigurasjon for 
budområdene

1. En gjennomgåelse av gjeldende konfigurasjon 
for budområdene kan innledes av følgende:
a) Byrået, i samsvar med artikkel 34 nr. 7,
b) flere reguleringsmyndigheter, i henhold til 

en anbefaling fra Byrået i samsvar med 
artikkel 34,

c) TSO-er i en kapasitetsberegningsregion 
sammen med alle berørte TSO-er hvis kon-
trollområder, herunder overføringsforbin-
delser, befinner seg innenfor det geo-
grafiske området der budområdenes konfi-
gurasjon skal vurderes i samsvar med nr. 2 
bokstav a),

d) en enkelt reguleringsmyndighet eller TSO 
med godkjenning fra sin vedkommende 
reguleringsmyndighet, for budområder 
innenfor operatørens kontrollområde, der-
som budområdenes konfigurasjon har uve-
sentlig innvirkning på operatørers kontroll-
områder, herunder overføringsforbindel-
ser, som grenser til budområdet, og det er 
nødvendig å gjennomgå budområdets kon-
figurasjon for å bedre effektiviteten eller 
opprettholde driftssikkerheten, og

e) medlemsstater i en kapasitetsberegnings-
region.

2. Dersom gjennomgåelsen innledes i samsvar 
med nr. 1 bokstav a), b), c) eller e), skal enhe-
ten som tar initiativet til gjennomgåelsen, angi 
følgende:
a) det geografiske området der budområde-

nes konfigurasjon skal vurderes, og tilstø-
tende geografiske områder som det skal tas 
hensyn til når virkningene skal vurderes,

b) deltakende TSO-er,
c) deltakende reguleringsmyndigheter.

3. Dersom gjennomgåelsen innledes i samsvar 
med nr. 1 bokstav d), får følgende vilkår anven-
delse:
a) det geografiske området der budområde-

nes konfigurasjon vurderes, skal begrenses 
til kontrollområdet, herunder overførings-
forbindelser, til den berørte TSO-en,

b) TSO-en i det relevante kontrollområdet skal 
være den eneste TSO-en som deltar i gjen-
nomgåelsen,

c) vedkommende reguleringsmyndighet skal 
være den eneste reguleringsmyndigheten 
som deltar i gjennomgåelsen,

d) den berørte TSO-en og reguleringsmyndig-
heten skal gi henholdsvis TSO-er i naboom-
rådene og reguleringsmyndigheter et gjen-
sidig avtalt forhåndsvarsel om at gjennom-
gåelsen innledes, og begrunnelsen for 
dette, og

e) vilkårene for gjennomgåelsen skal være 
angitt, og resultatene av gjennomgåelsen 
og forslaget til de berørte reguleringsmyn-
dighetene skal offentliggjøres.

4. Gjennomgåelsen skal bestå av to faser.
a) I den første fasen skal TSO-ene som deltar i 

gjennomgåelsen av budområdenes konfi-
gurasjon, utarbeide den metoden og de 
hypotesene som skal brukes i gjennomgå-
elsen, og foreslå alternative konfigurasjo-
ner som skal gjennomgås for budområ-
dene.
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Forslaget til metode og hypoteser og alter-
native konfigurasjoner for budområdene skal 
legges fram for deltakende regulerings-
myndigheter, som skal kunne kreve samord-
nede endringer innen tre måneder.
b) I den andre fasen skal TSO-ene som deltar i 

gjennomgåelsen av budområdenes konfi-
gurasjon gjøre følgende:
i) gjennomgå og sammenligne gjeldende 

konfigurasjon for budområdene og hver 
alternativ konfigurasjon for budområ-
dene ved bruk av kriteriene angitt i 
artikkel 33,

ii) holde samråd i samsvar med artikkel 12 
og et arbeidsseminar om forslag til alter-
native konfigurasjoner for budområ-
dene sammenlignet med gjeldende kon-
figurasjon for budområdet, herunder 
tidsrammer for gjennomføring, med 
mindre budområdets konfigurasjon har 
en uvesentlig innvirkning på de kontrol-
lområdene som hører inn under opera-
tører i naboområdene,

iii) legge fram et felles forslag om å 
beholde eller endre budområdenes kon-
figurasjon for de deltakende medlems-
statene og reguleringsmyndighetene 
senest 15 måneder etter beslutningen 
om å innlede en gjennomgåelse.

c) Etter å ha mottatt det felles forslaget om å 
beholde eller endre budområdets konfigu-
rasjon i samsvar med nr. iii) over, skal de 
deltakende medlemstatene eller regule-
ringsmyndighetene, dersom medlemssta-
tene har bestemt det, innen seks måneder 
komme til enighet om forslaget om å 
beholde eller endre budområdets konfigu-
rasjon.

5. NEMO-ene eller markedsdeltakerne skal på 
anmodning fra de TSO-ene som deltar i gjen-
nomgåelsen av et budområde, legge fram for 
sistnevnte opplysninger som gjør det mulig for 
dem å gjennomgå budområders konfigura-
sjon. Disse opplysningene skal deles uteluk-
kende med de deltakende TSO-ene bare med 
henblikk på å vurdere budområders konfigura-
sjon.

6. Initiativet til en gjennomgåelse av budområde-
nes konfigurasjon og resultatene av denne skal 
offentliggjøres av ENTSO for elektrisk kraft, 
eller dersom gjennomgåelsen ble innledet i 
samsvar med nr. 1 bokstav d), av den delta-
kende TSO-en.

Artikkel 33

Kriterier for gjennomgåelse av budområdenes 
konfigurasjon

1. Dersom budområdenes konfigurasjon gjen-
nomgås i samsvar med artikkel 32, skal minst 
følgende kriterier tas i betraktning:
a) når det gjelder nettsikkerhet:

i) konfigurasjonens egnethet til å sikre 
driftssikkerhet og forsyningssikkerhet,

ii) graden av usikkerhet i beregningen av 
utvekslingskapasitet mellom budområ-
der,

b) når det gjelder samlet markedseffektivitet:
i) enhver økning eller reduksjon av øko-

nomisk effektivitet som følge av end-
ringen,

ii) markedseffektiviteten, herunder minst 
kostnaden ved å kunne sikre bindende 
fastsatt kapasitet, markedslikviditet, 
markedskonsentrasjon og markeds-
kraft, fremming av effektiv konkur-
ranse, prissignaler for å bygge infra-
struktur, samt hvorvidt prissignalene er 
nøyaktige og velfunderte,

iii) transaksjons- og overgangskostnader, 
herunder kostnaden ved å endre eksis-
terende avtaleforpliktelser som mar-
kedsdeltakere, NEMO-er og TSO-er har 
påtatt seg,

iv) kostnaden ved å bygge ny infrastruktur 
som kan redusere eksisterende flaske-
halser,

v) behovet for å sikre at markedsresultatet 
er oppnåelig uten behov for omfattende 
bruk av økonomisk ineffektive korrige-
rende tiltak,

vi) enhver skadevirkning av interne trans-
aksjoner på andre budområder for å 
sikre overholdelse av nr. 1.7 i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 714/2009,

vii) innvirkningen på driften og hvor effek-
tive balansemekanismene og avreg-
ningsprosessene er.

c) når det gjelder budområdenes stabilitet og 
robusthet:
i) behovet for at budområdene skal være 

tilstrekkelig stabile og robuste over tid,
ii) behovet for ensartede budområder for 

alle tidsrammene for kapasitetsbereg-
ning,

iii) behovet for at hver produksjons- og las-
tenhet skal tilhøre bare ett budområde 
for hver markedstidsenhet,
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iv) hvor og hvor ofte flaskehals finner sted, 
dersom strukturell flaskehals påvirker 
avgrensningen av budområder, idet det 
tas hensyn til eventuelle framtidige 
investeringer som kan redusere eksis-
terende flaskehalser.

2. En gjennomgåelse av budområder i samsvar 
med artikkel 32 skal omfatte scenarioer som 
tar hensyn til en rekke sannsynlige aspekter 
ved infrastrukturutviklingen i løpet av et tids-
rom på ti år, regnet fra året etter at beslutnin-
gen om å innlede gjennomgåelsen ble truffet.

Artikkel 34

Regelmessig rapportering om gjeldende  
konfigurasjon for budområdene fra ENTSO for 
elektrisk kraft og Byrået

1. Hvert tredje år skal Byrået vurdere hvor effek-
tiv budområdenes gjeldende konfigurasjon er.

Det skal gjøre følgende:
a) anmode ENTSO for elektrisk kraft om å 

utarbeide en teknisk rapport om budområ-
denes gjeldende konfigurasjon, og

b) utarbeide en markedsrapport som evalue-
rer virkningen av budområdenes gjeldende 
konfigurasjon på markedseffektiviteten.

2. Den tekniske rapporten nevnt i nr. 1 annet 
ledd bokstav a) skal minst omfatte følgende:
a) en liste over strukturelle flaskehalser og 

andre større fysiske flaskehalser, herunder 
hvor og hvor ofte flaskehalser oppstår,

b) en analyse av den forventede utviklingen 
for eller fjerningen av fysiske flaskehalser 
som følge av investeringer i nett eller som 
følge av betydelige endringer i produk-
sjons- eller forbruksmønstre,

c) en analyse av andelen kraftflyt som ikke er 
et resultat av ordningen for kapasitetstilde-
ling, for hver kapasitetsberegningsregion, 
når det er relevant,

d) flaskehalsinntekter og kostnader i forbin-
delse med bindende fastsatt kapasitet,

e) et scenario som spenner over et tidsrom på 
ti år.

3. Hver TSO skal legge fram data og analyser slik 
at den tekniske rapporten om budområdenes 
gjeldende konfigurasjon kan utarbeides i god 
tid.

4. ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram den 
tekniske rapporten om budområdenes gjel-
dende konfigurasjon for Byrået senest ni 
måneder etter Byråets anmodning.

5. Den tekniske rapporten om budområdenes 
gjeldende konfigurasjon skal omfatte de tre 

siste hele kalenderårene før Byråets anmod-
ning.

6. Med forbehold for taushetsplikten fastsatt i 
artikkel 13 skal ENTSO for elektrisk kraft 
offentliggjøre den tekniske rapporten.

7. Dersom den tekniske rapporten eller mar-
kedsrapporten avdekker svakheter i budområ-
dets gjeldende konfigurasjon, kan Byrået 
anmode TSO-ene om å innlede en gjennomgå-
else av budområdets gjeldende konfigurasjon i 
samsvar med artikkel 32 nr. 1.

Kapittel 3

Spesialregulering og mothandel

Artikkel 35

Samordnet spesialregulering og mothandel

1. Senest 16 måneder etter at reguleringsmyn-
dighetene har godkjent kapasitetsberegnings-
regionene nevnt i artikkel 15, skal alle TSO-er i 
hver kapasitetsberegningsregion utarbeide et 
forslag til en felles metode for samordnet spe-
sialregulering og mothandel. Forslaget skal 
være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 12.

2. Metoden for samordnet spesialregulering og 
mothandel skal omfatte tiltak som har betyd-
ning over landegrensene, og skal gjøre det 
mulig for alle TSO-er i hver kapasitetsbereg-
ningsregion å redusere den fysiske flaskehal-
sen på en effektiv måte uansett om årsakene til 
den fysiske flaskehalsen faller utenfor deres 
respektive kontrollområde eller ikke. Metoden 
for samordnet spesialregulering og mothandel 
skal ta høyde for at den kan ha en vesentlig 
innvirkning på flyten utenfor kontrollområdet 
til TSO-ene.

3. Hver TSO kan omfordele alle tilgjengelige pro-
duksjons- og lastenheter i samsvar med hen-
siktsmessige ordninger og avtaler som gjelder 
for sitt kontrollområde, herunder overførings-
forbindelser.

Senest 26 måneder etter reguleringsmyn-
dighetenes godkjenning av kapasitetsbereg-
ningsregionene skal alle TSO-er i hver kapasi-
tetsberegningsregion utarbeide en rapport 
som skal være gjenstand for samråd i samsvar 
med artikkel 12, som vurderer den gradvise 
samordningen og harmoniseringen av disse 
ordningene og avtalene, og som inneholder for-
slag. Rapporten skal legges fram for deres re-
spektive reguleringsmyndigheter for vurde-
ring. Forslagene i rapporten skal forhindre at 
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disse ordningene og avtalene virker markeds-
vridende.

4. Hver TSO skal avstå fra å iverksette ensidige 
eller ikke-samordnede tiltak for spesialregule-
ring og mothandel som har betydning over 
landegrensene. Hver TSO skal samordne bru-
ken av ressurser for spesialregulering og mot-
handel, idet det tas hensyn til deres innvirk-
ning på driftssikkerheten og den økonomiske 
effektiviteten.

5. De relevante produksjons- og lastenhetene 
skal legge fram prisene for spesialregulering 
og mothandel for TSO-ene før disse ressur-
sene tas i bruk til spesialregulering og mot-
handel.

Prising av spesialregulering og mothandel 
skal være basert på følgende:
a) prisene på de relevante markedene for elek-

trisk kraft for den relevante tidsrammen, 
eller

b) kostnadene til spesialregulering og mot-
handel, som beregnes på en gjennomsiktig 
måte på grunnlag av påløpte kostnader.

6. Produksjons- og lastenhetene skal på forhånd 
legge fram alle opplysninger som er nødven-
dige for å beregne kostnadene til spesialregu-
lering og mothandel, for de berørte TSO-ene. 
Disse opplysningene skal deles med de 
berørte TSO-ene utelukkende med hensyn til 
spesialregulering og mothandel.

Kapittel 4

Utviklingen av algoritmer

Artikkel 36

Alminnelige bestemmelser

1. Alle NEMO-er skal utvikle, vedlikeholde og 
bruke følgende algoritmer:
a) en priskoplingsalgoritme,
b) en matchingsalgoritme for kontinuerlig 

handel.
2. NEMO-ene skal sikre at priskoplingsalgorit-

men og matchingsalgoritmen for kontinuerlig 
handel oppfyller kravene fastsatt i henholdsvis 
artikkel 39 og 52.

3. Innen 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid 
med TSO-ene utarbeide et forslag til en alter-
nativ metode for å oppfylle forpliktelsene fast-
satt i henholdsvis artikkel 39 og 52. Forslaget 
til metode skal være gjenstand for samråd i 
samsvar med artikkel 12.

4. NEMO-ene skal om mulig bruke allerede 
avtalte løsninger for å oppnå målene i denne 
forordning på en effektiv måte.

Artikkel 37

Utviklingen av algoritmer

1. Innen åtte måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse
a) skal alle TSO-er i fellesskap legge fram for 

alle NEMO-er et forslag til et felles sett med 
krav til effektiv kapasitetstildeling, som gjør 
det mulig å utvikle priskoplingsalgoritmen 
og matchingsalgoritmen for kontinuerlig 
handel. Disse kravene skal angi funksjoner 
og ytelser, herunder frister for levering av 
resultater fra den felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskoplingen og opplysninger om 
utvekslingskapasiteten mellom budområ-
der og tildelingsbegrensninger som skal 
overholdes,

b) skal alle NEMO-er i fellesskap framlegg et 
felles sett med krav til effektiv matching, 
som gjør det mulig å utvikle priskoplingsal-
goritmen og matchingsalgoritmen for kon-
tinuerlig handel.

2. Senest tre måneder etter at TSO-ene og 
NEMO-ene har framlagt sine forslag til et fel-
les sett med krav i samsvar med nr. 1, skal alle 
NEMO-er utarbeide et forslag til algoritmen, 
som oppfyller disse kravene. Dette forslaget 
skal angi innen hvilken frist NEMO-er som 
utøver MCO-funksjonene i samsvar med artik-
kel 7 nr. 1 bokstav b), må sende inn mottatte 
ordrer.

3. Forslaget nevnt i nr. 2 skal legges fram for alle 
TSO-er. Dersom det trengs mer tid til å utar-
beide forslaget, skal alle NEMO-er samarbeide 
om dette med støtte fra alle TSO-er i et tidsrom 
på høyst to måneder for å sikre at forslaget 
oppfyller bestemmelsene i nr. 1 og 2.

4. Forslagene nevnt i nr. 1 og 2 skal være gjen-
stand for samråd i samsvar med artikkel 12.

5. Alle NEMO-er skal legge fram forslaget utarbei-
det i samsvar med nr. 2 og 3 for regulerings-
myndighetene for godkjenning senest 18 måne-
der etter denne forordnings ikrafttredelse.

6. Senest to år etter at forslaget er godkjent i 
samsvar med nr. 5, skal alle TSO-er og alle 
NEMO-er gjennomgå hvordan priskoplingsal-
goritmen og matchingsalgoritmen for kontinu-
erlig handel fungerer, og legge fram rapporten 
for Byrået. Gjennomgåelsen skal deretter gjen-
tas annet hvert år dersom Byrået anmoder om 
det.
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Kapittel 5

Felles dagen-før-markedskopling

Avsnitt 1

Priskoplingsalgoritmen

Artikkel 38

Målene for priskoplingsalgoritmen

1. Priskoplingsalgoritmen skal gi de resultatene 
som er angitt i artikkel 39 nr. 2 på en måte som
a) tar sikte på å skape størst mulig økonomisk 

overskudd for den felles dagen-før-marked-
skoplingen i priskoplingsregionen for neste 
handelsdag,

b) anvender prinsippet om marginalprising, 
slik at alle aksepterte kjøpsbud skal ha 
samme pris per budområde og markeds-
tidsenhet,

c) fremmer effektiv prisdannelse,
d) tar hensyn til utvekslingskapasiteten mel-

lom budområder og tildelingsbegrensnin-
ger,

e) gjør at den kan gjentas og er skalerbar.
2. Priskoplingsalgoritmen skal utvikles på en 

måte som gjør det mulig å anvende den på et 
større eller mindre antall budområder.

Artikkel 39

Priskoplingsalgoritmen – inndata og resultater

1. For å gi resultater skal priskoplingsalgoritmen 
anvende følgende:
a) tildelingsbegrensninger fastsatt i samsvar 

med artikkel 23 nr. 3,
b) resultater for utvekslingskapasitet mellom 

budområder, validert i samsvar med artik-
kel 30,

c) ordrer innsendt i samsvar med artikkel 40.
2. Priskoplingsalgoritmen skal gi minst følgende 

resultater samtidig for hver markedstidsenhet:
a) en enkelt likevektspris for hvert budom-

råde og hver markedstidsenhet i euro/
MWh,

b) en enkelt nettoposisjon for hvert budom-
råde og hver markedstidsenhet,

c) opplysninger som gjør det mulig å fastsette 
status for ordrebehandlingen.

3. Alle NEMO-er skal sikre at resultatene fra den 
felles priskoplingsalgoritmen er nøyaktige og 
effektive.

4. Alle TSO-er skal kontrollere at resultatene av 
priskoplingsalgoritmen er i samsvar med 
utvekslingskapasiteten mellom budområder 
og tildelingsbegrensningene.

Artikkel 40

Egnede produkter

1. Senest 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal NEMO-ene legge fram et 
felles forslag til hvilke produkter som kan 
omfattes av den felles dagen-før-markedsko-
plingen. NEMO-ene skal sikre at ordrer som 
er et resultat av disse produktene, og som 
priskoplingsalgoritmen anvendes på, er 
uttrykt i euro og viser til markedstid.

2. Alle NEMO-er skal sikre at priskoplingsalgo-
ritmen kan behandle ordrer som er et resultat 
av disse produktene, og som omfatter én mar-
kedstidsenhet og flere markedstidsenheter.

3. I samsvar med artikkel 12 skal alle NEMO-er 
innen to år etter denne forordnings ikrafttre-
delse og deretter hvert annet år samrå seg 
med følgende:
a) markedsdeltakerne, for å sikre at tilgjenge-

lige produkter oppfyller deres behov,
b) alle TSO-er, for å sikre at produktene opp-

fyller kriteriene for driftssikkerhet,
c) alle reguleringsmyndigheter, for å sikre at 

tilgjengelige produkter er i samsvar med 
målene i denne forordning.

4. Alle NEMO-er skal ved behov endre produk-
tene i samsvar med resultatene av samrådet 
nevnt i nr. 3.

Artikkel 41

Maksimums- og minimumspriser

1. Innen 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid 
med de berørte TSO-ene utarbeide et forlag til 
harmoniserte maksimums- og minimumslike-
vektspriser, som skal anvendes i alle budområ-
der som deltar i den felles dagen-før-marked-
skoplingen. Forslaget skal ta hensyn til en 
beregning av avsavnsverdien.

Forslaget skal være gjenstand for samråd i 
samsvar med artikkel 12.

2. Alle NEMO-er skal legge forslaget fram for 
reguleringsmyndighetene for deres godkjen-
ning.

Dersom en medlemsstat har besluttet at en 
annen myndighet enn den nasjonale regule-
ringsmyndigheten har myndighet til å god-
kjenne maksimums- og minimumslikevektspri-
ser på nasjonalt plan, skal reguleringsmyndig-
heten samrå seg med den berørte 
myndigheten om forslaget når det gjelder for-
slagets innvirkning på nasjonale markeder.
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Etter å ha mottatt en beslutning om god-
kjenning fra alle reguleringsmyndighetene 
skal alle NEMO-er uten unødig opphold under-
rette de berørte TSO-ene om denne beslutnin-
gen.

Artikkel 42

Prising av utvekslingskapasitet mellom  
budområder på dagen-før-markedet

1. Avgiften for utvekslingskapasitet mellom bud-
områder på dagen-før-markedet skal gjen-
speile markedsrelatert flaskehals og skal 
beløpe seg til forskjellen mellom de tilsva-
rende likevektsprisene på dagen-før-markedet 
i de relevante budområdene.

2. Ingen gebyrer, som gebyrer for ubalanse eller 
tilleggsgebyrer, får anvendelse på utvekslings-
kapasitet mellom budområder på dagen-før-
markedet, unntatt når det gjelder prisingen i 
samsvar med nr. 1.

Artikkel 43

Metode for beregning av planlagte utvekslinger 
som følge av felles dagen-før-markedskopling

1. Innen 16 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal TSO-er som har til hensikt å 
beregne planlagte utvekslinger som følge av 
felles dagen-før-markedskopling, utarbeide et 
forslag til en felles metode for denne beregnin-
gen. Forslaget skal være gjenstand for samråd 
i samsvar med artikkel 12.

2. Metoden skal beskrive beregningen og angi 
hvilke opplysninger som de berørte NEMO-
ene skal legge fram for den ansvarlige for 
beregning av planlagt utveksling opprettet i 
samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav g), og 
fristene for framlegging av disse opplysnin-
gene. Fristen for framlegging av opplysninger 
skal være senest kl. 15.30 markedstid dagen 
før.

3. Beregningen skal være basert på nettoposisjo-
ner for hver markedstidsenhet.

4. Senest to år etter at reguleringsmyndighetene 
i den berørte regionen har godkjent forslaget 
nevnt i nr. 1, skal TSO-er som søker om plan-
lagte utvekslinger, gjennomgå metoden på 
nytt. Metoden skal deretter gjennomgås hvert 
annet år dersom vedkommende regulerings-
myndigheter anmoder om dette.

Artikkel 44

Fastsettelse av alternative framgangsmåter

Innen 16 måneder etter denne forordnings ikraft-
tredelse skal hver TSO i samarbeid med alle de 
andre TSO-ene i kapasitetsberegningsregionen 
utarbeide et forslag til robuste og rettidige alter-
native framgangsmåter som sikrer en effektiv, 
gjennomsiktig og ikke-diskriminerende kapasi-
tetstildeling i tilfelle den felles dagen-før-marked-
skoplingsprosessen ikke gir resultater.

Forslaget til fastsettelse av alternative fram-
gangsmåter skal være gjenstand for samråd i sam-
svar med artikkel 12.

Artikkel 45

Ordninger for tilfeller der det er mer enn én 
NEMO i et budområde, og for overføringsfor-
bindelser som ikke drives av sertifiserte TSO-er

1. TSO-er i budområder der mer enn én NEMO 
er utpekt og/eller tilbyr handelstjenester, eller 
der det finnes overføringsforbindelser som 
ikke drives av TSO-er som er sertifisert i sam-
svar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 714/
2009, skal utarbeide et forslag til tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder og 
andre nødvendige ordninger for slike budom-
råder i samarbeid med berørte TSO-er, 
NEMO-er og operatører av overføringsforbin-
delser som ikke er sertifisert som TSO-er, for 
å sikre at de berørte NEMO-ene og operatø-
rene av overføringsforbindelser legger fram 
nødvendige opplysninger og den finansierin-
gen som er nødvendig for slike ordninger. 
Ordningene skal være slik utformet at andre 
TSO-er og NEMO-er kan slutte seg til dem.

2. Forslaget skal legges fram for de relevante 
nasjonale reguleringsmyndighetene for god-
kjenning innen fire måneder etter at mer enn 
én NEMO er blitt utpekt og/eller har fått tilla-
telse til å tilby handelstjenester i et budom-
råde, eller dersom en ny overføringsforbin-
delse ikke drives av en sertifisert TSO. Når det 
gjelder eksisterende overføringsforbindelse 
som ikke drives av sertifiserte TSO-er, skal 
forslaget legges fram innen fire måneder etter 
at denne forordning er trådt i kraft.
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Avsnitt 2

Prosessen for felles dagen-før-markedskopling

Artikkel 46

Framlegging av inndata

1. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal sikre at utvekslingskapasiteten mel-
lom budområder og tildelingsbegrensninger 
legges fram for de berørte NEMO-ene i god 
tid for å sikre offentliggjøring av utvekslings-
kapasiteten mellom budområder og tildelings-
begrensninger for markedet senest kl. 11.00 
markedstid dagen før.

2. Dersom en ansvarlig for samordnet kapasitets-
beregning ikke kan legge fram opplysninger 
om utvekslingskapasitet mellom budområder 
og tildelingsbegrensninger én time før stenge-
tiden for dagen-før-markedet, skal nevnte 
ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning 
underrette de berørte NEMO-ene. Disse 
NEMO-ene skal umiddelbart offentliggjøre en 
kunngjøring til markedsdeltakerne.

I slike tilfeller skal ansvarlig for samordnet 
kapasitetsberegning legge fram opplysninger 
om utvekslingskapasitet mellom budområder 
og tildelingsbegrensninger senest 30 minutter 
før stengetiden for dagen-før-markedet.

Artikkel 47

Driften av den felles dagen-før-markeds-
koplingen

1. Åpningstiden for dagen-før-markedet skal 
være senest kl. 11 markedstid dagen før.

2. Stengetiden for dagen-før-markedet i hvert 
budområde skal være kl. 12 markedstid dagen 
før. TSO-ene eller NEMO-ene i regionen Det 
sentrale Øst-Europa eller dens nabostater, kan 
fastsette en annen stengetid inntil regionen 
har sluttet seg til den felles dagen-før-marked-
skoplingen.

3. Markedsdeltakerne skal sende inn alle ordrer 
til de berørte NEMO-ene før stengetiden for 
dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 39 
og 40.

4. Hver NEMO skal sende inn ordrene mottatt i 
samsvar med nr. 3 for å utøve MCO-funksjo-
nene i samsvar med artikkel 7 nr. 2, senest 
innen det tidspunktet som er angitt av alle 
NEMO-er i forslaget til en felles priskoplings-
algoritme som fastsatt i artikkel 37 nr. 5.

5. Ordrer som matches i det felles dagen-før-mar-
kedet, skal anses som bindende fastsatte.

6. MCO-funksjonene skal sikre at alle innsendte 
ordrer er anonyme.

Artikkel 48

Levering av resultater

1. Senest innen tidspunktet angitt av alle TSO-er i 
kravene angitt i artikkel 37 nr. 1 bokstav a), 
skal alle NEMO-er som utøver MCO-funksjo-
ner, levere resultatene fra den felles dagen-før-
markedskoplingen til følgende:
a) alle TSO-er, alle ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning og alle NEMO-er, når 
det gjelder resultatene angitt i artikkel 39 
nr. 2 bokstav a) og b),

b) alle NEMO-er, når det gjelder resultatene 
angitt i artikkel 39 nr. 2 bokstav c).

2. Hver TSO skal kontrollere at resultatene fra 
priskoplingsalgoritmen for felles dagen-før-
markedskopling nevnt i artikkel 39 nr. 2 bok-
stav b) er beregnet i samsvar med tildelingsbe-
grensningene og validert utvekslingskapasitet 
mellom budområder.

3. Hver NEMO skal kontrollere at resultatene av 
priskoplingsalgoritmen for felles dagen-før-
markedskopling nevnt i artikkel 39 nr. 2 bok-
stav c) er beregnet i samsvar med ordrene.

4. Hver NEMO skal uten unødig opphold under-
rette markedsdeltakerne om status for 
behandlingen av deres ordrer.

Artikkel 49

Beregning av planlagte utvekslinger som følge 
av felles dagen-før-markedskopling

1. Hver ansvarlig for beregningen av planlagte 
utvekslinger skal beregne de planlagte utveks-
lingene mellom budområder for hver mar-
kedstidsenhet i samsvar med metoden fastsatt 
i artikkel 43.

2. Hver ansvarlig for beregningen av planlagte 
utvekslinger skal underrette berørte NEMO-
er, sentrale motparter, overføringsagenter og 
TSO-er om avtalte planlagte utvekslinger.

Artikkel 50

Iverksetting av alternative framgangsmåter

1. Dersom ingen av NEMO-ene som utøver 
MCO-funksjoner, kan levere en del av eller alle 
resultatene av priskoplingsalgoritmen innen 
fristen fastsatt i artikkel 37 nr. 1 bokstav a), får 
de alternative framgangsmåtene fastsatt i sam-
svar med artikkel 44 anvendelse.
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2. I tilfeller der det er risiko for at ingen av 
NEMO-er som utøver MCO-funksjoner kan 
levere en del av eller alle resultatene innen 
fristen, skal alle NEMO-ene underrette TSO-
ene så snart risikoen er identifisert. Alle 
NEMO-er som utøver MCO-funksjoner, skal 
umiddelbart offentliggjøre en kunngjøring ret-
tet til markedsdeltakerne om at alternative 
framgangsmåter kan få anvendelse.

Kapittel 6

Det felles intradagmarkedet

Avsnitt 1

Mål, vilkår og resultater for det felles intra-
dagmarkedet

Artikkel 51

Mål for matchingsalgoritmen for kontinuerlig 
handel

1. Mellom åpningstiden og stengetiden for det 
områdekryssende intradagmarkedet skal 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 
bestemme hvilke ordrer som skal velges ut for 
matching, slik at matchingen
a) tar sikte på å skape størst mulig økonomisk 

overskudd for det felles intradagmarkedet 
per handel for tidsrammen for intradagmar-
kedet ved å tildele kapasitet til ordrer som 
kan matches ut fra pris og innleggingstids-
punkt,

b) tar hensyn til tildelingsbegrensningene 
fastsatt i samsvar med artikkel 58 nr. 1,

c) tar hensyn til utvekslingskapasiteten mel-
lom budområder fastsatt i samsvar med 
artikkel 58 nr. 1,

d) tar hensyn til kravene til levering av resulta-
ter fastsatt i artikkel 60,

e) kan gjentas og er skalerbar.
2. Matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 

skal gi de resultatene som er fastsatt i artikkel 
52, og være i samsvar med de produktegen-
skapene og funksjonene som er angitt i artik-
kel 53.

Artikkel 52

Resultater av matchingsalgoritmen for 
kontinuerlig handel

1. Alle NEMO-er skal som en del av sin MCO-
funksjon sikre at matchingsalgoritmen for 
kontinuerlig handel gir minst følgende resulta-
ter:

a) status for ordrebehandlingen og prisene 
per handel,

b) en enkelt nettoposisjon for hvert budom-
råde og hver markedstidsenhet på intradag-
markedet.

2. Alle NEMO-er skal sikre at resultatene fra 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 
er nøyaktige og effektive.

3. Alle TSO-er skal kontrollere at resultatene av 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 
er i samsvar med utvekslingskapasiteten mel-
lom budområder og tildelingsbegrensningene 
i samsvar med artikkel 58 nr. 2.

Artikkel 53

Egnede produkter

1. Senest 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal NEMO-ene legge fram et 
felles forslag til hvilke produkter som kan 
omfattes av det felles intradagmarkedet. 
NEMO-ene skal sikre at ordrer som er et 
resultat av disse produktene, og som sendes 
inn for at MCO-funksjonene skal kunne utøves 
i samsvar med artikkel 7, er uttrykt i euro og 
viser til markedstid og markedstidsenhet.

2. Alle NEMO-er skal sikre at ordrer som er et 
resultat av disse produktene, er forenlige med 
variasjonene i utvekslingskapasiteten mellom 
budområder slik at de kan matches samtidig.

3. Alle NEMO-er skal sikre at matchingsalgorit-
men for kontinuerlig handel kan behandle 
ordrer som omfatter én markedstidsenhet og 
flere markedstidsenheter.

4. Innen to år etter denne forordnings ikrafttre-
delse og deretter hvert annet år skal alle 
NEMO-er i samsvar med artikkel 12 samrå 
seg med
a) markedsdeltakerne, for å sikre at tilgjenge-

lige produkter oppfyller deres behov,
b) alle TSO-er, for å sikre at produktene opp-

fyller kriteriene for driftssikkerhet,
c) alle reguleringsmyndigheter, for å sikre at 

tilgjengelige produkter oppfyller målene i 
denne forordning.

5. Alle NEMO-er skal ved behov endre produk-
tene i samsvar med resultatene av samrådet 
nevnt i nr. 4.

Artikkel 54

Maksimums- og minimumspriser

1. Innen 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid 
med de berørte TSO-ene utarbeide et forlag til 
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harmoniserte maksimums- og minimumslike-
vektspriser, som skal anvendes i alle budområ-
der som deltar i felles intradagmarkedsko-
pling. Forslaget skal ta hensyn til en bereg-
ning av avsavnsverdien.

Forslaget skal være gjenstand for samråd i 
samsvar med artikkel 12.

2. Alle NEMO-er skal legge forslaget fram for 
alle reguleringsmyndighetene for godkjen-
ning. Dersom en medlemsstat har besluttet at 
en annen myndighet enn den nasjonale regule-
ringsmyndigheten har myndighet til å god-
kjenne maksimums- og minimumslikevekts-
priser på nasjonalt plan, skal reguleringsmyn-
digheten samrå seg med den berørte myndig-
heten om forslaget når det gjelder forslagets 
innvirkning på nasjonale markeder.

3. Etter å ha mottatt en beslutning fra regule-
ringsmyndighetene skal alle NEMO-er uten 
unødig opphold underrette de berørte TSO-
ene om denne beslutningen.

Artikkel 55

Prising av kapasitet på intradagmarkedet

1. Når den felles metoden for prising av utveks-
lingskapasitet mellom budområder på intra-
dagmarkedet er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 55 nr. 3, skal den gjenspeile den mar-
kedsrelaterte flaskehalsen og være basert på 
faktiske ordrer.

2. Før den felles metoden for prising av utveks-
lingskapasiteten mellom budområder på intra-
dagmarkedet angitt i nr. 3 er godkjent, kan 
TSO-er foreslå en ordning for tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder på 
intradagmarkedet med pålitelig prising i sam-
svar med kravene i nr. 1, som skal godkjennes 
av reguleringsmyndighetene i de berørte med-
lemsstatene. Denne ordningen skal sikre at 
prisen på utvekslingskapasitet mellom budom-
råder på intradagmarkedet er tilgjengelig for 
markedsdeltakerne på tidspunktet for 
matching av ordrene.

3. Innen 24 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er utarbeide et for-
slag til en felles metode for prising av utveks-
lingskapasitet mellom budområder på intra-
dagmarkedet. Forslaget skal være gjenstand 
for samråd i samsvar med artikkel 12.

4. Ingen gebyrer, som gebyrer for ubalanse eller 
tilleggsgebyrer, får anvendelse på utvekslings-
kapasitet mellom budområder på intradagmar-
kedet, unntatt når det gjelder prisingen i sam-
svar med nr. 1–3.

Artikkel 56

Metode for beregning av planlagte utvekslinger 
som følge av felles intradagmarkedskopling

1. Innen 16 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal TSO-er som har til hensikt å 
beregne planlagte utvekslinger som følge av 
felles intradagmarkedskopling, utarbeide et 
forslag til en felles metode for denne beregnin-
gen.

Forslaget skal være gjenstand for samråd i 
samsvar med artikkel 12.

2. Metoden skal beskrive beregningen og ved 
behov inneholde en oversikt over opplysnin-
gene som de berørte NEMO-ene skal legge 
fram for den ansvarlige for beregning av plan-
lagt utveksling, samt angi fristene for framleg-
ging av disse opplysningene.

3. Beregningen av planlagte utvekslinger skal 
bygge på nettoposisjonene som angitt i artik-
kel 52 nr. 1 bokstav b).

4. Senest to år etter at reguleringsmyndighetene 
i den berørte regionen har godkjent forslaget 
nevnt i nr. 1, skal berørte TSO-er gjennomgå 
metoden på nytt. TSO-ene skal deretter gjen-
nomgå metoden hvert annet år dersom ved-
kommende reguleringsmyndigheter anmoder 
om dette.

Artikkel 57

Ordninger for tilfeller der det er mer enn én 
NEMO i et budområde, og for overføringsfor-
bindelser som ikke drives av sertifiserte TSO-er

1. TSO-er i budområder der mer enn én NEMO 
er utpekt og/eller tilbyr handelstjenester, eller 
der det finnes overføringsforbindelser som 
ikke drives av TSO-er som er sertifisert i sam-
svar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 714/
2009, skal utarbeide et forslag til tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder og 
andre nødvendige ordninger for slike budom-
råder i samarbeid med berørte TSO-er, 
NEMO-er og operatører av overføringsforbin-
delser som ikke er sertifisert som TSO-er, for 
å sikre at de berørte NEMO-ene og operatø-
rene av overføringsforbindelser legger fram 
nødvendige opplysninger og den finansierin-
gen som er nødvendig for slike ordninger. 
Ordningene skal være slik utformet at andre 
TSO-er og NEMO-er kan slutte seg til dem.

2. Forslaget skal legges fram for de relevante 
nasjonale reguleringsmyndighetene for god-
kjenning innen fire måneder etter at mer enn 
én NEMO er blitt utpekt og/eller har fått tilla-
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telse til å tilby handelstjenester i et budom-
råde, eller dersom en ny overføringsforbin-
delse ikke drives av en sertifisert TSO. Når det 
gjelder eksisterende overføringsforbindelser 
som ikke drives av sertifiserte TSO-er, skal 
forslaget legges fram innen fire måneder etter 
at denne forordning er trådt i kraft.

Avsnitt 2

Prosessen for felles intradagmarkedskopling

Artikkel 58

Framlegging av inndata

1. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal sikre at opplysninger om utveks-
lingskapasitet mellom budområder og tilde-
lingsbegrensninger legges fram for de berørte 
NEMO-ene senest 15 minutter før åpningsti-
den for det områdekryssende intradagmarke-
det.

2. Dersom det er nødvendig med oppdaterte opp-
lysninger om utvekslingskapasitet mellom 
budområder og tildelingsbegrensninger på 
grunn av driftsrelaterte endringer i transmi-
sjonsnettet, skal hver TSO underrette de 
ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning 
i sin kapasitetsberegningsregion. De ansvar-
lige for samordnet kapasitetsberegning skal 
deretter underrette de berørte NEMO-ene.

3. Dersom en ansvarlig for samordnet kapasitets-
beregning ikke er i stand til å oppfylle kravene 
i nr. 1, skal vedkommende underrette de 
berørte NEMO-ene. Disse NEMO-ene skal 
uten opphold offentliggjøre en kunngjøring 
rettet til alle markedsdeltakere.

Artikkel 59

Driften av den felles intradagmarkedskoplingen

1. Innen 16 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er ha ansvaret for 
å foreslå åpnings- og stengetider for det områ-
dekryssende intradagmarkedet. Forslaget 
skal være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 12.

2. Stengetiden for det områdekryssende intra-
dagmarkedet skal fastsettes slik at den
a) gir markedsdeltakernes de beste mulighe-

ter til å tilpasse sine balanser ved å handle 
innenfor tidsrammen for intradagmarkedet 
så tett opptil sanntid som mulig, og

b) gir TSO-er og markedsdeltakere tilstrekke-
lig tid til å gjennomføre sine planleggings- 

og avstemmingsprosesser med hensyn til 
driftssikkerheten i nettet.

3. Det skal fastsettes en stengetid for det områ-
dekryssende intradagmarkedet for hver mar-
kedstidsenhet og for en gitt budområde-
grense. Den skal være høyst én time før star-
ten av den berørte markedstidsenheten og 
skal ta hensyn til de relevante avregningspro-
sessene med hensyn til driftssikkerhet.

4. Intradaghandelen med energi for en gitt mar-
kedstidsenhet for en budområdegrense skal 
starte senest ved åpningstiden for det område-
kryssende intradagmarkedet for de relevante 
budområdegrensene og skal tillates fram til 
stengetiden for det områdekryssende intra-
dagmarkedet.

5. Markedsdeltakerne skal sende inn alle ordrer 
for en gitt markedstidsenhet til de berørte 
NEMO-ene før stengetiden for det område-
kryssende intradagmarkedet. Alle NEMO-er 
skal sende inn ordrer for en gitt markedstids-
enhet til felles matching umiddelbart etter at 
ordrene er mottatt av markedsdeltakerne.

6. Ordrer som matches ved felles intradagmar-
kedskopling, skal anses som bindende.

7. MCO-funksjonene skal sikre anonymitet for 
ordrer som sendes inn via den delte ordrebo-
ken.

Artikkel 60

Levering av resultater

1. Alle NEMO-er som utøver MCO-funksjoner, 
skal levere følgende resultater fra matchings-
algoritmen for kontinuerlig handel:
a) til alle andre NEMO-er: status for ordrebe-

handlingen per handel som angitt i artikkel 
52 nr. 1 bokstav a),

b) til alle TSO-er og ansvarlige for beregning 
av planlagt utveksling: nettoposisjonene 
som angitt i artikkel 52 nr. 1 bokstav b).

2. Dersom en NEMO av årsaker som ligger uten-
for dennes ansvar, ikke har mulighet til å 
levere resultatene fra matchingsalgoritmen for 
kontinuerlig handel i samsvar med nr. 1 bok-
stav a), skal den underrette alle de andre 
NEMO-ene.

3. Dersom en NEMO av årsaker som ligger uten-
for dennes ansvar ikke har mulighet til å 
levere disse resultatene fra matchingsalgorit-
men for kontinuerlig handel i samsvar med nr. 
1 bokstav b), skal den snarest mulig under-
rette alle TSO-er og hver ansvarlig for bereg-
ning av planlagt utveksling. Alle NEMO-er 
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skal underrette de berørte markedsdelta-
kerne.

4. Alle NEMO-er skal uten unødig opphold sende 
de nødvendige opplysningene til markedsdel-
takerne for å sikre at tiltakene angitt i artikkel 
68 og artikkel 73 nr. 3 kan gjennomføres.

Artikkel 61

Beregning av planlagte utvekslinger som følge 
av felles intradagmarkedskopling

1. Hver ansvarlig for beregning av planlagt 
utveksling skal beregne planlagte utvekslinger 
mellom budområder for hver markedstidsen-
het i samsvar med metoden fastsatt i samsvar 
med artikkel 56.

2. Hver ansvarlig for beregning av planlagt 
utveksling skal underrette berørte NEMO-er, 
sentrale motparter, overføringsagenter og 
TSO-er om avtalte planlagte utvekslinger.

Artikkel 62

Offentliggjøring av markedsopplysninger

1. Så snart ordrene er matchet, skal hver NEMO 
minst offentliggjøre for de berørte markeds-
deltakerne status for ordrebehandlingen og 
prisene per handel fra matchingsalgoritmen 
for kontinuerlig handel i samsvar med artikkel 
52 nr. 1 bokstav a).

2. Hver NEMO skal sikre at opplysningene om 
samlet handlet mengde og priser er offentlig 
tilgjengelig i et lett tilgjengelig format i minst 
fem år. I forbindelse med forslaget til 
matchingsalgoritme for kontinuerlig handel i 
samsvar med artikkel 37 nr. 5 skal alle NEMO-
er foreslå hvilke opplysninger som skal offent-
liggjøres.

Artikkel 63

Supplerende regionale auksjoner

1. Innen 18 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse kan berørte NEMO-er og TSO-
er på grensene mellom budområder i felles-
skap legge fram et felles forslag til utforming 
og gjennomføring av supplerende intradagauk-
sjoner. Forslaget skal være gjenstand for sam-
råd i samsvar med artikkel 12.

2. Supplerende regionale intradagauksjoner kan 
gjennomføres innenfor eller mellom budområ-
der i tillegg til løsningen med felles intradag-
markedskopling nevnt i artikkel 51. For at 
regionale intradagauksjoner skal kunne avhol-
des, kan den kontinuerlige handelen innenfor 

og mellom relevante budområder stanses i et 
begrenset tidsrom før stengetiden for det 
områdekryssende intradagmarkedet, som 
ikke skal overstige den minstetiden som kre-
ves for å gjennomføre auksjonen, og under 
ingen omstendigheter i mer enn ti minutter.

3. Når det gjelder supplerende regionale intrada-
gauksjoner, kan metoden for prising av utveks-
lingskapasitet mellom budområder på intra-
dagmarkedet avvike fra metoden fastsatt i 
samsvar med artikkel 55 nr. 3, men den skal 
uansett oppfylle prinsippene fastsatt i artikkel 
55 nr. 1.

4. Vedkommende reguleringsmyndigheter kan 
godkjenne forslaget til supplerende regionale 
intradagauksjoner dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) de regionale auksjonene kan ikke ha nega-

tiv innvirkning på likviditeten i det felles 
intradagmarkedet,

b) all utvekslingskapasitet mellom budområ-
dene skal tildeles gjennom kapasitetshånd-
teringsmodulen,

c) den regionale auksjonen skal ikke medføre 
noen utilbørlig forskjellsbehandling mel-
lom markedsdeltakere fra tilstøtende regio-
ner,

d) tidsplanene for regionale auksjoner skal 
være forenlige med det felles intradagmar-
kedet slik at markedsdeltakerne kan 
handle så tett opptil sanntid som mulig,

e) reguleringsmyndighetene skal ha samrådd 
seg med markedsdeltakerne i de berørte 
medlemsstatene.

5. Minst hvert annet år etter beslutningen om 
supplerende regionale auksjoner er truffet, 
skal reguleringsmyndighetene i de berørte 
medlemsstatene gjennomgå og vurdere om 
eventuelle regionale løsninger er forenlige 
med det felles intradagmarkedet, for å sikre at 
ovennevnte vilkår fortsatt blir oppfylt.

Avsnitt 3

Overgangsordninger for intradagmarkedet

Artikkel 64

Bestemmelser om eksplisitt tildeling

1. Dersom reguleringsmyndighetene i medlems-
statene på hver av de berørte budområdegren-
sene i fellesskap anmoder om det, skal de 
berørte TSO-ene i tillegg til implisitt tildeling 
også tilby eksplisitt tildeling, det vil si kapasi-
tetstildeling som er atskilt fra handelen med 
elektrisk kraft; for dette formål anvendes kapa-
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sitetshåndteringsmodulen på budområdegren-
sene.

2. TSO-ene på de berørte budområdegrensene 
skal i fellesskap utarbeide forslag til vilkår som 
markedsdeltakerne skal oppfylle for å delta i 
den eksplisitte tildelingen. Forslaget skal god-
kjennes i fellesskap av reguleringsmyndighe-
tene i medlemsstatene på hver av de berørte 
budområdegrensene.

3. Ved anvendelse av kapasitetshåndteringsmo-
dulen skal forskjellsbehandling unngås når 
kapasitet samtidig tildeles implisitt og ekspli-
sitt. Kapasitetshåndteringsmodulen skal 
bestemme hvilke ordrer som skal velges ut for 
matching, og hvilke anmodninger om ekspli-
sitt kapasitet som skal godtas, på grunnlag av 
en rangering etter pris og tidspunktet for inn-
sending.

Artikkel 65

Avskaffelse av eksplisitt tildeling

1. Berørte NEMO-er skal samarbeide nært med 
berørte TSO-er og skal samrå seg med mar-
kedsdeltakerne i samsvar med artikkel 12 for 
å omsette markedsdeltakernes behov i tilknyt-
ning til eksplisitt tildeling av kapasitetsrettig-
heter til ikke-standardiserte intradagproduk-
ter.

2. Før beslutningen treffes om å avskaffe ekspli-
sitt tildeling skal reguleringsmyndighetene i 
medlemsstatene på hver av de berørte budom-
rådegrensene i fellesskap organisere samråd 
for å vurdere om de foreslåtte ikke-standardi-
serte intradagproduktene oppfyller markeds-
deltakernes behov for intradaghandel.

3. Vedkommende reguleringsmyndigheter i 
medlemsstatene på hver av de berørte budom-
rådegrensene skal i fellesskap godkjenne de 
innførte ikke-standardiserte produktene og 
avskaffelsen av eksplisitt tildeling.

Artikkel 66

Bestemmelser om intradagordninger

1. Markedsdeltakerne skal sikre at spesifise-
ring, clearing og oppgjør i tilknytning til ekspli-
sitt tildeling av utvekslingskapasitet mellom 
budområder fullføres.

2. Markedsdeltakerne skal oppfylle alle økono-
miske forpliktelser i tilknytning til clearing og 
oppgjør som gjelder eksplisitt tildeling.

3. Deltakende TSO-er skal offentliggjøre rele-
vante opplysninger om overføringsforbindel-
ser som eksplisitt tildeling kan anvendes på, 

herunder om utvekslingskapasitet mellom 
budområder som eksplisitt tildeling gjelder 
for.

Artikkel 67

Anmodninger om eksplisitt kapasitet

En anmodning om eksplisitt utvekslingskapasitet 
mellom budområder kan legges fram av en mar-
kedsdeltaker bare for en overføringsforbindelse 
som eksplisitt tildeling gjelder for. For hver 
anmodning om eksplisitt kapasitet skal markeds-
deltakeren sende inn mengde og pris til kapasi-
tetshåndteringsmodulen. Mengde og pris for 
eksplisitt tildelt kapasitet skal gjøres offentlig til-
gjengelig av de berørte TSO-ene.

Kapittel 7

Clearing og oppgjør ved felles dagen-før- og 
intradagmarkedskopling

Artikkel 68

Clearing og oppgjør

1. De sentrale motpartene skal sikre clearing og 
oppgjør for alle matchede ordrer innen rimelig 
tid. De sentrale motpartene skal fungere som 
motparter overfor markedsdeltakerne i forbin-
delse med all handel de utfører, når det gjelder 
økonomiske rettigheter og forpliktelser som 
følger av denne handelen.

2. Hver sentral motpart skal sikre markedsdelta-
kernes innbyrdes anonymitet.

3. De sentrale motpartene skal fungere som mot-
parter overfor hverandre i forbindelse med 
utveksling av energi mellom budområder når 
det gjelder økonomiske rettigheter og forplik-
telser i den forbindelse.

4. Disse utvekslingene skal ta hensyn til føl-
gende:
a) nettoposisjoner generert i samsvar med 

artikkel 39 nr. 2 bokstav b) og artikkel 52 
nr. 1 bokstav b),

b) planlagte utvekslinger beregnet i samsvar 
med artikkel 49 og 61.

5. Hver sentral motpart skal for hver markeds-
tidsenhet sikre følgende:
a) at det på tvers av alle budområder, samtidig 

som det tas hensyn til eventuelle tildelings-
begrensninger, ikke er avvik mellom sam-
let energioverføring ut av alle budområder 
med overskudd, og samlet energioverfø-
ring inn i alle budområder med under-
skudd,
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b) at eksporten og importen av elektrisk kraft 
mellom budområdene er like stor, og at 
eventuelle avvik utelukkende skyldes tilde-
lingsbegrensninger.

6. Uten hensyn til nr. 3 kan en overføringsagent 
opptre som motpart mellom forskjellige sen-
trale motparter i forbindelse med utvekslingen 
av energi dersom de berørte partene inngår 
en særlig avtale om dette. Dersom det ikke 
oppnås en avtale, skal de reguleringsmyndig-
hetene som har ansvaret for budområder, mel-
lom hvilke det kreves clearing og oppgjør for 
utveksling av energi, treffe beslutning om 
overføringsordningen.

7. Alle sentrale motparter eller overføringsagen-
ter skal samle inn flaskehalsinntekter som 
kommer fra felles dagen-før-markedskopling 
som angitt i artikkel 46–48, og fra felles intra-
dagmarkedskopling som angitt i artikkel 58–
60.

8. Alle sentrale motparter eller overføringsagen-
ter skal sikre at innsamlede flaskehalsinntek-
ter overføres til TSO-ene senest to uker etter 
oppgjørsdatoen.

9. Dersom betalingene ikke er harmonisert i 
tiden mellom to budområder, skal de berørte 
medlemsstatene sikre at en enhet utpekes til å 
håndtere tidsavviket og dekke kostnadene i 
den forbindelse.

Kapittel 8

Bindende fastsatt utvekslingskapasitet som er 
tildelt mellom budområder

Artikkel 69

Forslag til frist for bindende fastsettelse av 
kapasitet i dagen-før-markedet

Innen 16 måneder etter denne forordnings ikraft-
tredelse skal alle TSO-er utarbeide et felles forslag 
til en felles frist for bindende fastsettelse av kapa-
sitet i dagen-før-markedet, som ikke skal være 
kortere enn en halvtime før stengetiden for 
dagen-før-markedet. Forslaget skal være gjen-
stand for samråd i samsvar med artikkel 12.

Artikkel 70

Bindende fastsatt kapasitet i dagen-før-
markedet og tildelingsbegrensninger

1. Før utløpet av fristen for bindende fastsettelse 
av kapasitet i dagen-før-markedet kan hver 
ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning 
justere utvekslingskapasiteten mellom budom-

råder og tildelingsbegrensningene som legges 
fram for de berørte NEMO-ene.

2. Etter utløpet av fristen for bindende fastset-
telse av kapasitet i dagen-før-markedet skal all 
utvekslingskapasitet mellom budområder og 
tildelingsbegrensninger være bindende fast-
satt for kapasitetstildelingen i dagen-før-mar-
kedet med mindre kravene i artikkel 46 nr. 2 
er oppfylt, i hvilket tilfelle utvekslingskapasite-
ten mellom budområder og tildelingsbegrens-
ningene skal være bindende fastsatt så snart 
de er sendt inn til de berørte NEMO-ene.

3. Etter utløpet av fristen for bindende fastset-
telse av kapasitet i dagen-før-markedet kan 
utvekslingskapasitet mellom budområder som 
ikke er tildelt, justeres for kommende tildelin-
ger.

Artikkel 71

Bindende fastsatt kapasitet i intradagmarkedet

Utvekslingskapasitet mellom budområder på 
intradagmarkedet skal være bindende fastsatt så 
snart den er tildelt.

Artikkel 72

Bindende fastsatt kapasitet ved force majeure 
eller i nødssituasjoner

1. Ved tilfeller av force majeure eller en nødssitua-
sjon som nevnt i artikkel 16 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, der TSO-en skal handle 
raskt og spesialregulering eller mothandel 
ikke er mulig, skal hver TSO ha rett til å 
begrense tildelt utvekslingskapasitet mellom 
budområdene. Begrensningen skal under alle 
omstendigheter utføres på en samordnet måte 
etter at alle direkte berørte TSO-er er blitt kon-
taktet om dette.

2. En TSO som påberoper seg force majeure eller 
en nødssituasjon, skal offentliggjøre en kunn-
gjøring som redegjør for omstendighetene ved 
situasjonen og for hvor lenge situasjonen for-
ventes å vare. Denne kunngjøringen skal gjø-
res tilgjengelig for markedsdeltakerne gjen-
nom NEMO-ene. Dersom kapasiteten er tildelt 
eksplisitt til markedsdeltakerne, skal TSO-en 
som påberoper seg force majeure eller en nøds-
situasjon, sende kunngjøringen direkte til avta-
leparter som er tildelt utvekslingskapasitet 
mellom budområder for den relevante mar-
kedstidsrammen.

3. Dersom tildelt kapasitet blir begrenset som 
følge av at en TSO påberoper seg force majeure
eller en nødssituasjon, skal vedkommende 
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TSO foreta tilbakebetaling eller betale en godt-
gjøring for varigheten av tilfellet av force maj-
eure eller nødssituasjonen, i samsvar med føl-
gende krav:
a) ved implisitt tildeling skal sentrale motpar-

ter eller overføringsagenter ikke lide øko-
nomisk tap eller dra økonomisk nytte av en 
ubalanse som skapes av en slik begrens-
ning,

b) ved force majeure og dersom kapasiteten er 
tildelt via eksplisitt tildeling, skal markeds-
deltakerne ha rett til tilbakebetaling av det 
beløpet de har betalt for kapasiteten i for-
bindelse med den eksplisitte tildelingen,

c) i en nødssituasjon og dersom kapasiteten er 
tildelt via eksplisitt tildeling, skal markeds-
deltakerne ha rett til en godtgjøring tilsva-
rende prisforskjellen på de relevante mar-
kedene mellom de berørte budområdene 
for den aktuelle tidsrammen, eller

d) i en nødssituasjon og dersom kapasiteten er 
tildelt via eksplisitt tildeling, men prisen i et 
budområde ikke er beregnet i minst ett av 
de to relevante budområdene i den rele-
vante tidsrammen, skal markedsdeltakerne 
ha rett til tilbakebetaling av det beløpet de 
har betalt for kapasiteten i forbindelse med 
den eksplisitte tildelingen.

4. TSO-en som påberoper seg force majeure eller 
en nødssituasjon, skal begrense konsekven-
sene og varigheten av tilfellet av force majeure
eller nødssituasjonen.

5. Dersom en medlemsstat har fastsatt bestem-
melser om dette, skal den nasjonale regule-
ringsmyndigheten på anmodning fra TSO-en 
vurdere om en hendelse kan betegnes som 
force majeure.

Avdeling III

Kostnader

Kapittel 1

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter ved 
felles dagen-før- og intradagmarkedskopling

Artikkel 73

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter

1. Innen tolv måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er utarbeide et for-
slag til en metode for fordeling av flaskehal-
sinntekter.

2. Metoden som utvikles i samsvar med nr. 1, 
skal

a) legge til rette for en effektiv og langsiktig 
drift og utvikling av transmisjonsnettet for 
elektrisk kraft og et velfungerende marked 
for elektrisk kraft i Unionen,

b) oppfylle de alminnelige prinsippene for flas-
kehalshåndtering fastsatt i artikkel 16 i for-
ordning (EF) nr. 714/2009,

c) legge til rette for en fornuftig økonomisk 
planlegging,

d) være forenlig med alle tidsrammer,
e) opprette ordninger for å fordele flaskehal-

sinntekter fra overføringsanlegg som eies 
av andre parter enn TSO-ene.

3. TSO-ene skal fordele flaskehalsinntektene i 
samsvar med metoden i nr. 1 snarest mulig og 
senest én uke etter at flaskehalsinntektene er 
blitt overført i samsvar med artikkel 68 nr. 8.

Kapittel 2

Metode for fordeling av kostnader ved spesial-
regulering og mothandel i forbindelse med felles 
dagen-før- og intradagmarkedskopling

Artikkel 74

Metode for fordeling av kostnader ved spesial-
regulering og mothandel

1. Senest 16 måneder etter at beslutningen om 
kapasitetsberegningsregioner er truffet, skal 
alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
utarbeide et forslag til en felles metode for 
deling av kostnader ved spesialregulering og 
mothandel.

2. Metoden for fordeling av kostnader ved spesi-
alregulering og mothandel skal inneholde løs-
ninger for deling av kostnader for tiltak som 
har betydning over landegrensene.

3. Kostnader ved spesialregulering og mothan-
del som kan deles mellom de berørte TSO-
ene, skal beregnes på en måte som sikrer gjen-
nomsiktighet og kontroll.

4. Metoden for fordeling av kostnader ved spesi-
alregulering og mothandel skal minst
a) fastsette hvilke kostnader som er påløpt 

som følge av bruken av slike korrigerende 
tiltak der kostnadene er tatt i betraktning i 
kapasitetsberegningen, og der det er fast-
satt en felles ramme for bruken av slike til-
tak, som kan deles mellom alle TSO-er i en 
kapasitetsberegningsregion i samsvar med 
metoden for kapasitetsberegning fastsatt i 
artikkel 20 og 21,

b) fastsette hvilke kostnader som er påløpt 
som følge av bruken av spesialregulering 
eller mothandel for å sikre bindende fast-
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satt utvekslingskapasitet mellom budområ-
der, som kan deles mellom alle TSO-er i en 
kapasitetsberegningsregion i samsvar med 
metoden for kapasitetsberegning fastsatt i 
artikkel 20 og 21,

c) fastsette regler for fordeling av kostnader i 
hele regionen i samsvar med bokstav a) og 
b).

5. Metoden som utarbeides i samsvar med nr. 1, 
skal inneholde
a) en ordning for å kontrollere det faktiske 

behovet for spesialregulering og mothan-
del mellom de berørte TSO-ene,

b) en ordning for i ettertid å overvåke bruken 
av korrigerende tiltak med kostnader,

c) en ordning for å vurdere de korrigerende 
tiltakenes innvirkning, på grunnlag av 
driftssikkerhet og økonomiske kriterier,

d) en prosess som gjør det mulig å forbedre de 
korrigerende tiltakene,

e) en prosess som gjør det mulig for vedkom-
mende reguleringsmyndigheter å overvåke 
hver enkelt kapasitetsberegningsregion.

6. Metoden som utarbeides i samsvar med nr. 1, 
skal også
a) gi insentiver til flaskehalshåndtering, her-

under korrigerende tiltak og tiltak som opp-
muntrer til effektiv investering,

b) være i samsvar med ansvaret og pliktene til 
de berørte TSO-ene,

c) sikre en rettferdig fordeling av kostnader 
og fordeler mellom de berørte TSO-ene,

d) være i samsvar med andre tilknyttede ord-
ninger, herunder minst
i) metoden for fordeling av flaskehalsinn-

tekter fastsatt i artikkel 73,
ii) kompensasjonsordningen mellom TSO-

ene, som fastsatt i artikkel 13 i forord-
ning (EF) nr. 714/2009 og kommisjons-
forordning (EU) nr. 838/20105,

e) legge til rette for effektiv og langsiktig 
utvikling og drift av det felleseuropeiske 
overføringsnettet og et velfungerende felle-
seuropeisk marked for elektrisk kraft,

f) fremme overholdelse av de alminnelige 
prinsippene for flaskehalshåndtering fast-
satt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 714/
2009,

g) legge til rette for en fornuftig økonomisk 
planlegging,

h) være forenlig med tidsrammene for dagen-
før- og intradagmarkedet og

i) overholde prinsippene om gjennomsiktig-
het og likebehandling.

7. Innen 31. desember 2018 skal alle TSO-er i 
hver kapasitetsberegningsregion ytterligere 
harmonisere mellom regionene, i den grad det 
er mulig, de metodene til fordeling av kostna-
der ved spesialregulering og mothandel som 
skal anvendes i de respektive kapasitetsbereg-
ningsregionene.

Kapittel 3

Dekning av kostnader ved kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering

Artikkel 75

Alminnelige bestemmelser om kostnadsdekning

1. Kostnader knyttet til forpliktelsene som påleg-
ges TSO-ene i samsvar med artikkel 8, her-
under kostnadene angitt i artikkel 74 og artik-
kel 76–79, skal vurderes av vedkommende 
reguleringsmyndigheter. Kostnader som vur-
deres som rimelige, effektive og forholdsmes-
sige, skal dekkes i rimelig tid gjennom nettarif-
fer eller andre egnede ordninger som fastsatt 
av vedkommende reguleringsmyndigheter.

2. Medlemsstatenes andel av felleskostnadene 
nevnt i artikkel 80 nr. 2 bokstav a), de regio-
nale kostnadene nevnt i artikkel 80 nr. 2 bok-
stav b) og de nasjonale kostnadene nevnt i 
artikkel 80 nr. 2 bokstav c) som vurderes som 
rimelige, effektive og forholdsmessige, skal 
dekkes gjennom avgifter til NEMO, nettariffer 
eller andre hensiktsmessige ordninger som 
fastsatt av vedkommende reguleringsmyndig-
heter.

3. Dersom vedkommende reguleringsmyndig-
heter anmoder om det, skal de berørte TSO-er, 
NEMO-er og delegerte i samsvar med artikkel 
78 innen tre måneder etter anmodningen 
legge fram de opplysningene som er nødven-
dige for å gjøre det lettere å vurdere påløpte 
kostnader.

Artikkel 76

Kostnader ved opprettelse, endring og drift av 
den felles dagen-før- og intradagmarkeds-
koplingen

1. Alle NEMO-er skal dekke følgende kostnader:
a) felles, regionale og nasjonale kostnader for 

å opprette, oppdatere og videreutvikle 

5 Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. septem-
ber 2010 om fastsettelse av retningslinjer for kompensa-
sjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett og 
en felles framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsav-
gifter (EUT L 250 av 24.9.2010, s. 5).
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priskoplingsalgoritmen og felles dagen-før-
markedskopling,

b) felles, regionale og nasjonale kostnader for 
å opprette, oppdatere og videreutvikle 
matchingsalgoritmen for kontinuerlig han-
del og felles intradagmarkedskopling,

c) felles, regionale og nasjonale kostnader for 
drift av den felles dagen-før- og intradag-
markedskoplingen.

2. Etter avtale med de berørte NEMO-ene og 
med forbehold for godkjenning fra de rele-
vante reguleringsmyndighetene, kan TSO-ene 
bidra til kostnadene fastsatt i nr. 1. I slike tilfel-
ler skal hver TSO innen to måneder etter å ha 
mottatt en prognose fra de berørte NEMO-ene 
ha rett til å legge fram et forslag til kostnadsbi-
drag for den relevante reguleringsmyndighe-
ten for dennes godkjenning.

3. De berørte NEMO-ene skal ha rett til å få dek-
ket kostnader i samsvar med nr. 1 som ikke er 
dekket av TSO-ene i samsvar med nr. 2, i form 
av gebyrer eller andre egnede ordninger gjen-
nom nasjonale avtaler med vedkommende 
reguleringsmyndighet, men bare dersom kost-
nadene er rimelige og forholdsmessige.

Artikkel 77

Kostnader ved clearing og oppgjør

1. Alle kostnader som sentrale motparter og 
overføringsagenter pådrar seg, skal kunne 
dekkes gjennom avgifter eller andre egnede 
ordninger dersom de er rimelige og forholds-
messige.

2. Sentrale motparter og overføringsagenter skal 
anvende effektive clearingsystemer og opp-
gjørssystemer som sikrer at unødvendige 
kostnader unngås, og som gjenspeiler risiko-
ene. Systemene for clearing og oppgjør over 
landegrensene skal godkjennes av de berørte 
nasjonale myndighetene.

Artikkel 78

Kostnader ved opprettelse og drift av den 
samordnede kapasitetsberegningsprosessen

1. Hver TSO skal hver for seg dekke sine kostna-
der ved framlegging av inndata til kapasitets-
beregningsprosessen.

2. Alle TSO-er skal i fellesskap dekke kostnadene 
ved sammenslåing av de individuelle nettmo-
dellene.

Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsre-
gion skal dekke kostnadene ved opprettelse og 

drift av den enheten som er ansvarlig for sam-
ordnet kapasitetsberegning.

3. Alle kostnader som markedsdeltakerne pådrar 
seg for å oppfylle kravene i denne forordning, 
skal dekkes av disse markedsdeltakerne.

Artikkel 79

Kostnader for å sikre bindende fastsatt kapasitet

Kostnadene for å sikre bindende fastsatt kapasitet 
i samsvar med artikkel 70 nr. 2 og artikkel 71 skal 
dekkes av de berørte TSO-ene i den grad det er 
mulig i samsvar med artikkel 16 nr. 6 bokstav a) i 
forordning (EF) nr. 714/2009. Disse kostnadene 
skal omfatte kostnadene ved kompensasjonsord-
ningene i forbindelse med sikring av bindende 
fastsatt utvekslingskapasitet mellom budområder 
samt kostnadene ved spesialregulering, mothan-
del og ubalanser i forbindelse med godtgjøring til 
markedsdeltakere.

Artikkel 80

Kostnadsfordeling mellom NEMO-er og TSO-er i 
forskjellige medlemsstater

1. Alle berørte NEMO-er og TSO-er skal legge 
fram en årsrapport for reguleringsmyndighe-
tene som i detalj redegjør for kostnadene ved 
opprettelse, endring og drift av den felles 
dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 
Denne rapporten skal offentliggjøres av 
Byrået, idet det tas behørig hensyn til følsom 
forretningsinformasjon. Kostnader som er 
direkte knyttet til felles dagen-før- og intradag-
markedskopling, skal være klart og entydig 
identifisert og kunne kontrolleres. Rapporten 
skal også gi fullstendige opplysninger om 
bidragene fra TSO-ene til NEMO-enes kostna-
der i samsvar med artikkel 76 nr. 2.

2. Kostnadene nevnt i nr. 1 skal deles inn i føl-
gende:
a) felleskostnader som følge av samordnede 

aktiviteter gjennomført av alle NEMO-er 
eller TSO-er som deltar i felles dagen-før- 
og intradagmarkedskopling,

b) regionale kostnader som følge av aktivite-
ter gjennomført av NEMO-er eller TSO-er 
som samarbeider i en bestemt region,

c) nasjonale kostnader som følge av aktivite-
ter gjennomført av NEMO-er eller TSO-er i 
denne medlemsstaten.

3. Felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a) skal 
deles mellom TSO-ene og NEMO-ene i med-
lemsstatene og tredjestater som deltar i den 
felles dagen-før- og intradagmarkedskoplin-
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gen. For å beregne beløpet som skal betales av 
TSO-ene og NEMO-ene i hver medlemsstat og 
eventuelt tredjestater, skal én åttedel av felles-
kostnadene fordeles likt på alle medlemsstater 
og tredjestater, fem åttedeler skal fordeles på 
hver medlemsstat og tredjestat i forhold til 
deres forbruk, og to åttedeler skal fordeles likt 
på deltakende NEMO-er. Beregningen av felle-
skostnadene skal jevnlig tilpasses for å ta hen-
syn til endringer i felleskostnadene eller 
endringer blant de deltakende TSO-ene og 
NEMO-ene.

4. NEMO-er og TSO-er som samarbeider i en 
bestemt region, skal komme til enighet om et 
felles forslag til fordeling av regionale kostna-
der i samsvar med nr. 2 bokstav b). Forslaget 
skal deretter godkjennes individuelt av ved-
kommende nasjonale myndigheter i hver med-
lemsstat i regionen. NEMO-er og TSO-er i en 
bestemt region kan alternativt bruke den for-
men for kostnadsfordeling som er fastsatt i nr. 
3.

5. Prinsippene for kostnadsfordeling skal gjelde 
kostnader som påløper fra denne forordning 
trer i kraft. Dette berører ikke eksisterende 
løsninger som brukes til å utvikle den felles 
dagen-før- og intradagmarkedskoplingen, og 
kostnader som har påløpt før denne forord-
ning trådte i kraft, skal deles mellom NEMO-
ene og TSO-ene basert på eksisterende avtaler 
for slike løsninger.

Avdeling IV

Delegering av oppgaver og overvåking

Artikkel 81

Delegering av oppgaver

1. En TSO eller en NEMO kan delegere alle eller 
deler av en oppgave den er tildelt i henhold til 
denne forordning, til en eller flere tredjeparter 
dersom tredjeparten kan utføre den aktuelle 
oppgaven minst like effektivt som den delege-
rende enheten. Den delegerende enheten skal 
beholde ansvaret for at forpliktelsene i hen-
hold til denne forordning overholdes, her-
under sikre at reguleringsmyndighetene har 
tilgang til de opplysningene de trenger for å 
kunne utføre sine overvåkingsoppgaver.

2. Før delegeringen skal vedkommende tredje-
part tydelig ha vist sin evne til å oppfylle alle 
forpliktelsene i denne forordning overfor den 
delegerende part.

3. Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i 
denne forordning delegeres til en tredjepart, 
skal den delegerende parten sikre at det er 
inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolig-
het i samsvar med den delegerende partens 
fortrolighetsplikt, før delegeringen finner sted.

Artikkel 82

Overvåking av gjennomføringen av felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling

1. Den eller de enhetene som utøver MCO-funk-
sjoner, skal overvåkes av reguleringsmyndig-
hetene eller relevante myndigheter i det områ-
det de er etablert. Andre reguleringsmyndig-
heter eller relevante myndigheter og Byrået 
skal bidra til overvåkingen når det er hensikts-
messig. Reguleringsmyndighetene eller rele-
vante myndigheter som har hovedansvaret for 
å overvåke en NEMO og MCO-funksjonene, 
skal samarbeide fullt ut og gi andre regule-
ringsmyndigheter og Byrået tilgang til opplys-
ninger for å sikre forsvarlig overvåking av fel-
les dagen-før- og intradagmarkedskopling i 
samsvar med artikkel 38 i direktiv 2009/72/
EF.

2. Overvåkingen av hvordan ENTSO for elek-
trisk kraft gjennomfører felles dagen-før- og 
intradagmarkedskopling i samsvar med artik-
kel 8 nr. 8 i forordning (EF) nr. 714/2009, skal 
særlig omfatte følgende:
a) framdrift og mulige problemer med gjen-

nomføringen av felles dagen-før- og intra-
dagmarkedskopling, herunder valget av 
ulike tilgjengelige alternativer i hvert land,

b) utarbeiding av rapporten om beregning og 
tildeling av kapasitet i samsvar med artik-
kel 31 nr. 1,

c) effektiviteten i budområdenes gjeldende 
konfigurasjon i samarbeid med Byrået, i 
henhold til artikkel 34,

d) en vurdering av hvorvidt driften av prisko-
plingsalgoritmen og matchingsalgoritmen 
for kontinuerlig handel er effektiv i samar-
beid med NEMO-ene, i henhold til artikkel 
37 nr. 6,

e) en vurdering av hvorvidt kriteriet for bereg-
ning av avsavnsverdien er effektiv i sam-
svar med artikkel 41 nr. 1 og artikkel 54 nr. 
1, og

f) gjennomgåelse av metoden for beregning 
av planlagte utvekslinger som følge av felles 
dagen-før-markedskopling i samsvar med 
artikkel 43 nr. 4.
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3. ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram en 
overvåkingsplan som omfatter rapportene 
som skal utarbeides, og eventuelle oppdaterin-
ger i samsvar med nr. 2, for Byrået for uttalelse 
senest seks måneder etter at denne forordning 
er trådt i kraft.

4. Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elek-
trisk kraft innen seks måneder etter denne for-
ordnings ikrafttredelse legge fram en liste 
over de relevante opplysningene som ENTSO 
for elektrisk kraft skal oversende til Byrået i 
samsvar med artikkel 8 nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over 
relevante opplysninger kan bli oppdatert. 
ENTSO for elektrisk kraft skal vedlikeholde et 
omfattende digitalt dataarkiv i standardisert 
format med de opplysningene som Byrået kre-
ver.

5. Alle TSO-er skal oversende til ENTSO for elek-
trisk kraft de opplysningene som er nødven-
dige for å kunne utføre oppgavene nevnt i nr. 2 
og 4.

6. NEMO-ene, markedsdeltakerne og andre 
organisasjoner som berøres av felles dagen-
før- og intradagmarkedskopling, skal på felles 
anmodning fra Byrået og ENTSO for elektrisk 
kraft legge fram for ENTSO for elektrisk kraft 
de opplysningene som er nødvendige for å 
gjennomføre overvåkingen i samsvar med nr. 
2 og 4, med unntak av de opplysningene som 
reguleringsmyndighetene, Byrået eller 
ENTSO for elektrisk kraft allerede har innhen-
tet som følge av deres respektive overvåkings-
oppgaver.

Avdeling V

Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 83

Overgangsbestemmelser for Irland og Nord-
Irland

1. Med unntak av artikkel 4, 5 og 6 og deltakelse 
i utviklingen av vilkårene eller metodene, der 
de respektive fristene skal gjelde, skal kravene 
i denne forordning ikke få anvendelse på 
Irland og Nord-Irland før 31. desember 2017.

2. Fra den dag denne forordning trer i kraft og 
fram til 31. desember 2017, skal Irland og 
Nord-Irland gjennomføre forberedende over-

gangsordninger. Disse overgangsordningene 
skal
a) lette overgangen til full gjennomføring og 

full overholdelse av denne forordning og 
omfatte alle nødvendige forberedende til-
tak for full gjennomføring og full overhol-
delse av denne forordning innen 31. desem-
ber 2017,

b) garantere en rimelig grad av integrasjon 
med markedene i tilstøtende jurisdiksjoner,

c) som et minimum sørge for
i) tildeling av overføringskapasitet på en 

eksplisitt dagen-før-auksjon og på minst 
to implisitte intradagauksjoner,

ii) felles nominering av overføringskapasi-
tet og energi innenfor tidsrammen for 
dagen-før-markedet,

iii) anvendelse av prinsippet om at uutnyt-
tet kapasitet går tapt eller at uutnyttet 
kapasitet må selges, som angitt i nr. 2.5 
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/
2009, for kapasitet som ikke er brukt 
innenfor tidsrammen for dagen-før-mar-
kedet.

d) sikre rettferdig og ikke-diskriminerende 
prising av overføringskapasitet på impli-
sitte intradagauksjoner,

e) innføre rettferdige, gjennomsiktige og 
ikke-diskriminerende kompensasjonsord-
ninger for å sikre bindende fastsatt kapasi-
tet,

f) utarbeide en detaljert plan som er godkjent 
av reguleringsmyndighetene i Irland og 
Nord-Irland, med mål for full gjennomfø-
ring og overholdelse av denne forordning,

g) være gjenstand for en samrådsprosess som 
involverer alle berørte parter, og ta størst 
mulig hensyn til resultatet av samrådet,

h) være begrunnet på grunnlag av en nytte- og 
kostnadsanalyse,

i) ikke unødig påvirke andre jurisdiksjoner.
3. Reguleringsmyndighetene i Irland og Nord-

Irland skal legge fram for Byrået minst hvert 
kvartal, eller på Byråets anmodning, alle opp-
lysninger som er nødvendige for å vurdere 
overgangsordningene for markedet for elek-
trisk kraft på øya Irland, med henblikk på å 
oppnå full gjennomføring og overholdelse av 
denne forordning.
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Artikkel 84

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at 
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Brussel 24. juli 2015.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
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Vedlegg 6  

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 
26. september 2016 om fastsettelse av retningslinjer 

for langsiktig kapasitetstildeling

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 
om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elek-
trisk kraft over landegrensene og om oppheving 
av forordning (EF) nr. 1228/20031, særlig artikkel 
18 nr. 3 bokstav b) og nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:
1) En rask gjennomføring av et velfungerende og 

sammenkoplet indre energimarked er avgjø-
rende for målet om å opprettholde sikkerheten 
i energiforsyningen, øke konkurranseevnen 
og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til 
overkommelige priser. Et velfungerende indre 
marked for elektrisk kraft bør gi produsentene 
insentiver til å investere i ny kraftproduksjon, 
herunder elektrisk kraft fra fornybare energi-
kilder, og bør legge særlig vekt på de mest iso-
lerte medlemsstatene og regionene i Unio-
nens energimarked. Et velfungerende marked 
bør også gjennom hensiktsmessige tiltak 
fremme en mer effektiv energibruk hos for-
brukerne, og en sikker energiforsyning er en 
forutsetning for dette.

2) Sikker energiforsyning er et vesentlig element 
for offentlig sikkerhet og henger derfor tett 
sammen med et indre marked for elektrisk 
kraft som fungerer tilfredsstillende, og integra-
sjonen av de isolerte markedene for elektrisk 
kraft i medlemsstatene. Elektrisk kraft kan 
bare framføres til unionsborgerne gjennom 
nettet. Velfungerende markeder for elektrisk 
kraft og særlig nettene og andre eiendeler 
knyttet til forsyningen av elektrisk kraft, spiller 
en avgjørende rolle for offentlig sikkerhet, en 
konkurransedyktig økonomi og unionsborger-
nes velferd.

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-
diskriminerende regler for vilkårene for til-

gang til nett for utveksling av elektrisk kraft 
over landegrensene, særlig regler for kapasi-
tetstildeling og håndtering av flaskehalser i 
overføringsforbindelser og transmisjonsnett 
som påvirker grensekryssende flyt av elek-
trisk kraft. For å arbeide mot et virkelig inte-
grert marked for elektrisk kraft bør det utvi-
kles effektive muligheter for finansiell risiko-
håndtering for produsenter, forbrukere og for-
handlere for å redusere framtidig prisrisiko i 
det området der de driver virksomhet, her-
under harmonisering av gjeldende auksjonsre-
gler for langsiktig kapasitetstildeling.

4) Langsiktig kapasitetsberegning for markeds-
tidsrammene for kommende år og måned bør 
samordnes minst på regionalt plan av operatø-
rer av transmisjonsnett («Transmission Sys-
tem Operators», heretter kalt TSO-er) for å 
sikre at kapasitetsberegningen er pålitelig, og 
at optimal kapasitet gjøres tilgjengelig for mar-
kedet. For dette formål bør TSO-er utarbeide 
en felles nettmodell der de innhenter alle nød-
vendige data for langsiktig kapasitetsbereg-
ning og tar høyde for usikkerhetsfaktorer 
knyttet til de langsiktige tidsrammene. Meto-
den for samordnet netto overføringskapasitet 
bør benyttes for å beregne og tildele langsiktig 
kapasitet over landegrensene. Den flytbaserte 
metoden kan benyttes dersom utvekslingska-
pasitet mellom budområder avhenger sterkt 
av hverandre, og dersom metoden kan 
begrunnes ut fra et økonomisk effektivitets-
synspunkt.

5) Harmoniserte tildelingsregler for langsiktig 
utvekslingskapasitet mellom budområder kre-
ver opprettelse og drift av en felles tildelings-
plattform på europeisk plan. Denne sentrale 
plattformen bør utvikles av alle TSO-er for å 
lette tildelingen av langsiktige transmisjonsret-
tigheter for markedsdeltakere, og den bør gi 
mulighet for overdragelse av langsiktige trans-
misjonsrettigheter fra én berettiget markeds-
deltaker til en annen.1 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
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6) For å muliggjøre en gjennomsiktig og ikke-dis-
kriminerende tildeling av langsiktige transmis-
jonsrettigheter må den felles tildelingsplattfor-
men offentliggjøre alle relevante opplysninger 
om auksjonen før den åpnes. Nominasjonsre-
glene bør inneholde nærmere opplysninger 
om framgangsmåten for nominering av fysiske 
transmisjonsrettigheter, herunder krav, tids-
planer, stengetider og vilkår for markedsdelta-
kernes rett til utveksling.

7) Innehavere av langsiktige transmisjonsrettig-
heter bør ha rett til å tilbakeføre sine langsik-
tige transmisjonsrettigheter til TSO-ene for ny 
tildeling i en etterfølgende langsiktig kapasi-
tetstildeling. Innehaverne kan motta betaling 
for tilbakeføring av langsiktige transmisjons-
rettigheter. Dessuten bør markedsdeltakere 
ha rett til enten å overdra eller å kjøpe allerede 
tildelte langsiktige transmisjonsrettigheter. 
Markedsdeltakerne bør underrette TSO-ene 
om slike overdragelser eller kjøp og om mot-
partene, herunder involverte markedsdelta-
kere og berørte TSO-er.

8) Det er viktig at de administrative byrdene og 
kostnadene forbundet med deltakelsen i den 
felles tildelingsplattformen holdes innenfor 
rimelige grenser, særlig med hensyn til har-
moniseringen av avtalerammen med markeds-
deltakerne.

9) Det finnes i øyeblikket flere tildelingsregler 
for kontraktsbestemmelser om langsiktige 
transmisjonsrettigheter i Unionen. TSO-ene 
bør utarbeide harmoniserte tildelingsregler 
for fysiske transmisjonsrettigheter, finansielle 
transmisjonsrettigheter – opsjoner (heretter 
kalt «FTR – opsjoner») og finansielle transmis-
jonsrettigheter – obligasjoner (heretter kalt 
«FTR – obligasjoner») på unionsplan.

10)De harmoniserte tildelingsreglene bør minst 
inneholde en beskrivelse av tildelingsproses-
sen/framgangsmåten for langsiktige transmis-
jonsrettigheter, herunder minstekravene for 
deltakelse, finansielle spørsmål, typen produk-
ter som tilbys i eksplisitte auksjoner, nominas-
jonsregler, begrensnings- og kompensasjons-
regler, regler for markedsdeltakerne i tilfeller 
der de overdrar sine langsiktige transmisjons-
rettigheter, use-it-or-sell-it-prinsippet (heretter 
kalt «UIOSI») og regler med hensyn til force 
majeure og ansvar. Disse harmoniserte tilde-
lingsreglene bør også skissere avtaleforpliktel-
ser som markedsdeltakerne skal overholde.

11)I kommisjonsforordning (EU) 2015/12222 fast-
settes en frist for bindende fastsettelse av 
kapasitet i dagen-før-markedet og en tilhø-
rende kompensasjonsordning for langsiktige 
transmisjonsrettigheter som avkortes etter 
denne fristen. Likeledes bør langsiktige trans-
misjonsrettigheter som begrenses før fristen 
for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-
før-markedet, tilbakebetales eller godtgjøres 
av TSO-er til innehaverne av langsiktige trans-
misjonsrettigheter.

12)Det kan innføres tak for kompensasjonen som 
skal utbetales til innehavere hvis langsiktige 
transmisjonsrettigheter har blitt avkortet før 
fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i 
dagen-før-markedet, idet det tas hensyn til lik-
viditeten på de relevante markedene og mulig-
heten for markedsdeltakerne til å tilpasse sine 
posisjoner.

13)I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 713/20093 bør 
Byrået for samarbeid mellom energiregule-
ringsmyndigheter (heretter kalt «Byrået») 
treffe en beslutning om felles vilkår for tilgang 
eller metoder dersom vedkommende nasjo-
nale reguleringsmyndigheter ikke har kunnet 
komme til enighet om disse regelverksspørs-
målene.

14)Denne forordning er utarbeidet i nært samar-
beid med Byrået, det europeiske nettverket av 
operatører av transmisjonsnett for elektrisk 
kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte 
parter med sikte på å vedta effektive, balan-
serte og forholdsmessige regler basert på 
gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar 
med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 
714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med 
Byrået, ENTSO for elektrisk kraft og andre 
relevante berørte parter før det fremmes even-
tuelle forslag til endring av denne forordning.

15)Denne forordning supplerer vedlegg I i forord-
ning (EF) nr. 714/2009, i samsvar med prinsip-
pene fastsatt i artikkel 16 i nevnte forordning.

16)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam-
svar med uttalelse fra komiteen nevnt i artik-
kel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009.

2 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om 
fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flas-
kehalshåndtering (EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24).

3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 
13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mel-
lom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 
14.8.2009, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Avdeling I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler 
for tildeling av utvekslingskapasitet mellom 
budområder i terminmarkedet, innføring av en 
felles metode for å fastsette langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder, innføring 
av en felles tildelingsplattform på europeisk 
plan som tilbyr langsiktige transmisjonsrettig-
heter, og muligheten til å tilbakeføre langsik-
tige transmisjonsrettigheter i en etterfølgende 
langsiktig kapasitetstildeling eller å overdra 
langsiktige transmisjonsrettigheter mellom 
markedsdeltakere.

2. Denne forordning får anvendelse på alle trans-
misjonsnett og overføringsforbindelser i Unio-
nen unntatt transmisjonsnett på øyer som ikke 
er knyttet sammen med andre transmisjons-
nett via overføringsforbindelser.

3. I medlemsstater der det er mer enn én TSO, 
gjelder denne forordning for alle TSO-er i 
medlemsstaten. Dersom en TSO ikke har en 
funksjon som er relevant for én eller flere for-
pliktelser i henhold til denne forordning, kan 
medlemsstatene legge til rette for at ansvaret 
for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges én 
eller flere andre bestemte TSO-er.

4. Den felles tildelingsplattformen kan åpnes for 
markedsoperatører og TSO-er som driver virk-
somhet i Sveits, forutsatt at nasjonal rett i lan-
det gjennomfører de viktigste bestemmelsene 
i Unionens regelverk for markedet for elek-
trisk kraft, og at det finnes en mellomstatlig 
avtale om samarbeid om elektrisk kraft mel-
lom Unionen og Sveits.

5. Forutsatt at vilkårene i nr. 4 er oppfylt, skal 
Kommisjonen på grunnlag av en uttalelse fra 
Byrået treffe beslutning om hvorvidt Sveits 
skal få delta i den felles tildelingsplattformen. 
De rettighetene og forpliktelsene som gjelder 
for Sveits’ TSO-er som slutter seg til den felles 
tildelingsplattformen, skal være i samsvar med 
rettighetene og pliktene til TSO-er som driver 
virksomhet i Unionen, for å sikre en velfunge-
rende tildeling av langsiktige transmisjonsret-
tigheter på unionsplan og like vilkår for alle 
berørte parter.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, artikkel 2 i forord-
ning (EU) 2015/1222, artikkel 2 i kommisjonsfor-
ordning (EU) nr. 543/20134 og artikkel 2 i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF5 anven-
delse.

Videre menes med
1) «langsiktig kapasitetstildeling» tildeling av 

langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder gjennom en auksjon før tidsrammen 
for dagen-før-markedet,

2) «langsiktig transmisjonsrettighet» en fysisk 
transmisjonsrettighet eller en FTR – opsjon 
eller en FTR – obligasjon ervervet ved langsik-
tig kapasitetstildeling,

3) «tildelingsregler» regler for langsiktig kapasi-
tetstildeling som anvendes på den felles tilde-
lingsplattformen,

4) «felles tildelingsplattform» den europeiske 
plattformen opprettet av alle TSO-ene for lang-
siktig kapasitetstildeling,

5) «auksjon» en prosess der langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder tilbys og 
tildeles markedsdeltakere som inngir bud,

6) «UIOSI» prinsippet om at den underliggende 
utvekslingskapasiteten mellom budområder 
for innkjøpte og ikke-nominerte fysiske trans-
misjonsrettigheter gjøres automatisk tilgjenge-
lig for kapasitetstildeling på dagen-før-marke-
det, og om at innehaveren av disse fysiske 
transmisjonsrettighetene mottar godtgjørelse 
fra TSO-ene,

7) «nominering» melding om bruk av langsiktig 
utvekslingskapasitet mellom budområder fra 
en innehaver av fysiske transmisjonsrettighe-
ter og dennes motpart, eller en godkjent tred-
jepart, til de respektive TSO-er,

8) «nominasjonsregler» regler med hensyn til 
melding om bruk av langsiktig utvekslingska-
pasitet mellom budområder fra en innehaver 
av fysiske transmisjonsrettigheter og dennes 
motpart, eller en godkjent tredjepart, til de 
respektive TSO-ene,

4 Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 
om innsending og offentliggjøring av opplysninger på mar-
kedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 
(EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).

5 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 
2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 
av 14.8.2009, s. 55).
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9) «prisspenn i markedet» differansen mellom 
timebaserte dagen-før-priser for de to aktuelle 
budområdene for den respektive markedstids-
enheten i en bestemt retning,

10)«kompensasjonsregler» regler ifølge hvilke 
hver TSO som har ansvaret for en budområde-
grense der langsiktige transmisjonsrettigheter 
er tildelt, kompenserer innehavere av transmi-
sjonsrettigheter for begrensning av langsik-
tige transmisjonsrettigheter.

Artikkel 3

Mål for langsiktig kapasitetstildeling

Formålet med denne forordning er å
a) fremme effektiv langsiktig handel med utveks-

lingskapasitet mellom budområder med lang-
siktige muligheter for finansiell risikohåndte-
ring mellom budområder for markedsdelta-
kere.

b) optimalisere beregningen og tildelingen av 
langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder.

c) sørge for ikke-diskriminerende tilgang til lang-
siktig utvekslingskapasitet mellom budområ-
der.

d) sikre rettferdig og ikke-diskriminerende 
behandling av TSO-er, Byrået, regulerings-
myndigheter og markedsdeltakere.

e) ta hensyn til behovet for en rettferdig og vel-
ordnet langsiktig kapasitetstildeling og velord-
net prisdannelse.

f) sikre og forbedre gjennomsiktighet og pålite-
lighet med hensyn til opplysninger om langsik-
tig kapasitetstildeling.

g) bidra til effektiv og langsiktig drift og utvikling 
av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og 
elektrisitetssektoren i Unionen.

Artikkel 4

Vedtakelse av vilkår eller metoder

1. TSO-ene skal utarbeide de vilkår eller metoder 
som kreves i henhold til denne forordning, og 
legge dem fram for vedkommende regule-
ringsmyndigheter for godkjenning innen de 
fristene som er fastsatt i denne forordning. 
Dersom et forslag til vilkår eller metoder i hen-
hold til denne forordning må utarbeides og 
godkjennes av flere TSO-er, skal de delta-
kende TSO-ene samarbeide tett om dette. 
TSO-ene skal, med bistand fra ENTSO for 
elektrisk kraft, regelmessig underrette ved-
kommende myndigheter og Byrået om fram-

driften i utarbeidelsen av disse vilkårene eller 
metodene.

2. TSO-er som treffer beslutning om forslagene 
til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 
4 nr. 6, skal treffe sin beslutning med kvalifi-
sert flertall dersom de ikke kan komme til 
enighet. Et kvalifisert flertall for forslag i sam-
svar med artikkel 4 nr. 6 krever et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 55 % av 

medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstatene 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i Unionen.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med 

artikkel 4 nr. 6, må et blokkerende mindretall 
bestå av TSO-er som representerer minst fire 
medlemsstater; i motsatt fall skal kvalifisert 
flertall anses for oppnådd.

I beslutninger som gjelder TSO-er i sam-
svar med artikkel 4 nr. 6, skal medlemsstatene 
tildeles én stemme hver. Dersom det er flere 
TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten 
fordele stemmerettighetene mellom TSO-ene.

3. TSO-er som skal treffe beslutninger om for-
slag til vilkår eller metoder i samsvar med 
artikkel 4 nr. 7, skal treffe sin beslutning med 
kvalifisert flertall dersom de ikke kan komme 
til enighet, og dersom de berørte regionene 
består av mer enn fem medlemsstater. Et kvali-
fisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 
4 nr. 7 krever et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 72 % av 

medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstatene 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i den berørte regionen.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med 

artikkel 4 nr. 7, må et blokkerende mindretall 
bestå av minst det minste antallet av TSO-er 
som representerer mer enn 35 % av befolknin-
gen i de deltakende medlemsstatene, pluss 
TSO-er som representerer minst én ytterligere 
berørt medlemsstat, i motsatt fall skal kvalifi-
sert flertall anses for oppnådd.

TSO-er som treffer beslutning om vilkår el-
ler metoder i samsvar med artikkel 4 nr. 7, som 
gjelder regioner som består av fem medlems-
stater eller færre, skal treffe beslutning ved en-
stemmighet.

I beslutninger som gjelder TSO-er i sam-
svar med artikkel 4 nr. 7, skal medlemsstatene 
tildeles én stemme hver. Dersom det er flere 
TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten 
fordele stemmerettighetene mellom TSO-ene.
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4. Dersom TSO-ene ikke legger fram forslag til vil-
kår eller metoder overfor nasjonale regulerings-
myndigheter innen fristene fastsatt i denne for-
ordning, skal de i stedet legge fram de relevante 
utkastene til vilkår eller metoder for vedkom-
mende reguleringsmyndigheter og Byrået, og 
redegjøre for hvorfor det ikke er oppnådd enig-
het. Byrået skal underrette Kommisjonen og 
skal i samarbeid med vedkommende regule-
ringsmyndigheter på anmodning fra Kommisjo-
nen granske årsakene til hvorfor det ikke er 
oppnådd enighet, og underrette Kommisjonen 
om dette. Kommisjonen skal treffe hensiktsmes-
sige tiltak for at de nødvendige vilkårene eller 
metodene kan vedtas innen fire måneder etter 
mottak av Byråets underretning.

5. Hver reguleringsmyndighet skal ha ansvaret 
for å godkjenne vilkårene eller metodene 
nevnt i nr. 6 og 7.

6. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter:
a) Metoden for framlegging av produksjons- 

og lastdata i samsvar med artikkel 17.
b) Metoden for den felles nettmodellen i sam-

svar med artikkel 18.
c) Kravene til den felles tildelingsplattformen 

i samsvar med artikkel 49.
d) Harmoniserte tildelingsregler i samsvar 

med artikkel 51.
e) Metoden for fordeling av flaskehalsinntek-

ter i samsvar med artikkel 57.
f) Metoden for deling av kostnader til oppret-

telse, utvikling og drift av den felles tilde-
lingsplattformen i samsvar med artikkel 59.

g) Metoden for deling av kostnader som pålø-
per for å sikre bindende fastsatt kapasitet 
og godtgjøring av langsiktige transmisjons-
rettigheter i samsvar med artikkel 61.

7. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter i den berørte regionen:
a) Metoden for beregning av kapasitet i sam-

svar med artikkel 10.
b) Metoden for oppdeling av utvekslingskapa-

sitet mellom budområder i samsvar med 
artikkel 16.

c) Regional utforming av langsiktige transmis-
jonsrettigheter i samsvar med artikkel 31.

d) Fastsettelse av alternative framgangsmåter 
i samsvar med artikkel 42.

e) Regionale krav i de harmoniserte tildelings-
reglene i samsvar med artikkel 52, her-
under regionale kompensasjonsregler i 
samsvar med artikkel 55.

8. Forslaget til vilkår eller metoder skal inne-
holde forslag til frist for gjennomføring av 
disse og en beskrivelse av deres forventede 
betydning for målene i denne forordning. For-
slag til vilkår eller metoder som skal godkjen-
nes av flere av eller alle reguleringsmyndighe-
tene, skal legges fram for Byrået samtidig som 
de legges fram for reguleringsmyndighetene. 
På anmodning fra vedkommende regulerings-
myndigheter skal Byrået avgi en uttalelse 
innen tre måneder om forslagene til vilkår 
eller metoder.

9. Dersom godkjenningen av vilkårene eller 
metodene krever at mer enn én regulerings-
myndighet treffer beslutning, skal vedkom-
mende reguleringsmyndigheter rådføre seg 
med hverandre, samarbeide tett og samordne 
seg for å komme til enighet. Dersom det er 
relevant, skal vedkommende regulerings-
myndigheter også ta hensyn til uttalelsen fra 
Byrået. Reguleringsmyndighetene skal treffe 
beslutninger om de framlagte vilkårene eller 
metodene i henhold til nr. 6 og 7 senest seks 
måneder etter at reguleringsmyndigheten, 
eller eventuelt den siste berørte regulerings-
myndigheten, har mottatt vilkårene eller meto-
dene.

10. Dersom reguleringsmyndighetene ikke har 
klart å komme til enighet innen utløpet av tids-
rommet nevnt i nr. 9, eller de i fellesskap 
anmoder om dette, skal Byrået innen seks 
måneder treffe beslutning om de framlagte 
forslagene til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/
2009.

11. Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter 
anmoder om en endring for å kunne god-
kjenne vilkårene eller metodene som er fram-
lagt i samsvar med nr. 6 og 7, skal de berørte 
TSO-ene senest to måneder etter regulerings-
myndighetenes anmodning legge fram et for-
slag til endrede vilkår eller metoder for god-
kjenning. Vedkommende reguleringsmyndig-
heter skal treffe beslutning om de endrede vil-
kårene eller metodene innen to måneder etter 
at de er framlagt. Dersom vedkommende 
reguleringsmyndigheter innen tomåneders-
fristen ikke har kunnet komme til enighet om 
vilkårene eller metodene i samsvar med nr. 6 
og 7, eller de i fellesskap anmoder om dette, 
skal Byrået innen seks måneder treffe beslut-
ning om de endrede vilkårene eller metodene i 
samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 713/2009. Dersom de berørte TSO-ene 
ikke legger fram et forslag til endrede vilkår 
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eller metoder, får framgangsmåten fastsatt i nr. 
4 anvendelse.

12. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et for-
slag til vilkår eller metoder, eller regulerings-
myndigheter som har ansvaret for å vedta 
disse i samsvar med nr. 6 og 7, kan anmode 
om en endring av disse vilkårene eller meto-
dene.

Forslagene om endring av vilkårene eller 
metodene skal legges fram for samråd etter 
framgangsmåten angitt i artikkel 6 og godkjen-
nes etter framgangsmåten angitt i denne artik-
kel.

13. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkå-
rene eller metodene i samsvar med denne for-
ordning, skal offentliggjøre dem på internett 
etter at de er godkjent av vedkommende 
myndigheter, eller, dersom en slik godkjen-
ning ikke kreves, etter at de er fastsatt, med 
mindre opplysningene anses å være fortrolige 
i samsvar med artikkel 7.

Artikkel 5

Deltakelse fra berørte parter

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for 
elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter 
deltar med hensyn til langsiktig kapasitetstilde-
ling og andre aspekter ved gjennomføringen av 
denne forordning. Dette omfatter regelmessige 
møter med berørte parter for å identifisere proble-
mer og foreslå forbedringer, særlig knyttet til drift 
og utvikling av den langsiktige kapasitetstildelin-
gen, herunder harmonisering av auksjonsregler. 
Dette skal ikke erstatte samrådene med berørte 
parter i samsvar med artikkel 6.

Artikkel 6

Samråd

1. TSO-er som har ansvaret for å legge fram for-
slag til vilkår eller metoder eller endringer av 
disse i samsvar med denne forordning, skal 
samrå seg med berørte parter, herunder rele-
vante myndigheter i hver medlemsstat, om 
utkastene til forslag til vilkår eller metoder når 
dette er uttrykkelig fastsatt i denne forord-
ning. Samrådet skal vare i minst én måned.

2. Forslagene til vilkår eller metoder som legges 
fram av TSO-ene på unionsplan, skal offentlig-
gjøres og legges fram for samråd på unions-
plan. Forslag som legges fram av TSO-er på 
regionalt plan, skal legges fram for samråd 
minst på regionalt plan. Parter som legger 
fram forslag på bilateralt eller multilateralt 

plan, skal i det minste samrå seg med de 
berørte medlemsstatene.

3. Enhetene som har ansvaret for forslaget til vil-
kår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de 
berørte partenes synspunkter som følge av 
samrådet som er gjennomført i samsvar med 
nr. 1, før forslaget legges fram for godkjenning 
av reguleringsmyndighetene dersom dette 
kreves i samsvar med artikkel 4, eller før for-
slaget offentliggjøres i alle andre tilfeller. I alle 
tilfeller skal det utarbeides og offentliggjøres 
en klar og godt underbygget begrunnelse for 
at synspunktene som er framkommet i samrå-
det, er innarbeidet eller ikke, i god tid før eller 
samtidig med offentliggjøringen av forslaget til 
vilkår eller metoder.

Artikkel 7

Taushetsplikt

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, 
utveksles eller overføres i henhold til denne 
forordning, skal være underlagt de vilkårene 
for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer 
som er omfattet av bestemmelsene i denne for-
ordning.

3. Fortrolige opplysninger som personene nevnt 
i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis 
videre til noen annen person eller myndighet, 
med forbehold for saker som hører inn under 
nasjonal rett, denne forordnings øvrige 
bestemmelser og annet relevant unionsregel-
verk.

4. Med forbehold for saker som hører inn under 
nasjonal rett eller unionsretten, kan regule-
ringsmyndigheter, organer eller personer som 
mottar fortrolige opplysninger i henhold til 
denne forordning, bruke dem bare når de utø-
ver sine funksjoner i henhold til denne forord-
ning.

Avdeling II

Krav til vilkår og metoder

Kapittel 1

Beregning av langsiktig kapasitet

Avsnitt 1

Allmenne krav

Artikkel 8

Kapasitetsberegningsregioner

For denne forordnings formål skal kapasitetsbe-
regningsregionene være dem som er opprettet i 
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henhold til artikkel 15 i forordning (EU) 2015/
1222.

Artikkel 9

Tidsrammer for kapasitetsberegning

Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
skal sikre at langsiktig utvekslingskapasitet mel-
lom budområder beregnes for hver langsiktig 
kapasitetstildeling og minst for årlige og måned-
lige tidsrammer.

Avsnitt 2

Metode for kapasitetsberegning

Artikkel 10

Metode for kapasitetsberegning

1. Senest seks måneder etter at den felles meto-
den for samordnet kapasitetsberegning nevnt i 
artikkel 9 nr. 7 i forordning (EU) 2015/1222 er 
godkjent, skal alle TSO-er i hver kapasitetsbe-
regningsregion legge fram et forslag til en fel-
les metode for kapasitetsberegning for lang-
siktige tidsrammer i sin region. Forslaget skal 
være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 6.

2. Den metoden som benyttes i den felles meto-
den for kapasitetsberegning, skal være enten 
en metode for samordnet netto overføringska-
pasitet eller en flytbasert metode.

3. Metoden for kapasitetsberegning skal være 
forenlig med den metoden for kapasitetsbe-
regning som er fastsatt for tidsrammene for 
dagen-før- og intradagmarkedet i henhold til 
artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) 2015/1222.

4. Det skal tas hensyn til usikkerhetsfaktoren 
knyttet til tidsrammene for langsiktig kapasi-
tetsberegning ved anvendelse av
a) en sikkerhetsanalyse basert på flere scena-

rioer og med bruk av inndata for kapasitets-
beregningen, metoden for kapasitetsbereg-
ning nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) og 
valideringen av utvekslingskapasitet mel-
lom budområder som nevnt i artikkel 21 nr. 
1 bokstav c) i forordning (EU) 2015/1222, 
eller

b) en statistisk metode basert på historisk 
utvekslingskapasitet mellom budområder 
for tidsrammene for dagen-før- eller intra-
dagmarkedet dersom det kan påvises at 
denne metoden kan
i) øke effektiviteten til metoden for kapasi-

tetsberegning,

ii) ta bedre hensyn til usikkerhetsfaktoren 
ved beregning av langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder enn 
sikkerhetsanalysen i henhold til nr. 4 
bokstav a),

iii) øke den økonomiske effektiviteten med 
samme grad av systemsikkerhet.

5. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
kan i fellesskap anvende den flytbaserte meto-
den for langsiktig kapasitetsberegning på føl-
gende vilkår:
a) Den flytbaserte metoden fører til bedre 

økonomisk effektivitet i kapasitetsbereg-
ningsregionen med samme grad av system-
sikkerhet.

b) De flytbaserte resultatenes gjennomsiktig-
het og nøyaktighet er bekreftet i kapasitets-
beregningsregionen.

c) TSO-ene gir markedsdeltakerne seks 
måneder til å tilpasse sine prosesser.

6. Dersom en sikkerhetsanalyse basert på flere 
scenarioer anvendes for å utvikle metoden for 
kapasitetsberegning i en kapasitetsbereg-
ningsregion, får kravene til inndata for kapasi-
tetsberegningen, metoden for kapasitetsbe-
regning og valideringen av utvekslingskapasi-
tet mellom budområder som fastsatt i artikkel 
21 nr. 1 i forordning (EU) 2015/1222 anven-
delse, unntatt artikkel 21 nr. 1 bokstav a) iv) 
dersom det er relevant.

7. Ved utarbeiding av metoden for kapasitetsbe-
regning skal det tas hensyn til kravene til de 
alternative framgangsmåtene og kravene fast-
satt i artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU) 2015/
1222.

Artikkel 11

Metode for fastsettelse av pålitelighetsmargin

Forslaget til en felles metode for kapasitetsbereg-
ning skal omfatte en metode for pålitelighetsmar-
gin som skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 22 
i forordning (EU) 2015/1222.

Artikkel 12

Metoder for grenser for driftssikkerhet og 
uforutsette hendelser

Forslaget til felles metode for kapasitetsberegning 
skal omfatte metoder for grenser for driftssikker-
het og uforutsette hendelser som skal oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 23 nr. 1 og 2 i forordning 
(EU) 2015/1222.
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Artikkel 13

Metode for produksjonsfordelingsnøkler

Forslaget til en felles metode for kapasitetsbereg-
ning skal omfatte en metode for å bestemme pro-
duksjonsfordelingsnøkler som skal oppfylle kra-
vene fastsatt i artikkel 24 i forordning (EU) 2015/
1222.

Artikkel 14

Metode for korrigerende tiltak

Dersom det tas hensyn til korrigerende tiltak ved 
den langsiktige kapasitetsberegningen, skal hver 
TSO sikre at de korrigerende tiltakene er teknisk 
tilgjengelige i sanntidsdrift og oppfyller kravene 
fastsatt i artikkel 25 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikkel 15

Metode for validering av utvekslingskapasitet 
mellom budområder

Forslaget til en felles metode for kapasitetsbereg-
ning skal omfatte en metode for validering av 
utvekslingskapasitet mellom budområder som 
skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 26 i forord-
ning (EU) 2015/1222.

Artikkel 16

Metode for oppdeling av langsiktig utvekslings-
kapasitet mellom budområder

1. Senest ved framleggingen av metoden for 
kapasitetsberegning nevnt i artikkel 10 skal 
TSO-ene i hver kapasitetsberegningsregion i 
fellesskap utarbeide forslag til en metode for 
oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet 
mellom budområder på en samordnet måte 
mellom ulike langsiktige tidsrammer i den 
respektive regionen. Forslaget skal være gjen-
stand for samråd i samsvar med artikkel 6.

2. Metoden for oppdeling av langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder skal opp-
fylle følgende vilkår:
a) Den skal oppfylle markedsdeltakernes 

behov for finansiell risikohåndtering.
b) Den skal være i samsvar med metoden for 

kapasitetsberegning.
c) Det skal ikke føre til konkurransebegrens-

ninger, særlig når det gjelder tilgang til 
langsiktige transmisjonsrettigheter.

Avsnitt 3

Felles nettmodell

Artikkel 17

Metode for framlegging av produksjons- og 
lastdata

1. Senest seks måneder etter godkjenning av 
metoden for framlegging av produksjons- og 
lastdata som er fastsatt for tidsrammene for 
dagen-før- og intradagmarkedet nevnt i artik-
kel 9 nr. 6 i forordning (EU) 2015/1222, skal 
alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til 
en felles metode for framlegging av produk-
sjons- og lastdata med sikte på å levere de pro-
duksjons- og lastdataene som kreves for å utar-
beide den felles nettmodellen for langsiktige 
tidsrammer. Forslaget skal være gjenstand for 
samråd i samsvar med artikkel 6. Metoden 
skal ta hensyn til og utfylle metoden for fram-
legging av produksjons- og lastdata i henhold 
til artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222.

2. Ved utarbeiding av metoden for framlegging 
av produksjons- og lastdata får kravene fastsatt 
i artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222 
anvendelse.

Artikkel 18

Metode for den felles nettmodellen

1. Senest seks måneder etter godkjenning av 
metoden for den felles nettmodellen som er 
fastsatt for tidsrammene for dagen-før- og 
intradagmarkedet nevnt i artikkel 9 nr. 6 i 
kommisjonsforordning (EU) 2015/1222, skal 
alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til 
en felles nettmodell for langsiktige tidsram-
mer. Metoden skal være gjenstand for samråd 
i samsvar med artikkel 6.

2. Metoden for den felles nettmodellen skal ta 
hensyn til og utfylle den metoden for felles 
nettmodell som er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222. 
Metoden skal gjøre det mulig å utarbeide en 
felles nettmodell for tidsrammene for langsik-
tig kapasitetsberegning i kapasitetsbereg-
ningsregioner der det anvendes en sikker-
hetsanalyse basert på flere scenarioer i hen-
hold til artikkel 10.

3. Ved utarbeiding av metoden for den felles nett-
modellen får kravene fastsatt i artikkel 17 i for-
ordning (EU) 2015/1222 anvendelse.
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Artikkel 19

Scenarioer

1. Alle TSO-er i kapasitetsberegningsregioner 
der sikkerhetsanalyse basert på flere scenari-
oer i henhold til artikkel 10 benyttes, skal i fel-
lesskap utarbeide et felles sett av scenarioer til 
bruk i den felles nettmodellen for hver tids-
ramme for langsiktig kapasitetsberegning.

2. Ved utarbeiding av et felles sett av scenarioer 
får de relevante kravene fastsatt i artikkel 18 i 
forordning (EU) 2015/1222 anvendelse.

Artikkel 20

Individuell nettmodell

Ved utarbeidelse av den individuelle nettmodellen 
for en tidsramme for langsiktig kapasitetsbereg-
ning i kapasitetsberegningsregioner der det 
anvendes sikkerhetsanalyse basert på flere scena-
rioer i henhold til artikkel 10, skal hver TSO 
anvende kravene fastsatt i artikkel 19 i forordning 
(EU) 2015/1222.

Avsnitt 4

Kapasitetsberegningsprosess

Artikkel 21

Alminnelige bestemmelser

1. Prosessen for sammenslåing av de individuelle 
nettmodellene utarbeidet i samsvar med artik-
kel 27 i forordning (EU) 2015/1222 får anven-
delse ved sammenslåing av de individuelle 
nettmodellene til en felles nettmodell for hver 
langsiktig tidsramme. Senest seks måneder 
etter godkjenning av metoden for framlegging 
av produksjons- og lastdata for langsiktige tids-
rammer som er nevnt i artikkel 17, og meto-
den for en felles nettmodell for langsiktige 
tidsrammer som er nevnt i artikkel 18, skal 
alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
i fellesskap utarbeide driftsregler for tidsram-
mer for langsiktig kapasitetsberegning som 
utfyller reglene fastsatt for sammenslåing av 
de individuelle nettmodellene i henhold til 
artikkel 27 i forordning (EU) 2015/1222.

2. De ansvarlige for samordnet kapasitetsbereg-
ning fastsatt i artikkel 27 i forordning (EU) 
2015/1222, skal beregne langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder for sin 
kapasitetsberegningsregion. For dette formål 
skal alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsre-
gion senest seks måneder etter godkjenning 
av kapasitetsberegningsmetoden for langsik-

tige tidsrammer som er nevnt i artikkel 10, i 
fellesskap utarbeide driftsregler for tidsram-
mer for langsiktig kapasitetsberegning som 
utfyller reglene fastsatt for de ansvarlige for 
samordnet kapasitetsberegning i henhold til 
artikkel 27 i forordning (EU) 2015/1222.

3. De relevante kravene fastsatt i artikkel 27 i for-
ordning (EU) 2015/1222 får anvendelse for 
tidsrammene for langsiktig kapasitetsbereg-
ning.

Artikkel 22

Utarbeidelse av en felles nettmodell

Prosessen og kravene fastsatt i artikkel 28 i for-
ordning (EU) 2015/1222 for å utarbeide en felles 
nettmodell får anvendelse ved utarbeiding av den 
felles nettmodellen for tidsrammer for langsiktig 
kapasitetsberegning i kapasitetsberegningsregio-
ner, der sikkerhetsanalyse basert på flere scenari-
oer i henhold til artikkel 10 får anvendelse.

Artikkel 23

Regionale beregninger av langsiktig 
utvekslingskapasitet mellom budområder

1. Når TSO-ene anvender den statistiske meto-
den i henhold til artikkel 10, skal prosessen for 
beregning av langsiktig utvekslingskapasitet 
mellom budområder minst omfatte følgende:
a) Et utvalg av historiske datasett om utveks-

lingskapasiteten mellom budområder fra 
dagen-før- eller intradagmarkedet fra ett 
enkelt tidsrom eller et sett av tidsrom med 
dataene ordnet i en varighetskurve.

b) En beregning av kapasitet som tilsvarer 
risikonivået for det valgte datasettet.

c) En beregning av langsiktig utvekslingska-
pasitet mellom budområder som vil bli til-
budt ved langsiktig kapasitetstildeling, idet 
det tas hensyn til en margin som gjenspei-
ler forskjellen mellom historiske verdier for 
utvekslingskapasitet mellom budområder 
og anslåtte langsiktige verdier for utveks-
lingskapasitet mellom budområder.

d) Felles regler for å ta hensyn til tilgjengelige 
opplysninger om planlagte driftsavbrudd, 
ny infrastruktur og produksjons- og last-
mønstre for tidsrammene for langsiktig 
kapasitetsberegning.

2. Når TSO-ene anvender sikkerhetsanalyse 
basert på flere scenarioer i henhold til artikkel 
10, får kravene fastsatt i artikkel 29 i forord-
ning (EU) 2015/1222, med unntak av artikkel 
29 nr. 4 der det er relevant, anvendelse på lang-
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siktige tidsrammer for kapasitetsberegning i 
kapasitetsberegningsregioner.

3. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal dele opp den beregnede langsiktige 
utvekslingskapasiteten mellom budområder for 
hver langsiktig kapasitetstildeling ved hjelp av 
metoden for oppdeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder i henhold til artikkel 16.

4. Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal legge fram den beregnede langsik-
tige utvekslingskapasiteten mellom budområ-
der og oppdelingen av langsiktig utvekslings-
kapasitet mellom budområder for hver TSO i 
den aktuelle kapasitetsberegningsregionen for 
validering i samsvar med artikkel 24.

Artikkel 24

Validering og levering av utvekslingskapasitet 
mellom budområder og oppdeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder

1. Hver TSO skal validere resultatene av bereg-
ningen av langsiktig utvekslingskapasitet mel-
lom budområder ved sine budområdegrenser 
eller for kritiske nettkomponenter for hver 
tidsramme for langsiktig kapasitetsberegning i 
henhold til artikkel 15.

2. Hver TSO skal validere resultatene av bereg-
ningen av oppdelingen av langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder ved sine 
budområdegrenser eller for kritiske nettkom-
ponenter i henhold til artikkel 16.

3. Hver TSO skal sende sin kapasitetsvalidering 
og validerte oppdeling av denne kapasiteten 
for hver langsiktig kapasitetstildeling til de 
berørte ansvarlige for samordnet kapasitetsbe-
regning og til de andre TSO-ene i de aktuelle 
kapasitetsberegningsregionene.

4. Validert oppdeling av langsiktig utvekslingska-
pasitet mellom budområder skal legges fram 
av hver ansvarlig for samordnet kapasitetsbe-
regning med sikte på å utføre langsiktig kapa-
sitetstildeling i henhold til artikkel 29.

5. TSO-er skal på anmodning legge fram for sine 
reguleringsmyndigheter en rapport som i 
detalj viser hvordan de har kommet fram til 
verdien for langsiktig utvekslingskapasitet 
mellom budområder for en bestemt tids-
ramme for langsiktig kapasitetsberegning.

Artikkel 25

Samordnet begrensning av utvekslingskapasitet 
mellom budområder

1. TSO-er skal samordne begrensninger i alle-
rede tildelt langsiktig utvekslingskapasitet 
mellom budområder dersom begrensningene 
gjelder en tidsramme på mer enn 48 timer før 
begynnelsen av leveringsdagen. Ved begrens-
ning av langsiktige transmisjonsrettigheter, 
herunder nominasjoner med hensyn til slike 
rettigheter, innen 48 timer før begynnelsen av 
leveringsdagen skal TSO-er i hver kapasitets-
beregningsregion anvende kapasitetsbereg-
ningsprosessen for dagen-før- og intradagmar-
kedet som nevnt i artikkel 29 i forordning 
(EU) 2015/1222.

2. Dersom en TSO må begrense allerede tildelt 
langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder, skal vedkommende sende en anmod-
ning til den ansvarlige for samordnet kapasi-
tetsberegning om iverksetting av samordnet 
beregning av nødvendige begrensninger i 
langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder for kapasitetsberegningsregionen. 
TSO-en skal underbygge sin anmodning med 
alle relevante opplysninger.

3. Den ansvarlige for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal legge fram oppdatert utvekslingska-
pasitet mellom budområder for de berørte 
TSO-ene for validering.

4. Hver TSO skal validere den oppdaterte utveks-
lingskapasiteten mellom budområder ved sine 
budområdegrenser eller for kritiske nettkom-
ponenter i samsvar med artikkel 24.

5. Den ansvarlige for samordnet kapasitetsbereg-
ning skal legge fram den validerte oppdaterte 
utvekslingskapasiteten mellom budområder 
for berørte TSO-er og den felles tildelingsplatt-
formen med sikte på å gjennomføre begrens-
ningen i henhold til artikkel 53.

Avsnitt 5

Rapport hvert annet år om beregning av 
kapasitet

Artikkel 26

Rapport hvert annet år om beregning og 
tildeling av kapasitet

1. Senest to år etter denne forordnings ikrafttre-
delse skal ENTSO for elektrisk kraft utarbeide 
en rapport om langsiktig beregning og tilde-
ling av kapasitet og legge den fram for Byrået.
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2. Dersom Byrået anmoder om det, skal ENTSO 
for elektrisk kraft deretter hvert annet år utar-
beide en rapport om langsiktig beregning og 
tildeling av kapasitet. Denne rapporten skal 
eventuelt legges fram for Byrået sammen med 
den rapporten om beregning og tildeling av 
kapasitet som legges fram hvert annet år i hen-
hold til artikkel 31 i forordning (EU) 2015/
1222.

3. Rapporten om beregning og tildeling av kapa-
sitet skal for hvert budområde, hver budområ-
degrense og hver kapasitetsberegningsregion 
minst inneholde følgende:
a) Hvilken metode for kapasitetsberegning 

som er brukt.
b) Statistiske indikatorer for pålitelighetsmar-

giner.
c) Statistiske indikatorer for utvekslingskapa-

sitet mellom budområder, når det er rele-
vant, for hver tidsramme for kapasitetsbe-
regning.

d) Kvalitetsindikatorer for opplysningene som 
brukes i kapasitetsberegningen.

e) Når det er relevant, foreslåtte tiltak for å for-
bedre kapasitetsberegningen.

f) Anbefalinger om videre utvikling av lang-
siktig kapasitetsberegning, herunder ytter-
ligere harmonisering av metoder, proses-
ser og styringsordninger.

4. Etter samråd med Byrået skal alle TSO-er bli 
enige om felles statistiske indikatorer og kvali-
tetsindikatorer for rapporten. Byrået kan 
kreve at disse indikatorene endres, enten før 
avtalen mellom TSO-ene inngås, eller etter at 
indikatorene er tatt i bruk.

5. Byrået skal bestemme om hele eller deler av 
den toårige rapporten skal offentliggjøres.

Kapittel 2

Budområder

Artikkel 27

Alminnelige bestemmelser

1. Budområdene for dagen-før- og intradaghan-
del får anvendelse ved beregning og tildeling 
av langsiktig kapasitet.

2. Dersom en budområdegrense ikke lenger fin-
nes, har innehavere av langsiktige transmis-
jonsrettigheter på denne budområdegrensen 
rett til tilbakebetaling fra de berørte TSO-ene 

på grunnlag av den opprinnelige prisen de har 
betalt for langsiktige transmisjonsrettigheter.

Kapittel 3

Langsiktig kapasitetstildeling

Avsnitt 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 28

Generelle prinsipper

Tildelingen av langsiktig kapasitet skal skje på en 
måte som
a) bruker prinsippet om marginalprising for å 

oppnå resultater for hver budområdegrense, 
anvendelsesretning og markedstidsenhet,

b) ikke tildeler mer enn den tilbudte langsiktige 
utvekslingskapasiteten mellom budområder i 
henhold til artikkel 39,

c) kan gjentas.

Artikkel 29

Inndata og resultater

1. Den felles tildelingsplattformen skal bruke føl-
gende inndata for å fastsette tildeling av lang-
siktig kapasitet i samsvar med nr. 2:
a) Validert oppdeling av langsiktig utveks-

lingskapasitet mellom budområder lagt 
fram av hver ansvarlig for samordnet kapa-
sitetsberegning, og kapasitet i forbindelse 
med tilbakeførte langsiktige transmisjons-
rettigheter i henhold til artikkel 43.

b) Bud fra markedsdeltakere.
2. For hver langsiktig kapasitetstildeling skal den 

felles tildelingsplattformen samtidig fastsette 
minst følgende resultater for hver budområde-
grense, anvendelsesretning og markedstidsen-
het:
a) Volumet av tildelte langsiktige transmis-

jonsrettigheter uttrykt i MW.
b) Prisen på langsiktige transmisjonsrettighe-

ter i henhold til artikkel 40.
c) Effektueringsstatus for budene.

3. Den felles tildelingsplattformen skal sikre at 
auksjonsresultatene er nøyaktige.

4. Hver TSO skal sikre at auksjonsresultatene 
stemmer overens med inndata til den felles til-
delingsplattformen i samsvar med nr. 1.
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Avsnitt 2

Alternativer for finansiell risikohåndtering av 
overføring mellom budområder

Artikkel 30

Beslutning om muligheter for finansiell risiko-
håndtering mellom budområder

1. TSO-er ved en budområdegrense skal utstede 
langsiktige transmisjonsrettigheter med min-
dre vedkommende reguleringsmyndigheter 
ved hver budområdegrense har vedtatt sam-
ordnede beslutninger om ikke å utstede lang-
siktige transmisjonsrettigheter ved budområ-
degrensen. Vedkommende regulerings-
myndigheter for budområdegrensen skal, når 
de treffer sine beslutninger, rådføre seg med 
reguleringsmyndighetene i den aktuelle kapa-
sitetsberegningsregionen og ta behørig hen-
syn til deres synspunkter.

2. Dersom langsiktige transmisjonsrettigheter 
ikke finnes ved en budområdegrense ved 
denne forordnings ikrafttredelse, skal ved-
kommende reguleringsmyndigheter ved bud-
områdegrensen vedta samordnede beslutnin-
ger om innføring av langsiktige transmisjons-
rettigheter senest seks måneder etter denne 
forordnings ikrafttredelse.

3. Beslutninger truffet i henhold til nr. 1 og 2 skal 
bygge på en vurdering som skal fastslå om ter-
minmarkedet for elektrisk kraft har tilstrekke-
lige muligheter for finansiell risikohåndtering i 
de aktuelle budområdene. Vurderingen skal 
utføres på en samordnet måte av vedkom-
mende reguleringsmyndigheter ved budområ-
degrensen og skal minst omfatte følgende:
a) Samråd med markedsdeltakerne om deres 

behov for muligheter til finansiell risiko-
håndtering mellom budområder ved de 
aktuelle budområdegrensene.

b) En evaluering.
4. I evalueringen nevnt i nr. 3 bokstav b) skal det 

undersøkes hvordan engrosmarkedene for 
elektrisk kraft fungerer, og den skal bygge på 
gjennomsiktige kriterier som omfatter minst 
følgende:
a) En analyse av hvorvidt produktene eller 

den kombinasjonen av produkter som til-
bys i terminmarkeder, utgjør en sikring mot 
volatiliteten til dagen-før-prisen i det aktu-
elle budområdet. Et slikt produkt eller kom-
binasjonen av produkter skal anses som en 
egnet sikring mot risikoen for endring av 
dagen-før-prisen i det aktuelle budområdet 
dersom det finnes en tilstrekkelig korrela-

sjon mellom dagen-før-prisen i det aktuelle 
budområdet og underliggende pris som 
produktet eller kombinasjonen av produk-
ter avregnes mot.

b) En analyse av hvorvidt produktene eller 
kombinasjonen av produkter som tilbys i 
terminmarkeder, er effektive. For dette for-
mål skal minst følgende indikatorer vurde-
res:
i) Handelshorisont.
ii) Differansen mellom kjøps- og salgs-

kurs.
iii) Handlede volumer i forhold til fysisk 

forbruk.
iv) Åpne posisjoner i forhold til fysisk for-

bruk.
5. Dersom vurderingen nevnt i nr. 3 viser at det 

er utilstrekkelige muligheter for risikosikring i 
ett eller flere budområder, skal vedkommende 
reguleringsmyndigheter også anmode berørte 
TSO-er om
a) å utstede langsiktige transmisjonsrettighe-

ter eller
b) å sikre at andre risikosikringsprodukter for 

langsiktig utvekslingskapasitet mellom 
budområder gjøres tilgjengelige for å støtte 
virkemåten til engrosmarkedene for elek-
trisk kraft.

6. Dersom vedkommende reguleringsmyndig-
heter velger å utstede en anmodning som 
nevnt i nr. 5 bokstav b), skal de berørte TSO-
ene utarbeide nødvendige ordninger og legge 
dem fram for vedkommende regulerings-
myndigheters godkjenning senest seks måne-
der etter anmodningen fra vedkommende 
reguleringsmyndigheter. De nødvendige ord-
ningene skal gjennomføres senest seks måne-
der etter vedkommende reguleringsmyndig-
heters godkjenning. Vedkommende regule-
ringsmyndigheter kan forlenge gjennomførin-
gen på anmodning fra de berørte TSO-ene 
med høyst seks måneder.

7. Dersom reguleringsmyndighetene beslutter at 
langsiktige transmisjonsrettigheter ikke skal 
utstedes av de berørte TSO-ene, eller at andre 
risikosikringsprodukter for langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder skal gjøres 
tilgjengelige av de berørte TSO-ene, får artik-
kel 16, 28, 29, 31–57, 59 og 61 ikke anvendelse 
på TSO-ene ved de aktuelle budområdegren-
sene.

8. Etter en felles anmodning fra TSO-ene ved en 
budområdegrense eller på eget initiativ, og 
minst hvert fjerde år, skal vedkommende regu-
leringsmyndigheter ved budområdegrensen, i 
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samarbeid med Byrået, gjennomføre en vurde-
ring i samsvar med nr. 3–5.

Artikkel 31

Regional utforming av langsiktige transmisjons-
rettigheter

1. Langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder skal tildeles markedsdeltakere av til-
delingsplattformen i form av fysiske transmis-
jonsrettigheter i henhold til UIOSI-prinsippet 
eller i form av FTR – opsjoner eller FTR – obli-
gasjoner.

2. Alle TSO-er som utsteder langsiktige transmis-
jonsrettigheter, skal tilby langsiktig utveks-
lingskapasitet mellom budområder gjennom 
den felles tildelingsplattformen til markedsdel-
takerne, minst for årlige og månedsbaserte 
tidsrammer. Alle TSO-er i hver kapasitetsbe-
regningsregion kan i fellesskap foreslå å tilby 
langsiktig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder for ytterligere tidsrammer.

3. Senest seks måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal TSO-ene i hver kapasitets-
beregningsregion der langsiktige transmis-
jonsrettigheter finnes, i fellesskap utarbeide 
forslag til regional utforming av langsiktige 
transmisjonsrettigheter som skal utstedes ved 
hver budområdegrense i kapasitetsbereg-
ningsregionen.

Senest seks måneder etter de samordnede 
beslutningene til reguleringsmyndighetene 
ved budområdegrensen om å innføre langsik-
tige transmisjonsrettigheter i henhold til artik-
kel 30 nr. 2, skal TSO-ene i den berørte kapasi-
tetsberegningsregionen i fellesskap utarbeide 
et forslag til regional utforming av langsiktige 
transmisjonsrettigheter som skal utstedes ved 
hver budområdegrense i den berørte kapasi-
tetsberegningsregionen.

Reguleringsmyndighetene i medlemsstater 
der den nåværende regionale utformingen av 
langsiktige transmisjonsrettigheter er en del av 
en TSO-ordning for spesialregulering over lan-
degrensene som skal sikre at driften holder 
seg innenfor grensene for driftssikkerhet, kan 
beslutte å opprettholde fysiske langsiktige 
transmisjonsrettigheter ved sine budområde-
grenser.

4. Forslagene nevnt i nr. 3 skal inneholde en tids-
plan for gjennomføringen og minst en beskri-
velse av følgende elementer angitt i tildelings-
reglene:
a) Typen langsiktige transmisjonsrettigheter.

b) Tidsrammer for langsiktig kapasitetstilde-
ling.

c) Produkttype (basislast, høy last, lav last).
d) De budområdegrensene som skal dekkes.

5. Forslagene skal være gjenstand for samråd i 
samsvar med artikkel 6. For de foreslåtte lang-
siktige transmisjonsrettighetene som skal 
utstedes, skal hver TSO ta behørig hensyn til 
resultatet av samrådet.

6. Tildeling av fysiske transmisjonsrettigheter og 
FTR – opsjoner samtidig ved samme budområ-
degrense er ikke tillatt. Tildeling av fysiske 
transmisjonsrettigheter og FTR – obligasjoner 
samtidig ved samme budområdegrense er 
ikke tillatt.

7. En gjennomgåelse av langsiktige transmis-
jonsrettigheter tilbudt ved en budområde-
grense kan iverksettes av
a) alle reguleringsmyndigheter ved budområ-

degrensen, på eget initiativ, eller
b) alle reguleringsmyndigheter ved budområ-

degrensen på grunnlag av en anbefaling fra 
Byrået eller en felles anmodning fra alle 
TSO-ene ved den aktuelle budområdegren-
sen.

8. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
har ansvaret for å foreta den gjennomgåelsen 
som er fastsatt i nr. 9.

9. Hver TSO som deltar i gjennomgåelsen av 
langsiktige transmisjonsrettigheter, skal
a) vurdere de tilbudte langsiktige transmis-

jonsrettighetene, idet det tas hensyn til 
kjennetegnene i nr. 4,

b) dersom det anses nødvendig, foreslå alter-
native langsiktige transmisjonsrettigheter, 
idet det tas hensyn til resultatet av vurderin-
gen i bokstav a),

c) gjennomføre et samråd i samsvar med 
artikkel 6 om
i) resultatene av vurderingen av de til-

budte langsiktige transmisjonsrettighe-
tene,

ii) dersom det er relevant, forslaget til 
alternative langsiktige transmisjonsret-
tigheter.

10. På grunnlag av samrådet nevnt i nr. 9 bokstav 
c) og innen tre måneder etter utstedelsen av 
beslutningen om å innlede en gjennomgåelse, 
skal TSO-ene i den aktuelle kapasitetsbereg-
ningsregionen i fellesskap legge fram et for-
slag for vedkommende reguleringsmyndig-
heter om å beholde eller endre typen langsik-
tige transmisjonsrettigheter.
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Artikkel 32

Fysiske transmisjonsrettigheter

1. Hver innehaver av fysiske transmisjonsrettig-
heter har rett til å nominere alle eller en del av 
sine fysiske transmisjonsrettigheter i henhold 
til artikkel 36.

2. Dersom innehavere av fysiske transmisjons-
rettigheter ikke foretar en nominasjon innen 
fristen fastsatt i nominasjonsreglene, har de 
rett til å motta godtgjøring i samsvar med 
artikkel 35.

Artikkel 33

Finansielle transmisjonsrettigheter – opsjoner

1. Innehavere av FTR – opsjoner har rett til å 
motta godtgjøring i samsvar med artikkel 35.

2. Gjennomføringen av FTR – opsjoner forutset-
ter anvendelse av dagen-før-priskopling i sam-
svar med artikkel 38–50 i forordning (EU) 
2015/1222.

Artikkel 34

Finansielle transmisjonsrettigheter – 
obligasjoner

1. Innehavere av FTR – obligasjoner har rett til å 
motta eller forpliktelse til å betale den økono-
miske godtgjøringen i henhold til artikkel 35.

2. Gjennomføringen av FTR – obligasjoner forut-
setter anvendelse av dagen-før-priskopling i 
samsvar med artikkel 38–50 i forordning (EU) 
2015/1222.

Artikkel 35

Prinsipper for godtgjøring for langsiktige 
transmisjonsrettigheter

1. De berørte TSO-ene som foretar tildeling av 
transmisjonsrettigheter ved en budområde-
grense gjennom den felles tildelingsplattfor-
men, skal gi innehaverne av langsiktige trans-
misjonsrettigheter godtgjøring dersom prisfor-
skjellen er positiv i retning av de langsiktige 
transmisjonsrettighetene.

2. Innehavere av FTR – obligasjoner skal gi de 
berørte TSO-ene godtgjøring gjennom den fel-
les tildelingsplattformen som tildeler transmis-
jonsrettigheter ved en budområdegrense der-
som prisforskjellen er negativ i retning av FTR 
– obligasjoner.

3. Godtgjøringen av langsiktige transmisjonsret-
tigheter i nr. 1 og 2 skal overholde følgende 
prinsipper:

a) Når utvekslingskapasiteten mellom bud-
områder tildeles gjennom implisitt tildeling 
eller en annen metode som følge av en situ-
asjon med alternativ framgangsmåte innen-
for tidsrammen for dagen-før-markedet, 
skal godtgjøringen av langsiktige transmis-
jonsrettigheter være lik prisspennet i mar-
kedet.

b) Når utvekslingskapasiteten mellom bud-
områder tildeles gjennom eksplisitt auk-
sjon innenfor tidsrammen for dagen-før-
markedet, skal godtgjøringen av langsik-
tige transmisjonsrettigheter være lik like-
vektsprisen på den daglige auksjonen.

4. Dersom tildelingsbegrensninger på overfø-
ringsforbindelser mellom budområder er tatt 
med i prosessen for kapasitetstildeling på 
dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 23 
nr. 3 i forordning (EU) 2015/1222, kan de tas i 
betraktning ved beregning av godtgjøringen 
av langsiktige transmisjonsrettigheter i hen-
hold til nr. 3.

Avsnitt 3

Framgangsmåter for nominering av fysiske 
transmisjonsrettigheter

Artikkel 36

Alminnelige bestemmelser om nominering av 
fysiske transmisjonsrettigheter

1. Dersom TSO-ene utsteder og anvender fysiske 
transmisjonsrettigheter ved budområdegren-
sene, skal de gjøre det mulig for innehavere av 
fysiske transmisjonsrettigheter og/eller deres 
motparter å nominere sine planer for utveks-
ling av elektrisk kraft. Innehavere av fysiske 
transmisjonsrettigheter kan tillate at kvalifi-
serte tredjeparter nominerer sine planer for 
utveksling av elektrisk kraft på deres vegne i 
tråd med nominasjonsreglene i henhold til nr. 
3.

2. Senest 12 måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er som utsteder 
fysiske transmisjonsrettigheter ved en budom-
rådegrense, legge fram for de relevante regu-
leringsmyndigheters godkjenning et forslag til 
nominasjonsregler for planer for utveksling av 
elektrisk kraft mellom budområder. Forslaget 
skal være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 6. Nominasjonsreglene skal inneholde 
minst følgende opplysninger:
a) Retten for en innehaver av fysiske transmi-

sjonsrettigheter til å nominere planer for 
utveksling av elektrisk kraft.
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b) Tekniske minstekrav til nomineringen.
c) Beskrivelse av nominasjonsprosessen.
d) Tidsplan for nominasjonen.
e) Format for nominasjonen og kommunika-

sjonen.
3. Alle TSO-er skal gradvis harmonisere nomina-

sjonsreglene for alle budområdegrenser der 
fysiske transmisjonsrettigheter anvendes.

4. Innehavere av fysiske transmisjonsrettighe-
ter, eventuelt deres motparter eller en god-
kjent tredjepart som opptrer på deres vegne, 
skal nominere alle eller deler av sine fysiske 
transmisjonsrettigheter mellom budområder i 
samsvar med nominasjonsreglene.

5. Dersom tildelingsbegrensninger på overfø-
ringsforbindelser mellom budområder er tatt 
med i prosessen for kapasitetstildeling på 
dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 23 
nr. 3 i forordning (EU) 2015/1222, skal de tas i 
betraktning i forslaget til nominasjonsregler 
nevnt i nr. 2.

Avsnitt 4

Prosesser og drift

Artikkel 37

Vilkår for deltakelse i langsiktig kapasitets-
tildeling

1. Markedsdeltakerne skal være registrert på 
den felles tildelingsplattformen og oppfylle alle 
krav til godkjenning i henhold til de harmoni-
serte tildelingsreglene før de har rett til å delta 
i auksjoner eller overdra sine langsiktige trans-
misjonsrettigheter. Kravene til godkjenning 
skal overholde prinsippene om likebehand-
ling og innsyn.

2. Når en markedsdeltaker søker om registre-
ring, skal den felles tildelingsplattformen 
underrette markedsdeltakeren om denne opp-
fyller alle kravene til godkjenning og har rett 
til å delta i auksjoner eller overdra sine lang-
siktige transmisjonsrettigheter fra en bestemt 
dato.

3. Markedsdeltakerne skal fullt ut overholde de 
harmoniserte tildelingsreglene. De skal opp-
datere alle opplysninger knyttet til sin delta-
kelse og skal uten opphold underrette den fel-
les tildelingsplattformen om alle endringer i 
disse opplysningene.

4. Den felles tildelingsplattformen har rett til å 
suspendere eller tilbakekalle en markedsdelta-
kers rett til å delta i auksjoner eller overdra 

sine langsiktige transmisjonsrettigheter etter 
en overtredelse av avtaleforpliktelsene i hen-
hold til de harmoniserte tildelingsreglene.

5. Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av 
markedsdeltakerens rett til å delta i auksjoner 
eller overdra sine langsiktige transmisjonsret-
tigheter i henhold til de harmoniserte tilde-
lingsreglene, fritar ikke en markedsdeltaker 
eller den felles tildelingsplattformen fra de for-
pliktelsene som følger av langsiktige transmis-
jonsrettigheter som er tildelt og betalt før den 
midlertidige opphevingen eller tilbakekallin-
gen.

Artikkel 38

Framlegging av inndata til den felles tildelings-
plattformen

Hver TSO skal sikre at validert oppdeling av lang-
siktig utvekslingskapasitet mellom budområder 
gis til den felles tildelingsplattformen før offentlig-
gjøringen av auksjonsspesifikasjonen i samsvar 
med artikkel 39.

Artikkel 39

Gjennomføring av langsiktig kapasitetstildeling

1. Innen fristen fastsatt i de harmoniserte tilde-
lingsreglene for hver langsiktig kapasitetstil-
deling skal en auksjonsspesifikasjon som inne-
holder minst følgende opplysninger utarbei-
des og offentliggjøres på den felles tildelings-
plattformen:
a) Dato og klokkeslett for auksjonens 

åpnings- og stengetid.
b) Validert oppdeling av langsiktig utveks-

lingskapasitet mellom budområder og 
typen langsiktige transmisjonsrettigheter 
som skal auksjoneres.

c) Budformat.
d) Dato og klokkeslett for offentliggjøring av 

auksjonsresultater.
e) Frist for å bestride auksjonsresultatene.

2. Den offentliggjorte langsiktige utvekslingska-
pasiteten mellom budområder skal ikke 
endres i løpet av et tidsrom før budfristen går 
ut for auksjonen. De harmoniserte tildelings-
reglene skal angi dette tidsrommet.

3. Hver markedsdeltaker skal inngi sine bud til 
den felles tildelingsplattformen før stengetid 
og i samsvar med vilkårene fastsatt i auksjons-
spesifikasjonen.

4. Den felles tildelingsplattformen skal sikre for-
trolig behandling av inngitte bud.
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Artikkel 40

Prising av langsiktige transmisjonsrettigheter

Prisen på langsiktige transmisjonsrettigheter for 
hver budområdegrense, anvendelsesretning og 
markedstidsenhet skal bestemmes på grunnlag av 
prinsippet om marginalprising og uttrykkes i euro 
per megawatt. Dersom etterspørselen etter lang-
siktig utvekslingskapasitet mellom budområder 
for en budområdegrense, anvendelsesretning og 
markedstidsenhet er lavere enn eller lik den til-
budte langsiktige utvekslingskapasiteten mellom 
budområder, skal prisen være null.

Artikkel 41

Økonomiske krav og oppgjør

1. Den felles tildelingsplattformen skal ha fram-
gangsmåter for fakturering eller selvfakture-
ring for debet- eller kreditoppgjør som følge av 
tildelingen av langsiktige transmisjonsrettig-
heter, tilbakeføring av langsiktige transmis-
jonsrettigheter og godtgjøring av langsiktige 
transmisjonsrettigheter. De harmoniserte til-
delingsreglene skal angi disse framgangsmå-
tene.

2. For å kunne delta i auksjoner skal en markeds-
deltaker ha tilstrekkelig sikkerhetsstillelse til 
å sikre bud og tildelte langsiktige transmis-
jonsrettigheter i samsvar med vilkårene fast-
satt i de harmoniserte tildelingsreglene.

Artikkel 42

Fastsettelse av alternative framgangsmåter

1. Dersom den langsiktige kapasitetstildelingen 
ikke gir resultater, skal standard alternativ 
framgangsmåte være utsettelse av den langsik-
tige kapasitetstildelingen.

2. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
har rett til å gjennomføre andre samordnede 
alternative løsninger. I slike tilfeller skal alle 
TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
utarbeide et samordnet forslag til pålitelige 
alternative framgangsmåter.

Artikkel 43

Tilbakeføring av langsiktige transmisjons-
rettigheter

1. Innehavere av langsiktige transmisjonsrettig-
heter kan tilbakeføre sine langsiktige transmi-
sjonsrettigheter til berørte TSO-er gjennom 
den felles tildelingsplattformen for etterføl-
gende langsiktig kapasitetstildeling.

2. Innehavere av langsiktige transmisjonsrettighe-
ter som er villige til å tilbakeføre sine langsiktige 
transmisjonsrettigheter for etterfølgende lang-
siktig kapasitetstildeling, skal underrette om 
dette, direkte eller indirekte gjennom en tredje-
part, på den felles tildelingsplattformen som 
fastsatt i de harmoniserte tildelingsreglene.

3. Innehavere av langsiktige transmisjonsrettighe-
ter som tilbakefører sine langsiktige transmis-
jonsrettigheter, skal godtgjøres, direkte eller 
indirekte gjennom en tredjepart, av de berørte 
TSO-ene gjennom den felles tildelingsplattfor-
men. Slik godtgjøring skal være lik den prisen 
som følger av den auksjonen der de langsiktige 
transmisjonsrettighetene tildeles på nytt.

Artikkel 44

Overdragelse av langsiktige transmisjons-
rettigheter

1. Innehavere av langsiktige transmisjonsrettig-
heter har rett til å overdra alle eller deler av 
sine langsiktige transmisjonsrettigheter til 
andre markedsdeltakere i samsvar med de 
harmoniserte tildelingsreglene.

2. Reglene om tillatelighet og en liste over mar-
kedsdeltakere som er registrert på den felles til-
delingsplattformen og har rett til å overdra lang-
siktige transmisjonsrettigheter, skal offentlig-
gjøres på den felles tildelingsplattformen.

3. Innehavere av langsiktige transmisjonsrettig-
heter skal underrette om overdragelsen av 
langsiktige transmisjonsrettigheter, direkte 
eller indirekte gjennom en tredjepart, på den 
felles tildelingsplattformen i samsvar med de 
harmoniserte tildelingsreglene.

4. Markedsdeltakere som erverver disse langsik-
tige transmisjonsrettighetene, skal i samsvar 
med de harmoniserte tildelingsreglene, 
direkte eller indirekte gjennom en tredjepart, 
bekrefte på den felles tildelingsplattformen 
underretningen sendt av den forrige innehave-
ren av langsiktige transmisjonsrettigheter.

Artikkel 45

Framlegging av resultater

1. Den felles tildelingsplattformen skal under-
rette TSO-ene, som har ansvaret for den bud-
områdegrensen som de langsiktige transmis-
jonsrettighetene er knyttet til, markedsdelta-
kerne og innehaverne av langsiktige transmis-
jonsrettigheter om resultatet av den langsik-
tige kapasitetstildelingen innen tidsfristen 
fastsatt i auksjonsspesifikasjonen.
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2. Den felles tildelingsplattformen skal under-
rette markedsdeltakerne om effektueringssta-
tus og likevektspriser for deres bud.

Artikkel 46

Iverksetting av alternative framgangsmåter

1. Dersom den felles tildelingsplattformen ikke 
er i stand til å legge fram auksjonsspesifikasjo-
nen i samsvar med artikkel 39 eller en del av 
eller alle resultatene av den langsiktige kapasi-
tetstildelingen innen tidsfristen angitt i de har-
moniserte tildelingsreglene, skal TSO-ene 
som har ansvaret for budområdegrensen, 
iverksette de alternative framgangsmåtene 
fastsatt i henhold til artikkel 42.

2. Så snart en manglende framlegging omhand-
let i nr. 1 er konstatert, skal den felles tilde-
lingsplattformen underrette TSO-ene som har 
ansvaret for budområdegrensen. Den felles til-
delingsplattformen skal underrette markeds-
deltakerne om at alternative framgangsmåter 
kan bli brukt.

Artikkel 47

Offentliggjøring av markedsopplysninger

1. Som et minimum skal følgende opplysninger 
for hver budområdegrense og anvendelsesret-
ning offentliggjøres på den felles tildelings-
plattformen:
a) Auksjonsspesifikasjonen i samsvar med 

artikkel 39.
b) En veiledende auksjonskalender som angir 

typen langsiktige transmisjonsrettigheter 
som tilbys, og datoene for når de langsik-
tige transmisjonsrettighetene skal tilbys til 
markedsdeltakere.

c) Resultatene av den langsiktige kapasitets-
beregningen i samsvar med artikkel 29.

d) Antall markedsdeltakere ved hver auksjon.
e) Liste over markedsdeltakere som har rett 

til å overdra langsiktige transmisjonsrettig-
heter.

f) Kontaktopplysninger for den felles tilde-
lingsplattformen.

2. De berørte TSO-ene skal gjennom den felles 
tildelingsplattformen offentliggjøre de opplys-
ningene som kreves i nr. 1, i samsvar med tids-
planen fastsatt i auksjonsspesifikasjonen og i 
forordning (EU) nr. 543/2013.

3. Den felles tildelingsplattformen skal sikre at 
historikkopplysninger for et tidsrom på minst 
fem år offentliggjøres.

Kapittel 4

Felles tildelingsplattform

Artikkel 48

Opprettelse

1. Alle TSO-er skal sikre at den felles tildelings-
plattformen er i drift og overholder funksjons-
kravene angitt i artikkel 49 senest tolv måne-
der etter godkjenningen av forslaget til et fel-
les sett med krav og opprettelse av den felles 
tildelingsplattformen. Vedkommende regule-
ringsmyndigheter kan forlenge denne fristen 
på anmodning fra berørte TSO-er på grunn av 
forsinkelser knyttet til framgangsmåter for 
offentlige innkjøp med et tidsrom på høyst 
seks måneder.

2. Langsiktig kapasitetstildeling på overførings-
forbindelser for likestrøm skal finne sted på 
den felles tildelingsplattformen senest 24 
måneder etter godkjenning som nevnt i nr. 1.

Artikkel 49

Funksjonskrav

1. Innen seks måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er inngi til alle 
reguleringsmyndigheter et felles forslag til et 
sett med krav og opprettelse av en felles tilde-
lingsplattform. Forslaget skal identifisere ulike 
alternativer for opprettelse og styring av den 
felles tildelingsplattformen, herunder utvik-
ling ved TSO-ene eller tredjeparter på deres 
vegne. TSO-enes forslag skal omfatte de gene-
relle oppgavene med den felles tildelingsplatt-
formen som fastsatt i artikkel 50 og kravene 
om kostnadsdekning i samsvar med artikkel 
59.

2. Funksjonskravene til den felles tildelingsplatt-
formen skal minst omfatte følgende:
a) Forventede budområdegrenser som skal 

dekkes.
b) De leverte tjenestenes tekniske tilgjenge-

lighet og pålitelighet.
c) Driftsprosessene.
d) Produktene som skal tilbys.
e) Tidsrammene for langsiktig kapasitetstilde-

ling.
f) Tildelingsmetodene og -algoritmene.
g) Prinsippene for økonomisk oppgjør og risi-

kohåndtering av tildelte produkter.
h) En harmonisert avtaleramme for markeds-

deltakerne.
i) Datagrensesnitt.
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Artikkel 50

Generelle oppgaver

De berørte TSO-ene skal benytte den felles tilde-
lingsplattformen minst for følgende formål:
a) Registrering av markedsdeltakere.
b) Som felles kontaktpunkt for markedsdelta-

kerne.
c) Gjennomføring av auksjonsprosedyrene.
d) Det økonomiske oppgjøret for tildelte langsik-

tige transmisjonsrettigheter med markedsdel-
takere, herunder forvaltning av sikkerhetsstil-
lelse.

e) Samarbeid med en clearingsentral, dersom det 
kreves i de felles reglene for gjennomføringen 
av FTR – obligasjoner i henhold til artikkel 34.

f) Organisering av en alternativ framgangsmåte i 
henhold til artikkel 42 og 46.

g) Skape mulighet for tilbakeføring av langsiktige 
transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 
43.

h) Tilrettelegging av overdragelse av langsiktige 
transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 
44.

i) Offentliggjøring av markedsopplysninger i 
henhold til artikkel 47.

j) Levering og drift av grensesnitt for datautveks-
ling med markedsdeltakerne.

Kapittel 5

Harmoniserte tildelingsregler

Artikkel 51

Innføring av harmoniserte tildelingsregler

1. Innen seks måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utar-
beide et forslag til harmoniserte tildelingsre-
gler for langsiktige transmisjonsrettigheter i 
henhold til artikkel 52 nr. 2. Forslaget skal 
være gjenstand for samråd i samsvar med 
artikkel 6. Dette forslaget skal omfatte særlige 
regionale krav og særlige krav til budområde-
grenser dersom de utarbeides av TSO-ene i 
hver kapasitetsberegningsregion i henhold til 
artikkel 52 nr. 3.

2. Når de regionale kravene har trådt i kraft, har 
de forrang for de generelle kravene fastsatt i 
de harmoniserte tildelingsreglene. Dersom de 
generelle kravene i de harmoniserte tildelings-
reglene endres og legges fram for alle regule-
ringsmyndighetene for godkjenning, skal de 
regionale kravene også legges fram for regule-
ringsmyndighetene for godkjenning i den 
berørte kapasitetsberegningsregionen.

Artikkel 52

Krav til de harmoniserte tildelingsreglene

1. Kravene til de harmoniserte tildelingsreglene 
for langsiktige transmisjonsrettigheter skal 
omfatte fysiske transmisjonsrettigheter, FTR – 
opsjoner og FTR – obligasjoner. TSO-ene skal 
vurdere og ta behørig hensyn til særtrekkene 
for ulike typer produkter.

2. De harmoniserte tildelingsreglene for langsik-
tige transmisjonsrettigheter skal følge prinsip-
pene om likebehandling og gjennomsiktighet, 
og minst inneholde følgende generelle krav:
a) Harmoniserte definisjoner og virkeområde.
b) En avtaleramme mellom den felles tilde-

lingsplattformen og markedsdeltakerne, 
herunder bestemmelser om gjeldende rett, 
gjeldende språk, fortrolighet, tvisteløs-
ningsordninger, ansvar og force majeure.

c) Harmoniserte UIOSI-bestemmelser når det 
gjelder fysiske transmisjonsrettigheter i 
henhold til artikkel 32.

d) En beskrivelse av de typene langsiktige 
transmisjonsrettigheter som tilbys, her-
under godtgjøringsprinsippene i henhold til 
artikkel 35.

e) Prinsippbeskrivelse av gjeldende nominas-
jonsregler i henhold til artikkel 36.

f) Harmoniserte bestemmelser om beretti-
gelse og rett, midlertidig oppheving og for-
nyelse samt kostnadene ved deltakelse i 
henhold til artikkel 37.

g) En beskrivelse av prosessen for langsiktig 
kapasitetstildeling, herunder minst 
bestemmelser om auksjonsspesifikasjon, 
inngivelse av bud, offentliggjøring av auks-
jonsresultater, innsigelsesfrist og alterna-
tive framgangsmåter i henhold til artikkel 
37, 38, 39, 42, 43 og 44.

h) Harmoniserte bestemmelser om økono-
miske krav og oppgjør i henhold til artikkel 
41.

i) Harmoniserte bestemmelser om tilbakefø-
ring av langsiktige transmisjonsrettigheter 
i henhold til artikkel 43.

j) Harmoniserte bestemmelser om underret-
ning om overdragelse av langsiktige trans-
misjonsrettigheter i henhold til artikkel 44.

k) Bestemmelser om bindende fastsatt kapasi-
tet og kompensasjonsregler i henhold til 
artikkel 53 og artikkel 55.

l) Harmoniserte bestemmelser om avreg-
ningspolitikk og økonomisk sikkerhetsstil-
lelse for FTR – obligasjoner, dersom det er 
relevant.
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3. De harmoniserte tildelingsreglene kan også 
inneholde særlige regionale krav eller sær-
lige krav knyttet til budområdegrenser, sær-
lig med hensyn til, men ikke begrenset til føl-
gende:
a) En beskrivelse av typen langsiktige trans-

misjonsrettigheter som tilbys ved hver bud-
områdegrense i kapasitetsberegningsregi-
onen i henhold til artikkel 31.

b) Typen langsiktige transmisjonsrettigheter 
for godtgjøringsordningen som skal anven-
des for hver budområdegrense i kapasitets-
beregningsregionen i samsvar med tildelin-
gen innenfor tidsrammen for dagen-før-
markedet i henhold til artikkel 35.

c) Gjennomføringen av alternative samord-
nede regionale løsninger i henhold til artik-
kel 42.

d) De regionale kompensasjonsreglene som 
fastsetter regionale ordninger for bindende 
fastsatt kapasitet i henhold til artikkel 55.

Kapittel 6

Bindende fastsatt utvekslingskapasitet som er 
tildelt mellom budområder

Artikkel 53

Alminnelige bestemmelser om bindende fastsatt 
kapasitet

1. Alle TSO-er har rett til å begrense langsiktige 
transmisjonsrettigheter for å sikre at driften 
holder seg innenfor grensene for driftssikker-
het før fristen for bindende fastsettelse av 
kapasitet på dagen-før-markedet. Dersom 
TSO-ene begrenser langsiktige transmisjons-
rettigheter, skal de rapportere dette til de 
respektive reguleringsmyndighetene samt 
offentliggjøre de faktiske årsakene til begrens-
ningen.

2. De berørte TSO-ene ved hver budområde-
grense der langsiktige transmisjonsrettigheter 
er blitt begrenset, skal utbetale en kompensa-
sjon til innehavere av begrensede langsiktige 
transmisjonsrettigheter som tilsvarer pris-
spennet i markedet.

Artikkel 54

Definisjon av tak

1. De berørte TSO-ene ved en budområdegrense 
kan foreslå et tak for samlet kompensasjon 
som skal utbetales til alle innehavere av 
begrensede langsiktige transmisjonsrettighe-
ter i det aktuelle kalenderåret, eller den aktu-

elle kalendermåneden når det gjelder overfø-
ringsforbindelser for likestrøm.

2. Taket skal ikke være lavere enn det samlede 
beløpet for flaskehalsinntekter som innkreves 
av de berørte TSO-ene ved budområdegren-
sen i det aktuelle kalenderåret. For overfø-
ringsforbindelser for likestrøm kan TSO-er 
foreslå et tak som ikke er lavere enn samlede 
flaskehalsinntekter som de berørte TSO-ene 
ved budområdegrensen innkrever i den aktu-
elle kalendermåneden.

3. For flere overføringsforbindelser som drives 
av forskjellige TSO-er ved samme budområde-
grense, og som er underlagt ulike typer regel-
verk under tilsyn av reguleringsmyndigheter, 
kan samlede flaskehalsinntekter som brukes 
for å beregne taket på kompensasjonen i hen-
hold til nr. 2, holdes separat for hver overfø-
ringsforbindelse. En slik oppdeling skal fore-
slås av de berørte TSO-ene og godkjennes av 
vedkommende reguleringsmyndigheter.

Artikkel 55

Kompensasjonsregler

Dersom TSO-er har til hensikt å anvende et tak 
som nevnt i artikkel 54, skal de i fellesskap foreslå 
et sett med kompensasjonsregler med hensyn til 
det anvendte taket.

Artikkel 56

Bindende fastsatt kapasitet ved force majeure

1. Ved force majeure kan TSO-ene begrense lang-
siktige transmisjonsrettigheter. Slik begrens-
ning skal foretas på en samordnet måte etter at 
alle direkte berørte TSO-er er blitt underrettet 
om dette.

2. En TSO som påberoper seg force majeure, skal 
offentliggjøre en kunngjøring som redegjør for 
arten av force majeure, og for hvor lenge situa-
sjonen forventes å vare.

3. Ved begrensning på grunn av force majeure
skal de berørte innehavere av langsiktige 
transmisjonsrettigheter motta en kompensa-
sjon for varigheten av force majeure fra den 
TSO-en som påberoper seg force majeure. I 
dette tilfellet skal kompensasjonen være lik 
det beløpet som opprinnelig ble betalt for de 
berørte langsiktige transmisjonsrettighetene 
under den langsiktige tildelingsprosessen.

4. TSO-en som påberoper seg force majeure, skal 
gjøre sitt ytterste for å begrense konsekven-
sene og varigheten av force majeure.
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5. Dersom en medlemsstat har fastsatt bestem-
melser om dette, skal den nasjonale regule-
ringsmyndigheten på anmodning fra TSO-en 
vurdere om en hendelse kan betegnes som 
force majeure.

Kapittel 7

Fordeling av flaskehalsinntekter

Artikkel 57

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter

1. Innen seks måneder etter at metoden for for-
deling av flaskehalsinntektene nevnt i artik-
kel 9 nr. 6 i forordning (EU) 2015/1222 er 
godkjent, skal alle TSO-er i fellesskap utar-
beide et forslag til en metode for fordeling av 
flaskehalsinntekter fra langsiktig kapasitets-
tildeling.

2. Når metoden nevnt i nr. 1 utarbeides, skal 
TSO-ene ta hensyn til metoden for fordeling av 
flaskehalsinntekter utarbeidet i samsvar med 
artikkel 73 i forordning (EU) 2015/1222.

3. Ved utarbeiding av metoden for fordeling av 
flaskehalsinntekter fra langsiktig kapasitetstil-
deling får kravene fastsatt i artikkel 73 i forord-
ning (EU) 2015/1222 anvendelse.

Kapittel 8

Kostnadsdekning

Artikkel 58

Alminnelige bestemmelser om kostnadsdekning

1. Kostnader som påløper for TSO-er som følge 
av forpliktelsene i denne forordning, skal vur-
deres av alle reguleringsmyndigheter.

2. Kostnader som vurderes som rimelige, effek-
tive og forholdsmessige, skal dekkes i rimelig 
tid gjennom nettariffer eller andre egnede ord-
ninger som fastsatt av vedkommende regule-
ringsmyndigheter.

3. Dersom reguleringsmyndighetene anmoder 
om det, skal de berørte TSO-ene innen tre 
måneder etter anmodningen legge fram de 
opplysningene som er nødvendige for å gjøre 
det lettere å vurdere påløpte kostnader.

Artikkel 59

Kostnader ved opprettelse, utvikling og drift av 
den felles tildelingsplattformen

Alle TSO-er som utsteder langsiktige transmis-
jonsrettigheter på den felles tildelingsplattformen, 
skal i fellesskap dekke kostnadene knyttet til opp-

rettelse og drift av den felles tildelingsplattformen. 
Innen seks måneder etter denne forordnings 
ikrafttredelse skal alle TSO-ene foreslå en metode 
for deling av disse kostnadene, som skal være 
rimelige, effektive og forholdsmessige, for eksem-
pel på grunnlag av prinsipper som tilsvarer dem 
fastsatt i artikkel 80 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikkel 60

Kostnader ved opprettelse og drift av den 
samordnede kapasitetsberegningsprosessen

1. Hver TSO skal hver for seg dekke sine kostna-
der ved framlegging av inndata til kapasitets-
beregningsprosessen.

2. Alle TSO-er skal i fellesskap dekke kostnadene 
ved opprettelse og drift av sammenslåingen av 
de individuelle nettmodellene.

3. Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion 
skal dekke kostnadene ved opprettelse og drift 
av den enheten som er ansvarlig for samord-
net kapasitetsberegning.

Artikkel 61

Kostnader for å sikre bindende fastsatt kapasitet 
og godtgjøring av langsiktige transmisjons-
rettigheter

1. Kostnadene for å sikre bindende fastsatt kapa-
sitet skal omfatte kostnader ved kompensa-
sjonsordningene i forbindelse med sikring av 
bindende fastsatt utvekslingskapasitet mellom 
budområder samt kostnadene ved spesialregu-
lering, mothandel og ubalanse i forbindelse 
med godtgjøring til markedsdeltakere, og skal 
dekkes av TSO-ene i den grad det er mulig, i 
samsvar med artikkel 16 nr. 6 bokstav a) i for-
ordning (EF) nr. 714/2009.

2. Ved fastsettelse eller godkjenning av over-
føringstariffer eller annen passende ordning i 
samsvar med artikkel 37 nr. 1 bokstav a) i 
direktiv 2009/72/EF, og idet det tas hensyn til 
artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/
2009, skal reguleringsmyndighetene vurdere 
kompensasjonen som støtteberettigede kost-
nader, forutsatt at de er rimelige, effektive og 
forholdsmessige.

3. Innen seks måneder etter at metoden for for-
deling av flaskehalsinntekter nevnt i artikkel 
57 er godkjent, skal alle TSO-ene i fellesskap 
utarbeide en metode for fordeling av påløpte 
kostnader til sikring av bindende fastsatt kapa-
sitet og godtgjøring av langsiktige transmis-
jonsrettigheter. Denne metoden skal være i 
samsvar med metoden for fordeling av flaske-
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halsinntekter fra langsiktig kapasitetstildeling 
som nevnt i artikkel 57.

Avdeling III

Delegering av oppgaver og overvåking

Artikkel 62

Delegering av oppgaver

1. En TSO kan delegere alle eller deler av en opp-
gave den er tildelt i henhold til denne forord-
ning, til én eller flere tredjeparter dersom tred-
jeparten kan utføre den aktuelle oppgaven 
minst like effektivt som den delegerende TSO-
en. Den delegerende TSO-en skal beholde 
ansvaret for at forpliktelsene i henhold til 
denne forordning overholdes, herunder sikre 
at reguleringsmyndigheten har tilgang til de 
opplysningene de trenger for å kunne utføre 
sine overvåkingsoppgaver.

2. Før delegeringen skal vedkommende tredje-
part tydelig ha vist sin evne til å oppfylle alle 
forpliktelsene i denne forordning overfor den 
delegerende TSO-en.

3. Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i 
denne forordning delegeres til en tredjepart, 
skal den delegerende TSO-en sikre at det er 
inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolig-
het i samsvar med den delegerende TSO-ens 
taushetsplikt, før delegeringen finner sted.

Artikkel 63

Overvåking

1. ENTSO for elektrisk kraft skal overvåke gjen-
nomføringen av langsiktig kapasitetstildeling 
og opprettelse av den felles tildelingsplattfor-
men i samsvar med artikkel 8 nr. 8 i forord-
ning (EF) nr. 714/2009. Overvåkingen skal 
særlig omfatte følgende:
a) Framdriften og mulige problemer med 

gjennomføringen av langsiktig kapasitetstil-
deling, herunder rettferdig og åpen tilgang 
for markedsdeltakere til langsiktige trans-
misjonsrettigheter.

b) Effektiviteten til metodene for oppdeling av 
langsiktig utvekslingskapasitet mellom 
budområder i samsvar med artikkel 16.

c) Rapporten om beregning og tildeling av 
kapasitet i samsvar med artikkel 26.

d) Effektiviteten til driften av den langsiktige 
kapasitetstildelingen og den felles tilde-
lingsplattformen.

2. ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram en 
overvåkingsplan som omfatter rapportene 
som skal utarbeides, og eventuelle oppdaterin-
ger i samsvar med nr. 1, for Byrået for uttalelse 
senest seks måneder etter at denne forordning 
er trådt i kraft.

3. Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elek-
trisk kraft innen seks måneder etter denne for-
ordnings ikrafttredelse legge fram en liste over 
de relevante opplysningene som ENTSO for 
elektrisk kraft skal oversende til Byrået i sam-
svar med artikkel 8 nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 i for-
ordning (EF) nr. 714/2009. Listen over rele-
vante opplysninger kan bli oppdatert. ENTSO 
for elektrisk kraft skal vedlikeholde et omfat-
tende digitalt dataarkiv i standardisert format 
med de opplysningene som Byrået krever. Alle 
TSO-er skal oversende til ENTSO for elektrisk 
kraft de opplysningene som er nødvendige for å 
kunne utføre oppgavene nevnt i nr. 1 og 3.

4. Markedsdeltakerne og andre organisasjoner 
som berøres av langsiktig kapasitetstildeling, 
skal på felles anmodning fra Byrået og ENTSO 
for elektrisk kraft legge fram for ENTSO for 
elektrisk kraft de opplysningene som er nød-
vendige for å gjennomføre overvåkingen i 
samsvar med nr. 1 og 3, med unntak av de opp-
lysningene som reguleringsmyndighetene, 
Byrået eller ENTSO for elektrisk kraft allerede 
har innhentet som følge av deres respektive 
overvåkingsoppgaver.

Avdeling IV

Sluttbestemmelser

Artikkel 64

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter 
at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 26. september 2016.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
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Vedlegg 7  

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 
om fastsettelse av retningslinjer for drift av 

transmisjonsnettet for elektrisk kraft

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 
om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elek-
trisk kraft over landegrensene og om oppheving 
av forordning (EF) nr. 1228/20031, særlig artikkel 
18 nr. 3 bokstav d) og artikkel 18 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:
1) Et velfungerende og sammenkoplet indre 

energimarked er avgjørende for å opprett-
holde forsyningssikkerheten, øke konkurran-
seevnen og sikre at alle forbrukere kan kjøpe 
energi til overkommelige priser.

2) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-
diskriminerende regler for tilgang til nett for 
utveksling av elektrisk kraft over landegren-
sene for å sikre at det indre marked for elek-
trisk kraft kan fungere tilfredsstillende.

3) Det bør fastsettes harmoniserte regler for sys-
temdrift for operatører av transmisjonsnett 
(«Transmission System Operators», heretter 
kalt TSO-er), operatører av distribusjonsnett 
(«Distribution System Operators», heretter 
kalt DSO-er) og betydelige nettbrukere («Sig-
nificant Grid Users», heretter kalt SGU-er) for 
å gi en tydelig rettslig ramme for systemdrift, 
forenkle handelen med elektrisk kraft i hele 
Unionen, sørge for systemsikkerhet, sikre til-
gang til og utveksling av nødvendige data og 
opplysninger mellom TSO-er og mellom TSO-
er og alle andre berørte parter, forenkle inte-
grasjonen av fornybare energikilder, mulig-
gjøre en mer effektiv utnyttelse av nettet og 
øke konkurransen til fordel for forbrukerne.

4) For å ivareta driftssikkerheten i det sammen-
koplede transmisjonsnettet er det viktig å fast-
sette et felles sett av minstekrav for system-
drift i Unionen, for samarbeid over landegren-
sene mellom TSO-ene og for utnyttelse av de 

relevante egenskapene hos tilknyttede DSO-er 
og SGU-er.

5) Alle TSO-er bør oppfylle de felles minste-
kravene for prosedyrer som er nødvendige for 
å forberede sanntidsdrift, utvikle individuelle 
nettmodeller og levere felles nettmodeller, 
legge til rette for effektiv og samordnet bruk 
av korrigerende tiltak som er nødvendige for 
sanntidsdrift med sikte på å opprettholde 
driftssikkerheten, kvaliteten og stabiliteten i 
det sammenkoplede transmisjonsnettet, og for 
å bidra til at det europeiske indre marked for 
elektrisk kraft fungerer effektivt og forenkle 
integrasjonen av fornybare energikilder.

6) Det finnes for tiden en rekke frivillige regio-
nale samarbeidsinitiativer for systemdrift som 
støttes av TSO-er, men formalisert samord-
ning mellom TSO-ene er nødvendig for driften 
av transmisjonsnettet i Unionen i forbindelse

med omleggingen av Unionens marked for 
elektrisk kraft. De reglene for systemdrift som 
er fastsatt i denne forordning, krever en institu-
sjonell ramme for styrket samordning mellom 
TSO-ene, herunder TSO-ers obligatoriske del-
takelse i regionale sikkerhetskoordinatorer 
(«RSC»). De felles kravene til opprettelse av 
RSC-er og deres oppgaver som fastsatt i denne 
forordning, utgjør et første skritt mot ytterli-
gere regional koordinering og integrasjon av 
systemdriften, og bør gjøre det enklere å nå 
målene i forordning (EF) nr. 714/2009 og sikre 
høyere standarder for forsyningssikkerheten i 
Unionen.

7) Denne forordning bør fastsette en ramme for 
det nødvendige samarbeidet mellom TSO-er 
gjennom utpekingen av RSC-er. RSC-er bør 
utstede anbefalinger til TSO-ene i den kapasi-
tetsberegningsregionen som de er utpekt for. 
TSO-ene bør hver for seg beslutte om de skal 
følge anbefalingene fra RSC-en eller ikke. 
TSO-en bør fortsatt ha ansvaret for å opprett-
holde driftssikkerheten i sitt kontrollområde.

1 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.
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8) Regler for driftsopplæring og sertifisering kre-
ves for å sikre at nettoperatørens ansatte og 
annet driftspersonale er kvalifiserte og velut-
dannede, og at nettoperatørens ansatte med 
ansvar for sanntidsdrift er sertifisert til å drive 
transmisjonsnettet på en sikker måte i alle 
driftssituasjoner. Reglene for opplæring og ser-
tifisering styrker og formaliserer eksisterende 
beste praksis mellom TSO-er og sikrer at alle 
TSO-er i Unionen benytter minstestandarder.

9) Krav til driftsrelatert testing og overvåking 
har som mål å sikre at anleggsdelene i trans-
misjonsnettet, distribusjonsnettet og nettbru-
kernes utstyr fungerer korrekt. Planlegging av 
og samordning av driftsrelaterte tester er nød-
vendig for å redusere forstyrrelser av stabili-
tet, drift og økonomisk effektivitet i samkjø-
ringsnettet.

10)Ettersom planlagte driftsstanser påvirker nett-
stabiliteten også utenfor en TSOs kontrollom-
råde, bør hver TSO innenfor rammen av drifts-
planlegging overvåke muligheten for å gjen-
nomføre planlagte driftsstanser for hver tids-
ramme, og om nødvendig samordne driftsstan-
ser med og mellom TSO-er, DSO-er og SGU-er 
når disse driftsstansene har innvirkning på 
grensekryssende strøm som påvirker drifts-
sikkerheten i transmisjonsnettene.

11)De drifts- og planleggingsprosessene som kre-
ves for å forutse problemer med driftssikker-
heten i sanntid og utvikle relevante korrige-
rende tiltak, omfatter rettidig og tilstrekkelig 
datautveksling. Slik datautveksling bør derfor 
ikke hemmes av eventuelle hindringer mellom 
de forskjellige berørte aktørene.

12)En av de mest kritiske prosessene for å oppnå 
driftssikkerhet med et høyt nivå av pålitelighet 
og kvalitet, er lastfrekvensregulering («LFC»). 
Effektiv LFC er mulig bare dersom TSO-ene 
og DSO-ene som tilknytter reserver, har plikt 
til å samarbeide om driften av de sammenko-
plede transmisjonsnettene som én enhet, og 
dersom leverandørenes kraftproduksjonsen-
heter og leverandørenes forbruksanlegg har 
plikt til å oppfylle de relevante tekniske min-
stekravene.

13)Bestemmelsene om LFC og reserver har som 
formål å fastsette klare, objektive og harmoni-
serte krav til TSO-er, DSO-er som tilknytter 
reserver, leverandørers kraftproduksjonsen-
heter og leverandørers forbruksanlegg for å 
ivareta systemsikkerheten og bidra til likebe-
handling, effektiv konkurranse og til at det 
indre marked for elektrisk kraft fungerer 

effektivt. Bestemmelsene om LFC og reserver 
utgjør den tekniske rammen som er nødven-
dig for å utvikle balansemarkeder over lande-
grensene.

14)For å sikre kvaliteten av den felles systemfre-
kvensen er det viktig å fastsette et felles sett av 
minstekrav og prinsipper for LFC og reserver i 
Unionen, som grunnlag for både samarbeid 
over landegrensene mellom TSO-ene, og når 
det er relevant for å utnytte egenskapene ved 
tilknyttede produksjons-, forbruks- og distribu-
sjonssystemer. I denne forordning behandles 
derfor strukturelle og driftsmessige regler for 
LFC, kvalitetskriterier og -mål, dimensjone-
ring av reserver, utveksling av reserver, samt 
deling, distribusjon og overvåking i forbin-
delse med LFC.

15)Synkronområdene ender ikke ved Unionens 
grenser og kan omfatte tredjestaters territo-
rium. Unionen, medlemsstatene og TSO-ene 
bør etterstrebe sikker systemdrift innenfor 
alle synkronområder i hele Unionen. De bør 
støtte tredjestater slik at de kan anvende lig-
nende regler som dem som finnes i denne for-
ordning. ENTSO for elektrisk kraft bør foren-
kle samarbeidet mellom TSO-er i Unionen og 
TSO-er i tredjestater om sikker systemdrift.

16)I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 713/20092 bør 
Byrået for samarbeid mellom energiregule-
ringsmyndigheter («Byrået») treffe en beslut-
ning dersom relevante reguleringsmyndig-
heter ikke har kunnet komme til enighet om 
felles vilkår eller metoder.

17)Denne forordning er utarbeidet i nært samar-
beid med Byrået, det europeiske nettverket av 
operatører av transmisjonsnett for elektrisk 
kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte 
parter med henblikk på å vedta effektive, 
balanserte og forholdsmessige regler basert 
på gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar 
med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 
714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med 
Byrået, ENTSO for elektrisk kraft og andre 
relevante berørte parter før det fremmes even-
tuelle forslag til endring av denne forordning.

18)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam-
svar med uttalelse fra komiteen nevnt i artik-
kel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009.

2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 
13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mel-
lom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 
14.8.2009, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Del I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

For å sørge for driftssikkerhet, frekvenskvalitet 
og effektiv bruk av samkjøringsnettet og ressur-
sene fastsettes det i denne forordning detaljerte 
retningslinjer for
a) krav og prinsipper for driftssikkerhet,
b) regler og ansvar for samordning og dataut-

veksling mellom TSO-er, mellom TSO-er og 
DSO-er, og mellom TSO-er eller DSO-er og 
SGU-er, med hensyn til driftsplanlegging og i 
nær sanntidsdrift,

c) regler for opplæring og sertifisering av netto-
peratørens ansatte,

d) krav til driftsstanskoordinering,
e) krav til planlegging mellom TSO-enes kontroll-

områder, og
f) regler med sikte på å opprette en EU-ramme 

for lastfrekvensregulering og reserver.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Reglene og kravene fastsatt i denne forordning 
skal gjelde for følgende SGU-er:
a) Eksisterende og nye kraftproduksjonsen-

heter som er, eller vil bli, klassifisert som 
type B, C og D i samsvar med kriteriene 
fastsatt i artikkel 5 i kommisjonsforordning 
(EU) 2016/6313.

b) Eksisterende og nye transmisjonsnettil-
knyttede forbruksanlegg.

c) Eksisterende og nye transmisjonsnettil-
knyttede lukkede distribusjonsnett.

d) Eksisterende og nye forbruksanlegg, luk-
kede distribusjonsnett og tredjeparter der-
som de leverer laststyringstjenester direkte 
til TSO-en i samsvar med kriteriene i artik-
kel 27 i kommisjonsforordning (EU) 2016/
13884.

e) Leverandører av spesialregulering for kraft-
produksjonsenheter eller forbruksanlegg 
gjennom aggregering og leverandører av 

reserve av aktiv effekt i samsvar med del IV 
avdeling 8 i denne forordning.

f) Eksisterende og nye systemer for høyspent 
likestrøm («HVDC») i samsvar med kriteri-
ene i artikkel 3 nr. 1 i kommisjonsforord-
ning (EU) 2016/14475.

2. Denne forordningen får anvendelse på alle 
transmisjonsnett, distribusjonsnett og overfø-
ringsforbindelser i Unionen og regionale sik-
kerhetskoordinatorer, bortsett fra transmi-
sjonsnett og distribusjonsnett eller deler av 
transmisjonsnettene eller distribusjonsnet-
tene på øyer i medlemsstater der nettene ikke 
drives synkront med ett av synkronområdene 
for det europeiske kontinentet («CE»), Storbri-
tannia («GB»), Norden, Irland og Nord-Irland 
(«IE/NI») eller for Baltikum.

3. Dersom det finnes mer enn én TSO i en med-
lemsstat, får denne forordning anvendelse på 
alle TSO-er i en medlemsstat. Dersom en TSO 
ikke har en funksjon som er relevant for én 
eller flere forpliktelser i henhold til denne for-
ordning, kan medlemsstatene i henhold til 
nasjonale regler fastsette at en TSOs ansvar 
for å oppfylle én, noen eller alle forpliktelser i 
henhold til denne forordning, tildeles én eller 
flere bestemte TSO-er.

4. TSO-ene i Litauen, Latvia og Estland er, så 
lenge og i den utstrekning deres nett drives 
synkront i et synkronområde der ikke alle land 
er bundet av Unionens regelverk, unntatt fra 
anvendelsen av bestemmelsene oppført i ved-
legg I til denne forordning, med mindre noe 
annet er fastsatt i en samarbeidsavtale med 
tredjelands-TSO-er, som fastsetter grunnlaget 
for deres samarbeid om sikker systemdrift i 
henhold til artikkel 13.

5. Dersom kravene i henhold til denne forord-
ning skal fastsettes av en relevant nettoperatør 
som ikke er en TSO, kan medlemsstaten fast-
sette at TSO-en i stedet skal ha ansvar for å 
fastsette de relevante kravene.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning gjelder definisjonene i 
artikkel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, 
artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2015/
12226, artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 

3 Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 av 14. april 2016 om 
fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling for gene-
ratorer (EUT L 112 av 27.4.2016, s. 1).

4 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388 av 17. august 2016 
om fastsettelse av nettregler for tilkopling av distribusjons-
nett og forbruksanlegg (EUT L 223 av 18.8.2016, s. 10).

5 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 av 26. august 2016 
om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling av 
systemer for høyspent likestrøm og kraftparkmoduler 
koplet til likestrøm (EUT L 241 av 8.9.2016, s. 1).
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2016/631, artikkel 2 i kommisjonsforordning 
(EU) 2016/1388, artikkel 2 i kommisjonsfor-
ordning (EU) 2016/1447, artikkel 2 i kommi-
sjonsforordning (EU) 2016/17197, artikkel 2 i 
kommisjonsforordning (EU) nr. 543/20138 om 
innsending og offentliggjøring av opplysninger 
på markedene for elektrisk kraft og artikkel 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/
EF9.

2. Videre menes med
1) «driftssikkerhet» transmisjonsnettets 

evne til å opprettholde en normaldriftstil-
stand eller så snart som mulig gå tilbake 
til en normaldriftstilstand, som kjenneteg-
nes ved grenser for driftssikkerheten,

2) «begrensning» en situasjon der det er 
behov for å forberede og aktivere et korri-
gerende tiltak for å overholde grensene 
for driftssikkerheten,

3) «N-situasjon» en situasjon der ingen 
anleggsdeler i transmisjonsnettet er util-
gjengelige som følge av en uforutsett hen-
delse,

4) «liste over uforutsette hendelser» listen 
over uforutsette hendelser som skal simu-
leres for å kontrollere samsvaret med 
grenser for driftssikkerhet,

5) «normaldriftstilstand» en situasjon der 
systemet er innenfor grensene for drifts-
sikkerhet i N-situasjonen, og etter at en 
uforutsett hendelse fra listen over uforut-
sette hendelser har funnet sted, idet det 
tas hensyn til virkningen av de tilgjenge-
lige korrigerende tiltakene,

6) «frekvensreguleringsreserver» eller 
«FCR» (Frequency Containment Reser-
ves) de reservene av aktiv effekt som er 
tilgjengelige for å stabilisere systemfre-
kvensen etter at det har oppstått en uba-
lanse,

7) «frekvensgjenopprettingsreserver» eller 
«FRR» (Frequency Restoration Reserves) 

de reservene av aktiv effekt som er til-
gjengelige for å gjenopprette systemfre-
kvensen til nominell frekvens, og for et 
synkronområde som består av mer enn 
ett LFC-område, for å gjenopprette effekt-
balansen til den planlagte verdien,

8) «erstatningsreserver» eller «RR» (Repla-
cement Reserves) de reservene av aktiv 
effekt som er tilgjengelige for å gjenopp-
rette eller støtte det nødvendige FRR-
nivået som skal finnes i tilfelle ytterligere 
ubalanser i systemet, herunder produks-
jonsreserver,

9) «leverandør av reserver» et rettssubjekt 
med en rettslig eller avtalefestet forplik-
telse til å levere FCR, FRR eller RR fra 
minst én enhet eller gruppe som leverer 
reserver,

10) «enhet som leverer reserver» en enkelt 
eller en samling av kraftproduksjonsenhe-
ter og/eller forbruksenheter som er tilko-
plet et felles tilknytningspunkt som opp-
fyller kravene til levering av FCR, FRR 
eller RR,

11) «gruppe som leverer reserver» en sam-
ling av kraftproduksjonsenheter, forbruk-
senheter og/eller enheter som leverer 
reserver, som er tilkoplet mer enn ett til-
knytningspunkt som oppfyller kravene til 
levering av FCR, FRR eller RR,

12) «kontrollområde for lastfrekvensregule-
ring» eller «LFC-område» en del av et syn-
kronområde eller et helt synkronområde, 
som avgrenses fysisk av målepunkter ved 
overføringsforbindelser til andre LFC-
områder, og som drives av én eller flere 
TSO-er som oppfyller kravene til lastfre-
kvensregulering,

13) «gjenopprettingstid for frekvens» for syn-
kronområder med bare ett LFC-område, 
maksimalt forventet tidsrom etter at det 
har forekommet en momentan effektuba-
lanse, som er mindre enn eller lik den 
referansehendelsen der systemfrekven-
sen går tilbake til frekvensgjenoppret-
tingsintervall, og for synkronområder 
med mer enn ett LFC-område, maksimalt 
forventet tidsrom etter at det har fore-
kommet en momentan effektubalanse i et 
LFC-område der ubalansen er kompen-
sert,

14) «(N-1)-kriterium» regelen om at de ele-
mentene som fortsatt er i drift innenfor en 
TSOs kontrollområde etter at det har inn-
truffet en uforutsett hendelse, kan til-

6 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om 
fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flas-
kehalshåndtering (EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24).

7 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 
2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasi-
tetstildeling (EUT L 259 av 27.9.2016, s. 42).

8 Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 
om innsending og offentliggjøring av opplysninger på mar-
kedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 
(EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).

9 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 
2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 
av 14.8.2009, s. 55).
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passe seg den nye driftssituasjonen uten å 
overskride grensene for driftssikkerhet,

15) «(N-1)-situasjon» den situasjonen i trans-
misjonsnettet der én uforutsett hendelse 
fra listen over uforutsette hendelser har 
inntruffet,

16) «reserve av aktiv effekt» de balansereser-
vene som er tilgjengelig for å opprett-
holde frekvensen,

17) «skjerpet driftstilstand» den systemdrifts-
tilstanden der systemet er innenfor gren-
sene for driftssikkerhet, men en uforut-
sett hendelse fra listen over uforutsette 
hendelser er påvist, og dersom den inn-
treffer, kan ikke tilgjengelige korrige-
rende tiltak opprettholde normaldriftstil-
standen,

18) «blokk for lastfrekvensregulering» eller 
«LFC-blokk» en del av et synkronområde 
eller et helt synkronområde, som avgren-
ses fysisk av målepunkter ved overfø-
ringsforbindelser til andre LFC-blokker, 
som består av ett eller flere LFC-områder, 
og som drives av én eller flere TSO-er 
som oppfyller kravene til lastfrekvensre-
gulering,

19) «innstillingsfeil for område» eller «ACE» 
(Area Control Error) summen av effek-
treguleringsfeilen («∆P»), dvs. forskjellen 
i sanntid mellom den målte faktiske sann-
tidsverdien for effektutveksling («P») og 
reguleringsprogrammet («P0») for et 
bestemt LFC-område eller en bestemt 
LFC-blokk og frekvensreguleringsfeilen 
(«K*∆f»), dvs. produktet av K-faktoren og 
frekvensavviket for dette bestemte LFC-
området eller denne bestemte LFC-blok-
ken, der innstillingsfeilen for området er 
lik ∆P+K*∆f,

20) «reguleringsprogram» en sekvens av inn-
stillingsverdier for netto effektutveksling 
over vekselstrømforbindelser for et LFC-
område eller en LFC-blokk,

21) «spenningsregulering» manuelle eller 
automatiske reguleringstiltak ved pro-
duksjonsnoden, ved sluttnoden for vek-
selstrømlinjer eller HVDC-systemer, på 
transformatorer eller andre innretninger, 
som er utformet for å opprettholde det 
innstilte spenningsnivået eller settpunktet 
for reaktiv effekt,

22) «nettsammenbrudd» den systemdriftstil-
standen der driften av en del av eller hele 
transmisjonsnettet er avbrutt,

23) «intern uforutsett hendelse» en uforutsett 
hendelse innenfor TSO-ens kontrollom-
råde, herunder overføringsforbindelser,

24) «ekstern uforutsett hendelse» en uforut-
sett hendelse utenfor TSO-ens kontroll-
område og eksklusive overføringsforbin-
delser, med en påvirkningsfaktor som er 
høyere enn terskelverdien for påvirkning 
fra uforutsette hendelser,

25) «påvirkningsfaktor» den tallverdien som 
brukes til å kvantifisere den største virk-
ningen av driftsstans på en anleggsdel i 
transmisjonsnettet som finnes utenfor 
TSO-ens kontrollområde, eksklusive 
overføringsforbindelser, med hensyn til 
endring i kraftflyt eller spenning forårsa-
ket av denne driftsstansen, på alle 
anleggsdeler i transmisjonsnettet. Jo høy-
ere verdien er, desto større blir påvirknin-
gen,

26) «terskelverdi for påvirkning fra uforut-
sette hendelser» en numerisk grense-
verdi som påvirkningsfaktorene kontrol-
leres mot, og forekomsten av en uforut-
sett hendelse utenfor TSO-ens kontroll-
område med en påvirkningsfaktor som er 
høyere enn terskelverdien for påvirkning 
fra uforutsette hendelser, anses å ha en 
betydelig innvirkning på TSO-ens kontrol-
lområde, inklusive overføringsforbindel-
ser,

27) «analyse av uforutsette hendelser» en 
datamaskinbasert simulering av uforut-
sette hendelser fra listen over uforutsette 
hendelser,

28) «feilrettingstid for kritiske feil» det leng-
ste tidsrommet en feil kan vare for at 
transmisjonsnettet skal opprettholde sta-
bil drift,

29) «feil» alle typer kortslutninger (én-, to- og 
trefaset, med og uten jordkontakt), led-
ningsbrudd, en brutt krets etter en ustabil 
forbindelse, som fører til at den berørte 
anleggsdelen i transmisjonsnettet blir 
permanent utilgjengelig,

30) «anleggsdel i transmisjonsnettet» enhver 
komponent i transmisjonsnettet,

31) «forstyrrelse» en ikke planlagt hendelse 
som kan føre til at transmisjonsnettet avvi-
ker fra normaldriftstilstanden,

32) «dynamisk stabilitet» en alminnelig 
betegnelse som omfatter rotorvinkelsta-
bilitet, frekvensstabilitet og spenningssta-
bilitet,
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33) «vurdering av dynamisk stabilitet» vurde-
ringen av driftssikkerhet med hensyn til 
dynamisk stabilitet,

34) «frekvensstabilitet» transmisjonsnettets 
evne til å holde frekvensen stabil i N-situ-
asjonen og etter å ha blitt utsatt for en for-
styrrelse,

35) «spenningsstabilitet» transmisjonsnet-
tets evne til å opprettholde akseptable 
spenninger i alle noder i N-situasjonen og 
etter å ha blitt utsatt for en forstyrrelse,

36) «systemdriftstilstand» transmisjonsnet-
tets driftstilstand i forhold til grensene for 
driftssikkerhet, som kan være norm-
aldriftstilstand, skjerpet driftstilstand, 
nøddriftstilstand, nettsammenbrudd og 
gjenopprettingstilstand,

37) «nøddriftstilstand» den systemdriftstil-
standen der én eller flere av grensene for 
driftssikkerhet overskrides,

38) «gjenopprettingstilstand» den system-
driftstilstanden der formålet med alle akti-
viteter i transmisjonsnettet er å gjenopp-
rette systemdriften og opprettholde drifts-
sikkerheten etter nettsammenbrudd eller 
nøddriftstilstand,

39) «ekstraordinær uforutsett hendelse» sam-
tidig forekomst av flere uforutsette hen-
delser med samme årsak,

40) «frekvensavvik» den negative eller posi-
tive forskjellen mellom faktisk og nomi-
nell frekvens i synkronområdet,

41) «systemfrekvens» den elektriske frekven-
sen i nettet, som kan måles i alle deler av 
synkronområdet under antakelse av en 
konstant verdi i nettet med et tidsperspek-
tiv på sekundnivå, med bare små forskjel-
ler mellom forskjellige målesteder,

42) «frekvensgjenopprettingsprosess» eller 
«FRP» (Frequency Restoration Process) 
en prosess som har som mål å gjenopp-
rette frekvensen til nominell frekvens, og 
for synkronområder som består av mer 
enn ett LFC-område, en prosess som har 
som mål å gjenopprette effektbalansen til 
den planlagte verdien,

43) «innstillingsfeil ved frekvensgjenoppret-
ting» eller «FRCE» (Frequency Restora-
tion Control Error) den innstillingsfeilen 
for FRP som er lik ACE for et LFC-område 
eller lik frekvensavviket der LFC-området 
geografisk tilsvarer synkronområdet,

44) «plan» et sett av referanseverdier som 
representerer produksjon, forbruk eller 

utveksling av elektrisk kraft i et bestemt 
tidsrom,

45) «K-faktor for et LFC-område eller en LFC-
blokk» en verdi uttrykt i megawatt per 
hertz (MW/Hz), som ligger så nær som 
praktisk mulig eller er større enn sum-
men av den automatiske produksjonsre-
guleringen, egenreguleringen av last og 
bidraget til frekvensreguleringsreserven 
i forhold til det maksimale stasjonære fre-
kvensavviket,

46) «lokal driftstilstand» betegnelsen for 
skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand 
eller nettsammenbrudd når det ikke er 
risiko for at følgene spres utenfor kontrol-
lområdet, herunder overføringsforbindel-
ser som er tilkoplet dette kontrollområ-
det,

47) «maksimalt stasjonært frekvensavvik» 
største forventet frekvensavvik etter fore-
komst av en ubalanse som er lik eller min-
dre enn den referansehendelsen der sys-
temfrekvensen ventes å stabilisere seg,

48) «observerbarhetsområde» en TSOs eget 
transmisjonsnett og de relevante delene 
av distribusjonsnett og tilgrensende TSO-
ers transmisjonsnett, der TSO-en gjen-
nomfører overvåking og modellbereg-
ning i sanntid for å opprettholde driftssik-
kerheten i sitt kontrollområde, herunder 
overføringsforbindelser,

49) «tilgrensende TSO-er» de TSO-ene som 
er direkte tilknyttet via minst én overfø-
ringsforbindelse for vekselstrøm eller 
likestrøm,

50) «driftssikkerhetsanalyse» alle de data-
maskinbaserte, manuelle og automatiske 
aktivitetene som utføres for å vurdere 
transmisjonsnettets driftssikkerhet og 
evaluere nødvendige korrigerende tiltak 
for å opprettholde driftssikkerheten,

51) «driftssikkerhetsindikatorer» indikatorer 
som brukes av TSO-er til å overvåke 
driftssikkerheten med hensyn til system-
driftstilstand samt feil og forstyrrelser 
som påvirker driftssikkerheten,

52) «driftssikkerhetsskala» den skalaen som 
TSO-er bruker til å overvåke driftssikker-
heten på grunnlag av driftssikkerhetsindi-
katorene,

53) «driftsrelaterte tester» de testene som en 
TSO eller DSO utfører i forbindelse med 
vedlikehold, utarbeiding av prosedyrer 
for systemdrift og opplæring og for å inn-
hente informasjon om transmisjonsnet-
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tets egenskaper under unormale nettfor-
hold, og de testene som utføres av betyde-
lige nettbrukere til lignende formål på 
deres anlegg,

54) «ordinær uforutsett hendelse» forekom-
sten av en uforutsett hendelse i én enkelt 
linje eller innmating,

55) «uforutsett hendelse utenfor definert 
område» samtidig forekomst av flere ufor-
utsette hendelser uten felles årsak, eller 
et tap av kraftproduksjonsenheter med et 
samlet tap av produksjonskapasitet som 
overstiger referansehendelsen,

56) «rampinghastighet» endringshastighe-
ten for aktiv effekt i en kraftproduksjons-
enhet, et forbruksanlegg eller et HVDC-
system,

57) «reserve av reaktiv effekt» den reaktive 
effekten som er tilgjengelig for å opprett-
holde spenningen,

58) «referansehendelse» det største positive 
eller negative effektavviket som oppstår 
momentant mellom produksjon og for-
bruk i et synkronområde, som tas i 
betraktning ved dimensjoneringen av 
FCR,

59) «rotorvinkelstabilitet» den evnen syn-
kronmaskiner har til å opprettholde syn-
kroniteten i N-situasjonen og etter å ha 
blitt utsatt for en forstyrrelse,

60) «sikkerhetsplan» den planen som inne-
holder en risikovurdering av kritiske 
anlegg hos en TSO ved scenarioer med 
alvorlige fysiske trusler eller cybertrusler 
med en vurdering av de mulige virknin-
gene,

61) «stabilitetsgrenser» de tillatte grensene 
for drift av transmisjonsnettet med hen-
syn til å overholde grensene for spen-
ningsstabilitet, rotorvinkelstabilitet og 
frekvensstabilitet,

62) «utbredt driftstilstand» kjennetegnene på 
skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand 
eller nettsammenbrudd når det er risiko 
for spredning til de sammenkoplede 
transmisjonsnettene,

63) «systembeskyttelsesplan» de tekniske og 
organisatoriske tiltakene som skal gjen-
nomføres for å hindre at en forstyrrelse i 
transmisjonsnettet spres eller forverres, 
slik at en forstyrrelse i utbredt driftstil-
stand og nettsammenbrudd unngås,

64) «topologi» data som gjelder tilknytnings-
muligheter for forskjellige anleggsdeler i 
transmisjonsnettet eller distribusjonsnet-

tet i en koplingsstasjon, og dette omfatter 
elektrisk konfigurasjon og plassering av 
effektbrytere og skillebrytere,

65) «tillatte forbigående overbelastninger» 
midlertidige overbelastninger av anleggs-
deler i transmisjonsnettet som er tillatt i et 
begrenset tidsrom og som ikke medfører 
fysisk skade på anleggsdelene i transmi-
sjonsnettet, så lenge den fastsatte varig-
heten og de fastsatte tersklene overhol-
des,

66) «virtuell overføringsledning» ytterligere 
inndata fra reguleringsenhetene for de 
berørte LFC-områdene, som har samme 
virkning som en måleverdi fra en fysisk 
sammenkopling og gjør det mulig å 
utveksle elektrisk kraft mellom de respek-
tive områdene,

67) «fleksible systemer for overføring av vek-
selstrøm» eller «FACTS» (Flexible Alter-
nating Current Transmission Systems) 
utstyr for overføring av elektrisk kraft i 
form av vekselstrøm, med sikte på å gi 
større kontrollerbarhet og økt kapasitet 
for overføring av aktiv effekt,

68) «tilstrekkelighet» omfanget av tilførselen 
til et område som kan dekke forbruket i 
dette området,

69) «netto aggregert ekstern plan» en plan 
som representerer netto aggregering av 
alle eksterne TSO-planer og eksterne 
kommersielle handelsplaner mellom to 
planleggingsområder eller mellom et 
planleggingsområde og en gruppe av 
andre planleggingsområder,

70) «tilgjengelighetsplan» kombinasjonen av 
alle planlagte tilgjengelighetsstatuser for 
et relevant anlegg i et bestemt tidsrom,

71) «tilgjengelighetsstatus» en kraftproduk-
sjonsenhets, et nettelements eller et for-
bruksanleggs evne til å levere en tjeneste 
i et bestemt tidsrom, uansett om den/det 
er i drift eller ikke,

72) «nær sanntid» tidsforløpet på høyst 15 
minutter mellom siste intradag-stengetid 
og sanntid,

73) «forbruksplan» en plan som represente-
rer forbruket i et forbruksanlegg eller i en 
gruppe av forbruksanlegg,

74) «ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging» et sett av programmer 
og utstyr som er utviklet for å muliggjøre 
lagring, utveksling og håndtering av data 
som brukes til driftsplanleggingsproses-
sene mellom TSO-er,
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75) «ekstern kommersiell handelsplan» en 
plan som representerer den kommersi-
elle utvekslingen av elektrisk kraft mel-
lom markedsdeltakere i forskjellige plan-
leggingsområder,

76) «ekstern TSO-plan» en plan som repre-
senterer utvekslingen av elektrisk kraft 
mellom TSO-er i forskjellige planleg-
gingsområder,

77) «tvungen driftsstans» ikke planlagt uttak 
av et relevant anlegg fra drift av en tvin-
gende grunn som ikke står under drifts-
messig kontroll av operatøren av det rele-
vante anlegget,

78) «produksjonsplan» en plan som represen-
terer produksjonen av elektrisk kraft i en 
kraftproduksjonsenhet eller en gruppe av 
kraftproduksjonsenheter,

79) «intern kommersiell handelsplan» en plan 
som representerer den kommersielle 
utvekslingen av elektrisk kraft innenfor et 
planleggingsområde mellom forskjellige 
markedsdeltakere,

80) «internt relevant anlegg» et relevant 
anlegg som er en del av en TSOs kontrol-
lområde eller et relevant anlegg som lig-
ger i et distribusjonsnett, herunder et luk-
ket distribusjonsnett som er koplet 
direkte eller indirekte til denne TSO-ens 
kontrollområde,

81) «områdets nettoposisjon for utveksling 
over vekselstrømforbindelser» netto 
aggregering av alle eksterne veksel-
strømplaner for et område,

82) «region for driftsstanskoordinering» en 
kombinasjon av kontrollområder der 
TSO-er fastsetter prosedyrer for å over-
våke og om nødvendig samordne tilgjen-
gelighetsstatusen for det relevante anleg-
get innenfor alle tidsrammer,

83) «relevant forbruksanlegg» et forbruksan-
legg som deltar i driftsstanskoordinerin-
gen, og hvis tilgjengelighetsstatus påvir-
ker den grensekryssende driftssikkerhe-
ten,

84) «relevant anlegg» ethvert relevant for-
bruksanlegg, enhver relevant kraftpro-
duksjonsenhet eller ethvert relevant net-
telement som deltar i driftsstanskoordine-
ringen,

85) «relevant nettelement» en komponent i et 
transmisjonsnett, herunder overførings-
forbindelser, eller i et distribusjonsnett, 
herunder et lukket distribusjonsnett, for 
eksempel en enkelt linje, en enkelt krets, 

en enkelt transformator, en enkelt fase-
forskyvende transformator, eller en spen-
ningsregulerende innretning, som deltar i 
driftsstanskoordineringen, og hvis tilgjen-
gelighetsstatus påvirker den grensekrys-
sende driftssikkerheten,

86) «inkompatibilitet ved planlegging av 
driftsstans» den tilstanden der en kombi-
nasjon av tilgjengelighetsstatusen for én 
eller flere relevante nettelementer, rele-
vante kraftproduksjonsenheter, og/eller 
relevante forbruksanlegg og det beste 
estimatet over den forventede situasjonen 
for elektrisitetsnettet fører til overskri-
delse av grensene for driftssikkerhet, 
samtidig som det tas hensyn til kostnads-
frie korrigerende tiltak som TSO-en har 
til rådighet,

87) «ansvarlig for driftsstansplaner» en enhet 
som har som oppgave å planlegge tilgjen-
gelighetsstatusen for en relevant kraftpro-
duksjonsenhet, et relevant forbruksan-
legg eller et relevant nettelement,

88) «relevant kraftproduksjonsenhet» en 
kraftproduksjonsenhet som deltar i drifts-
stanskoordineringen, og hvis tilgjengelig-
hetsstatus påvirker den grensekryssende 
driftssikkerheten,

89) «regional sikkerhetskoordinator» eller 
«RSC» (Regional Security Coordinator) 
én eller flere enheter som eies eller kon-
trolleres av TSO-er, i én eller flere kapasi-
tetsberegningsregioner som utfører opp-
gaver knyttet til den regionale koordine-
ringen av TSO-er,

90) «planleggingsansvarlig» den eller de 
enhetene som har som oppgave å inn-
hente planer fra markedsdeltakerne til 
TSO-er eller til eventuelle tredjeparter,

91) «planleggingsområde» et område der 
TSO-enes forpliktelser for planlegging 
gjelder som følge av driftsmessige eller 
organisatoriske behov,

92) «uken før» uken før kalenderuken for 
drift,

93) «året før» året før kalenderåret for drift,
94) «berørt TSO» en TSO for hvilken det er 

nødvendig med opplysninger om utveks-
ling av reserver og/eller deling av reser-
ver og/eller prosesser for utligning av 
motsattrettede ubalanser og/eller proses-
sen for aktivering over landegrensene 
med henblikk på analyse og vedlikehold 
av driftssikkerheten,
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95) «reservekapasitet» den mengden FCR, 
FRR eller RR som skal være tilgjengelig 
for TSO-en,

96) «utveksling av reserver» en TSOs mulig-
het til å få tilgang til reservekapasitet som 
er knyttet til et annet LFC-område, en 
annen LFC-blokk eller et annet synkron-
område, for å få oppfylt de kravene til 
reserver som følger av TSO-ens egen 
reservedimensjoneringsprosess for enten 
FCR, FRR eller RR, og når denne reserve-
kapasiteten utelukkende er tilgjengelig 
for denne TSO-en og ikke brukes av en 
annen TSO for å oppfylle dennes krav til 
reserver som følger av deres respektive 
reservedimensjoneringsprosesser,

97) «deling av reserver» en ordning der mer 
enn én TSO tar med samme reservekapa-
sitet i beregningen, dvs. FCR, FRR eller 
RR, for å oppfylle sine respektive krav til 
reserver som følger av deres reservedi-
mensjoneringsprosesser,

98) «utløsningstid for skjerpet driftstilstand» 
tidsrommet før en skjerpet driftstilstand 
aktiveres,

99) «automatiske FRR» FRR som kan aktive-
res ved hjelp av en automatisk regule-
ringsinnretning,

100) «aktiveringsforsinkelse for automatiske 
FRR» tidsrommet mellom innstillingen av 
en ny settpunktverdi av regulatoren for 
frekvensgjenoppretting og starten på den 
fysiske leveringen av automatiske FRR,

101) «full aktiveringstid for automatiske FRR» 
tidsrommet mellom innstillingen av en ny 
settpunktverdi av regulatoren for fre-
kvensgjenoppretting og den tilsvarende 
aktiveringen eller deaktiveringen av auto-
matiske FRR,

102) «gjennomsnittlige FRCE-data» datasett 
bestående av gjennomsnittsverdien for 
registrerte momentane FRCE i et LFC-
område eller i en LFC-blokk innenfor et 
bestemt målt tidsrom,

103) «TSO som leverer reguleringskapasitet» 
den TSO-en som skal utløse aktiveringen 
av sin reservekapasitet for en TSO som 
mottar reguleringskapasitet, i henhold til 
vilkårene i en avtale om deling av reser-
ver,

104) «TSO som mottar reguleringskapasitet» 
den TSO-en som beregner reservekapasi-
teten ved å ta hensyn til den reservekapa-
siteten som er tilgjengelig gjennom en 
TSO som leverer reguleringskapasitet i 

henhold til vilkårene i en avtale om deling 
av reserver,

105) «prosess for anvendelse av kriterier» en 
prosess for beregning av målparametrene 
for synkronområdet, LFC-blokken og 
LFC-området på grunnlag av data innhen-
tet gjennom prosessen for innsamling og 
levering av data,

106) «prosess for innsamling og levering av 
data» prosessen for innsamling av de data-
settene som er nødvendige for å oppfylle 
kriteriene for evaluering av frekvenskvali-
tet,

107) «prosess for aktivering av FRR over lande-
grensene» en prosess som er avtalt mel-
lom TSO-er som deltar i den prosessen 
som muliggjør aktivering av FRR som er 
tilknyttet i et annet LFC-område, gjennom 
en tilsvarende korrigering av inndata for 
de berørte FRP-ene,

108) «prosess for aktivering av RR over lande-
grensene» en prosess som er avtalt mel-
lom TSO-er som deltar i prosessen som 
muliggjør aktivering av RR som er tilknyt-
tet i et annet LFC-område, gjennom en til-
svarende korrigering av inndata for de 
berørte RRP-ene,

109) «dimensjonerende hendelse» den høy-
este forventede momentane ubalansen i 
aktiv effekt i en LFC-blokk i både positiv 
og negativ retning,

110) «elektrisk tidsavvik» tidsforskjellen mel-
lom synkrontid og koordinert universell 
tid (UTC),

111) «frekvensavvik for full aktivering av FCR» 
den nominelle verdien av frekvensavvik 
der FCR i et synkronområde er fullt akti-
vert,

112) «full aktiveringstid for FCR» tidsrommet 
mellom forekomsten av referansehendel-
sen og den tilsvarende fulle aktiveringen 
av FCR,

113) «FCR-forpliktelse» den delen av de sam-
lede FCR som en TSO har ansvar for,

114) «frekvensreguleringsprosess» eller 
«FCP» (Frequency Containment 
Process) en prosess som har som mål å 
stabilisere systemfrekvensen ved å kom-
pensere for ubalanser ved hjelp av pas-
sende reserver,

115) «frekvenskoplingsprosess» en prosess 
som er avtalt mellom alle TSO-er i to syn-
kronområder som gjør det mulig å knytte 
sammen aktiveringen av FCR gjennom en 



2020–2021 Prop. 199 LS 119
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
tilpasning av HVDC-flyten mellom syn-
kronområdene,

116) «definerende parameter for frekvenskva-
litet» de viktigste systemfrekvensvari-
ablene som definerer prinsippene for fre-
kvenskvalitet,

117) «målparameter for frekvenskvalitet» det 
viktigste målet for systemfrekvens som 
brukes til å evaluere funksjonen av aktive-
ringsprosesser for FCR, FRR og RR i 
normaldriftstilstand,

118) «kriterier for evaluering av frekvenskvali-
tet» et sett av beregninger på grunnlag av 
målinger av systemfrekvens, som gjør det 
mulig å evaluere kvaliteten på systemfre-
kvensen mot målparametrene for fre-
kvenskvalitet,

119) «data for evaluering av frekvenskvalitet» 
datasett som gjør det mulig å beregne kri-
teriene for evaluering av frekvenskvalitet,

120) «frekvensinnhentingsintervall» det sys-
temfrekvensintervallet som systemfre-
kvensen forventes å gå tilbake til i synkro-
nområdene GB og IE/NI, etter at det har 
forekommet en ubalanse som er lik eller 
mindre enn referansehendelsen, innenfor 
innhentingstiden for frekvens,

121) «innhentingstid for frekvens» for synkro-
nområdene GB og IE/NI, maksimalt for-
ventet tidsrom etter at det har forekom-
met en ubalanse som er mindre enn eller 
lik referansehendelsen der systemfre-
kvensen går tilbake til maksimalt sta-
sjonært frekvensavvik,

122) «frekvensgjenopprettingsintervall» det 
systemfrekvensintervallet som system-
frekvensen forventes å gå tilbake til i syn-
kronområdene GB, IE/NI og Norden, 
etter at det har forekommet en ubalanse 
som er lik eller mindre enn referansehen-
delsen, innenfor gjenopprettingstiden for 
frekvens,

123) «målparametrer for FRCE» de viktigste 
målvariablene for LFC-blokker, som bru-
kes til å beregne og evaluere dimensjone-
ringskriteriene for LFC-blokkens FRR og 
RR, og til å gjenspeile LFC-blokkens funk-
sjon ved normal drift,

124) «effektutveksling ved frekvensgjenopp-
retting» den effekten som utveksles mel-
lom LFC-områder i prosessen for aktive-
ring av FRR over landegrensene,

125) «frekvenssettpunkt» den målverdien for 
frekvens som brukes i FRP, definert som 
summen av nominell systemfrekvens og 

en korreksjonsverdi som trengs for å 
redusere et elektrisk tidsavvik,

126) «tilgjengelighetskrav for FRR» et sett av 
krav fastsatt av TSO-ene for en LFC-blokk 
med hensyn til tilgjengeligheten av FRR,

127) «dimensjoneringsregler for FRR» spesifi-
kasjoner for dimensjoneringen av FRR i 
en LFC-blokk,

128) «prosess for utligning av motsattrettede 
ubalanser» en prosess som er avtalt mel-
lom TSO-er som gjør det mulig å unngå 
samtidig aktivering av FRR i motsatte ret-
ninger, idet det tas hensyn til de respek-
tive FRCE-ene samt de aktiverte FRR og 
ved å korrigere inndata fra de involverte 
FRP-ene tilsvarende,

129) «effektutveksling ved utligning av motsat-
trettede ubalanser» den effekten som 
utveksles mellom LFC-områder i proses-
sen for utligning av motsattrettede uba-
lanser,

130) «opprinnelig FCR-forpliktelse» den meng-
den FCR som er tildelt en TSO på grunn-
lag av en fordelingsnøkkel,

131) «momentane frekvensdata» et sett av 
datamålinger av den overordnede system-
frekvensen for synkronområdet, med en 
tid mellom målingene på ett sekund eller 
mindre, som brukes til å evaluere system-
frekvenskvaliteten,

132) «momentant frekvensavvik» et sett av 
datamålinger av de overordnede system-
frekvensavvikene for synkronområdet, 
med en tid mellom målingene på ett 
sekund eller mindre, som brukes til å eva-
luere systemfrekvenskvaliteten,

133) «momentane FRCE-data» et datasett for 
FRCE i en LFC-blokk, med en tid mellom 
målingene på ti sekunder eller mindre, 
som brukes til å evaluere systemfre-
kvenskvaliteten,

134) «nivå 1-intervall for FRCE» det første 
intervallet som brukes til å evaluere sys-
temfrekvenskvaliteten på nivået for LFC-
blokken, og FRCE bør holdes innenfor 
dette intervallet i en angitt prosentdel av 
tiden,

135) «nivå 2-intervall for FRCE» det andre 
intervallet som brukes til å evaluere sys-
temfrekvenskvaliteten på nivået for LFC-
blokken, og FRCE bør holdes innenfor 
dette intervallet i en angitt prosentdel av 
tiden,

136) «driftsavtale for LFC-blokk» en flerparts-
avtale mellom alle TSO-er i en LFC-blokk 
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dersom LFC-blokken drives av mer enn 
én TSO, og dette betyr at en driftsmetode 
for LFC-blokken skal vedtas ensidig av 
den relevante TSO-en dersom LFC-blok-
ken drives av bare én TSO,

137) «effektutveksling ved erstatning» den 
effekten som utveksles mellom LFC-
områder innenfor rammen av prosessen 
for aktivering av RR over landegrensene,

138) «ubalanser i LFC-blokk» summen av 
FRCE, aktivering av FRR og aktivering av 
RR innenfor LFC-blokken og effektut-
veksling ved utligning av motsattrettede 
ubalanser, effektutveksling ved frekvens-
gjenoppretting og effektutveksling ved 
erstatning mellom denne LFC-blokken og 
andre LFC-blokker,

139) «overvåker av LFC-blokk» en TSO som 
har ansvaret for å samle inn kriterier for 
evaluering av frekvenskvalitet og for å 
bruke disse kriteriene for LFC-blokken,

140) «struktur for lastfrekvensregulering» den 
grunnleggende strukturen som omfatter 
alle relevante aspekter av lastfrekvensre-
gulering, særlig når det gjelder de respek-
tive ansvarsområdene og forpliktelsene 
samt typene av og formålene med reser-
ver av aktiv effekt,

141) «struktur for prosessansvar» strukturen 
for å fastsette ansvar og forpliktelser med 
hensyn til reserver av aktiv effekt på 
grunnlag av reguleringsstrukturen for 
synkronområdet,

142) «struktur for aktiveringsprosess» struktu-
ren for å kategorisere prosesser for for-
skjellige typer reserver av aktiv effekt ut 
fra formål og aktivering,

143) «full aktiveringstid for manuelle FRR» 
tidsrommet mellom endringen av sett-
punkt og den tilsvarende aktiveringen 
eller deaktiveringen av manuelle FRR,

144) «maksimalt momentant frekvensavvik» 
maksimalt forventet absolutt verdi for et 
momentant frekvensavvik etter fore-
komst av en ubalanse som er lik eller min-
dre enn referansehendelsen, ut over hvil-
ken det aktiveres nødtiltak,

145) «overvåkingsområde» en del av synkron-
området eller hele synkronområdet, som 
avgrenses fysisk av målepunkter ved 
overføringsforbindelser til andre overvå-
kingsområder, og som drives av én eller 
flere TSO-er som oppfyller de kravene 
som gjelder for et overvåkingsområde,

146) «prekvalifisering» prosessen for å 
bekrefte at en enhet eller en gruppe som 
leverer reserver, oppfyller de kravene 
som TSO-en har fastsatt,

147) «rampingperiode» et tidsrom som er defi-
nert ved et fast startpunkt og en varighet 
når innmating og/eller uttak av aktiv 
effekt vil bli økt eller redusert,

148) «TSO som rekvirerer reserver» den TSO-
en som har ansvar for å instruere den 
enheten eller gruppen som leverer reser-
ver, i å aktivere FRR og/eller RR,

149) «DSO som tilknytter reserver» den DSO-
en som har ansvaret for distribusjonsnet-
tet som en enhet eller en gruppe som 
leverer reserver, og som leverer reserver 
til en TSO, er tilknyttet,

150) «TSO som tilknytter reserver» den TSO-
en som har ansvar for overvåkingsområ-
det som en enhet eller en gruppe som 
leverer reserver, er tilknyttet,

151) «TSO som mottar reserver» den TSO-en 
som er involvert i en utveksling med en 
TSO som tilknytter reserver og/eller en 
enhet eller en gruppe som leverer reser-
ver, som er tilknyttet et annet overvå-
kings- eller LFC-område,

152) «prosess for erstatning av reserver» eller 
«RRP» (Reserve Replacement Process) 
en prosess for å gjenopprette aktiverte 
FRR, samt for GB og IE/NI, for å gjenopp-
rette aktiverte FCR,

153) «tilgjengelighetskrav for RR» et sett av 
krav fastsatt av TSO-ene for en LFC-blokk 
med hensyn til tilgjengeligheten av RR,

154) «dimensjoneringsregler for RR» spesifika-
sjoner for dimensjoneringen av RR i en 
LFC-blokk,

155) «standard frekvensintervall» et definert 
symmetrisk intervall rundt den nominelle 
frekvensen, som systemfrekvensen for et 
synkronområde forventes å holde seg 
innenfor,

156) «standard frekvensavvik» den absolutte 
verdien for det frekvensavviket som 
begrenser standardfrekvensintervallet,

157) «stasjonært frekvensavvik» den absolutte 
verdien av frekvensavvik etter forekomst 
av en ubalanse, når systemfrekvensen har 
stabilisert seg,

158) «overvåker av synkronområde» en TSO 
som har ansvar for å samle inn kriterier for 
evaluering av frekvenskvalitet og for å 
bruke disse kriteriene for synkronområdet,
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159) «prosess for tidskontroll» en prosess for 
tidsstyring, der tidsstyring er et tiltak som 
utføres for å nullstille det elektriske tids-
avviket mellom synkrontid og UTC-tid.

Artikkel 4

Mål og regelverksaspekter

1. Formålet med denne forordning er å
a) fastsette felles krav og prinsipper for drifts-

sikkerhet,
b) fastsette felles driftsplanleggingsprinsipper 

for samkjøringsnettet,
c) fastsette felles prosesser og strukturer for 

lastfrekvensregulering,
d) sikre forutsetningene for å opprettholde 

driftssikkerheten i hele Unionen,
e) sikre forutsetningene for å opprettholde 

frekvenskvalitetsnivået for alle synkronom-
råder i hele Unionen,

f) fremme samordningen av systemdrift og 
driftsplanlegging,

g) sikre og forbedre gjennomsiktigheten og 
påliteligheten av opplysningene om driften 
av transmisjonsnettet,

h) bidra til effektiv drift og utvikling av trans-
misjonsnettet for elektrisk kraft og elektri-
sitetssektoren i Unionen.

2. Ved anvendelse av denne forordning skal med-
lemsstatene, vedkommende myndigheter og 
nettoperatørene
a) anvende prinsippene om forholdsmessig-

het og likebehandling,
b) sikre gjennomsiktighet,
c) anvende prinsippet om optimalisering mel-

lom høyeste samlede virkningsgrad og 
laveste samlede kostnad for alle berørte 
parter,

d) sikre at TSO-ene i størst mulig grad bruker 
markedsbaserte ordninger for å ivareta sys-
temsikkerheten og -stabiliteten,

e) overholde det ansvaret som er tildelt rele-
vant TSO for å ivareta systemsikkerheten, 
herunder i henhold til kravene i nasjonal 
lovgivning,

f) rådføre seg med relevante DSO-er og ta hen-
syn til mulige virkninger på deres nett, og

g) ta i betraktning avtalte europeiske standar-
der og tekniske spesifikasjoner.

Artikkel 5

Vilkår eller metoder for TSO-er

1. TSO-er skal utarbeide de vilkårene eller meto-
dene som kreves i henhold til denne forord-

ning, og legge dem fram for relevante regule-
ringsmyndigheter for godkjenning i samsvar 
med artikkel 6 nr. 2 og 3 eller for den enheten 
som medlemsstaten har utpekt i samsvar med 
artikkel 6 nr. 4, innen de fristene som er fast-
satt i denne forordning.

2. Dersom et forslag til vilkår eller metoder i hen-
hold til denne forordning må utarbeides og 
godkjennes av flere TSO-er, skal de delta-
kende TSO-ene samarbeide tett om dette. 
TSO-ene, med bistand fra ENTSO for elektrisk 
kraft, skal regelmessig informere regulerings-
myndigheter og Byrået om framdriften med 
utarbeidingen av disse vilkårene eller meto-
dene.

3. Dersom det ikke oppnås enighet blant TSO-er 
som treffer beslutning om forslag til vilkår 
eller metoder i samsvar med artikkel 6 nr. 2, 
skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. 
Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2 skal kreve et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 55 % av 

medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstater 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i Unionen.

4. Når det gjelder beslutninger i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2, må et blokkerende mindretall 
bestå av TSO-er som representerer minst fire 
medlemsstater; i motsatt fall skal kvalifisert 
flertall anses for oppnådd.

5. Dersom de berørte regionene består av mer 
enn fem medlemsstater og det ikke oppnås 
enighet blant TSO-er som treffer beslutning 
om forslag til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 6 nr. 3, skal de treffe beslutning 
ved kvalifisert flertall. Et kvalifisert flertall for 
forslag i samsvar med artikkel 6 nr. 3 skal 
kreve et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 72 % av de 

berørte medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstater 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i den berørte regionen.

6. Når det gjelder beslutninger i samsvar med 
artikkel 6 nr. 3, må et blokkerende mindretall 
bestå av minst et antall TSO-er som represen-
terer mer enn 35 % av befolkningen i de delta-
kende medlemsstatene, pluss TSO-er som 
representerer minst én ytterligere berørt med-
lemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall 
anses for oppnådd.

7. TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller 
metoder i samsvar med artikkel 6 nr. 3, som 
gjelder regioner som består av fem medlems-
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stater eller færre, skal treffe beslutning ved 
enstemmighet.

8. I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar 
med nr. 3 og 4, skal medlemsstatene tildeles 
én stemme hver. Dersom det er flere TSO-er i 
en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele 
stemmerettene mellom TSO-ene.

9. Dersom TSO-ene ikke legger fram et forslag til 
vilkår eller metoder for reguleringsmyndighe-
tene i samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 3 eller til 
enhetene utpekt av medlemsstatene i samsvar 
med artikkel 6 nr. 4 innen fristene fastsatt i 
denne forordning, skal de i stedet legge fram 
de relevante utkastene til vilkår eller metoder 
for relevante reguleringsmyndigheter og 
Byrået og redegjøre for hvorfor det ikke er 
oppnådd enighet. Byrået skal underrette Kom-
misjonen og skal i samarbeid med relevante 
reguleringsmyndigheter på anmodning fra 
Kommisjonen granske årsakene til at det ikke 
er oppnådd enighet, og underrette Kommisjo-
nen om dette. Kommisjonen skal treffe hen-
siktsmessige tiltak for at de nødvendige vilkå-
rene eller metodene kan vedtas innen fire 
måneder etter mottak av Byråets underret-
ning.

Artikkel 6

Godkjenning av vilkår eller metoder for TSO-er

1. Vilkårene eller metodene som er utarbeidet av 
TSO-er i henhold til nr. 2 og 3, skal godkjennes 
av hver reguleringsmyndighet. Den enheten 
som medlemsstaten har utpekt, skal god-
kjenne de vilkårene eller metodene som er 
utarbeidet av TSO-er i henhold til nr. 4. Den 
utpekte enheten skal være reguleringsmyndig-
heten, med mindre annet er fastsatt av med-
lemsstaten.

2. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter i Unionen, og en medlemsstat kan avgi 
en uttalelse til den berørte reguleringsmyndig-
heten:
a) Viktige organisatoriske krav, roller og 

ansvar i forbindelse med datautveksling 
som angår driftssikkerhet i samsvar med 
artikkel 40 nr. 6.

b) Metoden for utarbeiding av de felles nett-
modellene i samsvar med artikkel 67 nr. 1 
og artikkel 70.

c) Metoden for samordning av driftssikker-
hetsanalysen i samsvar med artikkel 75.

3. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-

heter i den berørte regionen, og en medlems-
stat kan avgi en uttalelse til den berørte regu-
leringsmyndigheten:
a) Metoden for hvert synkronområde for å 

definere minste treghet i samsvar med 
artikkel 39 nr. 3 bokstav b).

b) Felles bestemmelser for hver kapasitetsbe-
regningsregion om regional driftssikker-
hetskoordinering i samsvar med artikkel 
76.

c) Metoder for minst hvert synkronområde 
for å vurdere om anlegg er relevante for 
driftsstanskoordinering i samsvar med 
artikkel 84.

d) Metoder, vilkår og verdier som inngår i 
driftsavtalene for synkronområdet som 
angitt i artikkel 118, når det gjelder
i) definerende parametrer for fre-

kvenskvalitet og målparameter for fre-
kvenskvalitet i samsvar med artikkel 
127,

ii) dimensjoneringsregler for FCR i sam-
svar med artikkel 153,

iii) ytterligere egenskaper for FCR i sam-
svar med artikkel 154 nr. 2,

iv) for synkronområdene GB og IE/NI, til-
tak for å sikre innhenting av energire-
servoarer i samsvar med artikkel 156 
nr. 6 bokstav b),

v) for synkronområdene CE og Norden, 
minste aktiveringstid som skal sikres av 
leverandører av FCR i samsvar med 
artikkel 156 nr. 10,

vi) for synkronområdene CE og Norden, 
antakelser og metoder for en nytte- og 
kostnadsanalyse i samsvar med artikkel 
156 nr. 11,

vii) for andre synkronområder enn CE og 
dersom det er relevant, grensene for 
utveksling av FCR mellom TSO-ene i 
samsvar med artikkel 163 nr. 2,

viii)for synkronområdene GB og IE/NI, 
metoden for å bestemme minste leve-
ring av reservekapasitet av FCR mellom 
synkronområder, som definert i artik-
kel 174 nr. 2 bokstav b),

ix) grenser for omfanget av utveksling av 
FRR mellom synkronområder definert i 
samsvar med artikkel 176 nr. 1 og gren-
ser for omfanget av deling av FRR mel-
lom synkronområder definert i samsvar 
med artikkel 177 nr. 1,

x) grenser for omfanget av utveksling av 
RR mellom synkronområder definert i 
samsvar med artikkel 178 nr. 1 og gren-
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ser for omfanget av deling av RR mellom 
synkronområder definert i samsvar 
med artikkel 179 nr. 1.

e) Metoder og vilkår som inngår i driftsavta-
lene for LFC-blokken som angitt i artikkel 
119, når det gjelder følgende:
i) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv 

effekt i samsvar med artikkel 137 nr. 3 
og 4.

ii) Samordningstiltak som har som mål å 
redusere FRCE som definert i artikkel 
152 nr. 14.

iii) Tiltak for å redusere FRCE ved å kreve 
endringer i produksjonen eller forbru-
ket av aktiv effekt i kraftproduksjonsen-
heter og forbruksenheter i samsvar 
med artikkel 152 nr. 16.

iv) Dimensjoneringsreglene for FRR i sam-
svar med artikkel 157 nr. 1.

f) Avbøtende tiltak for hvert synkronområde 
eller hver LFC-blokk i samsvar med artik-
kel 138.

g) Felles forslag for hvert synkronområde for 
fastsettelse av LFC-blokker i samsvar med 
artikkel 141 nr. 2.

4. Med mindre annet er fastsatt av medlemssta-
ten, skal følgende vilkår eller metoder god-
kjennes hver for seg av den enheten som er 
utpekt av medlemsstaten i samsvar med nr. 1:
a) For synkronområdene GB og IE/NI, hver 

TSOs forslag med angivelse av det nivået av 
forbrukstap der transmisjonsnettet anses å 
være rammet av nettsammenbrudd.

b) Omfanget av datautveksling med DSO-er 
og betydelige nettbrukere i samsvar med 
artikkel 40 nr. 5.

c) Tilleggskrav til grupper som leverer FCR i 
samsvar med artikkel 154 nr. 3.

d) Utelukkelse av grupper som leverer FCR, 
fra å levere FCR i samsvar med artikkel 154 
nr. 4.

e) For synkronområdene CE og Norden, for-
slaget om midlertidig minste aktiveringstid 
som skal sikres av leverandører av FCR, 
som foreslått av TSO-en i samsvar med 
artikkel 156 nr. 9.

f) Tekniske krav til FRR fastsatt av TSO-en i 
samsvar med artikkel 158 nr. 3.

g) Utelukkelse av grupper som leverer FRR, 
fra å levere FRR i samsvar med artikkel 159 
nr. 7.

h) De tekniske kravene for sammenkopling av 
enheter og grupper som leverer RR, som 
fastsatt av TSO-en i samsvar med artikkel 
161 nr. 3.

i) Utelukkelse av grupper som leverer RR, fra 
å levere RR i samsvar med artikkel 162 nr. 
6.

5. Dersom en individuell relevant nettoperatør 
eller TSO i henhold til denne forordning skal 
eller kan angi eller samtykke i krav som ikke 
omfattes av nr. 4, kan medlemsstatene kreve 
forhåndsgodkjenning av disse kravene fra 
relevant reguleringsmyndighet.

6. Forslaget til vilkår eller metoder skal inne-
holde forslag til frist for gjennomføring av 
disse og en beskrivelse av deres forventede 
betydning for målene i denne forordning. For-
slag til vilkår eller metoder som skal godkjen-
nes av flere av eller alle reguleringsmyndighe-
tene, skal legges fram for Byrået samtidig som 
de legges fram for reguleringsmyndighetene. 
På anmodning fra relevante regulerings-
myndigheter skal Byrået avgi en uttalelse 
innen tre måneder om forslagene til vilkår 
eller metoder.

7. Dersom godkjenningen av vilkårene eller 
metodene krever at mer enn én regulerings-
myndighet treffer en beslutning, skal de rele-
vante reguleringsmyndighetene samrå seg 
med hverandre, samordne sin opptreden og 
samarbeide tett for å komme til enighet. Der-
som Byrået avgir en uttalelse, skal relevante 
reguleringsmyndigheter ta hensyn til denne 
uttalelsen. Reguleringsmyndighetene skal 
treffe beslutninger om de framlagte vilkårene 
eller metodene i henhold til nr. 2 og 3 senest 
seks måneder etter at reguleringsmyndighe-
ten, eller eventuelt den siste berørte regule-
ringsmyndigheten, har mottatt vilkårene eller 
metodene.

8. Dersom reguleringsmyndighetene ikke har 
klart å komme til enighet innen utløpet av tids-
rommet nevnt i nr. 7, eller dersom de i felles-
skap ber om dette, skal Byrået innen seks 
måneder treffe beslutning om de framlagte 
forslagene til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/
2009.

9. Dersom godkjenningen av vilkårene eller 
metodene krever en beslutning fra én enkelt 
utpekt enhet i samsvar med nr. 4, skal den 
utpekte enheten treffe en beslutning innen 
seks måneder etter mottak av vilkårene eller 
metodene.

10. Enhver part kan framsette klage mot en rele-
vant nettoperatør eller TSO i forbindelse med 
nevnte relevante operatørs eller TSOs forplik-
telser eller beslutninger i henhold til denne 
forordning, og kan framsette en klage for 
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reguleringsmyndigheten, som virker som tvis-
teløsningsmyndighet og skal treffe en beslut-
ning innen to måneder etter at klagen er mot-
tatt. Denne fristen kan forlenges med ytterli-
gere to måneder dersom reguleringsmyndig-
heten ønsker ytterligere opplysninger. Denne 
forlengede fristen kan forlenges ytterligere 
med klagers samtykke. Reguleringsmyndighe-
tens beslutning skal ha bindende virkning 
med mindre og inntil den oppheves etter 
klage.

Artikkel 7

Endringer av vilkår eller metoder for TSO-er

1. Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter 
anmoder om en endring for å kunne god-
kjenne de vilkårene eller metodene som er 
lagt fram i samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 3, 
skal de berørte TSO-ene senest to måneder 
etter reguleringsmyndighetenes anmodning, 
legge fram et forslag til endrede vilkår eller 
metoder for godkjenning. De relevante regule-
ringsmyndighetene skal treffe beslutning om 
de endrede vilkårene eller metodene innen to 
måneder etter at de er framlagt.

2. Dersom en utpekt enhet anmoder om en end-
ring for å kunne godkjenne de vilkårene eller 
metodene som er lagt fram i samsvar med 
artikkel 6 nr. 4, skal den berørte TSO-en 
senest to måneder etter den utpekte enhetens 
anmodning, legge fram et forslag til endrede 
vilkår eller metoder for godkjenning. Den 
utpekte enheten skal treffe beslutning om de 
endrede vilkårene eller metodene innen to 
måneder etter at de er framlagt.

3. Dersom de relevante reguleringsmyndighe-
tene innen tomånedersfristen ikke har kunnet 
komme til enighet om vilkårene eller meto-
dene i henhold til artikkel 6 nr. 2 og 3, eller de 
i fellesskap ber om dette, skal Byrået innen 
seks måneder treffe beslutning om de endrede 
vilkårene eller metodene i samsvar med artik-
kel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. Der-
som de berørte TSO-ene ikke legger fram et 
forslag til endrede vilkår eller metoder, skal 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 7 
gjelde.

4. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et for-
slag til vilkår eller metoder, eller regulerings-
myndigheter eller utpekte enheter som har 
ansvaret for å vedta disse i samsvar med artik-
kel 6 nr. 2, 3 og 4, kan be om en endring av 

disse vilkårene eller metodene. Forslagene om 
endring av vilkårene eller metodene skal der-
som det er relevant, legges fram for samråd i 
samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 
11 og godkjennes i samsvar med framgangs-
måten angitt i artikkel 5 og 6.

Artikkel 8

Offentliggjøring på internett

1. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkå-
rene eller metodene i samsvar med denne for-
ordning, skal offentliggjøre dem på internett 
etter at de er godkjent av relevante regule-
ringsmyndigheter, eller dersom en slik god-
kjenning ikke kreves, etter at de er fastsatt, 
med mindre opplysningene anses å være for-
trolige i samsvar med artikkel 12.

2. Offentliggjøringen skal også omfatte
a) forbedringer av verktøy for nettdrift i sam-

svar med artikkel 55 nr. 1 bokstav e),
b) målparametrer for FRCE i samsvar med 

artikkel 128,
c) rampingrestriksjoner for hvert synkronom-

råde i samsvar med artikkel 137 nr. 1,
d) rampingrestriksjoner for hver LFC-blokk i 

samsvar med artikkel 137 nr. 3,
e) tiltak som er truffet i skjerpet driftstilstand 

på grunn av mangel på reserver av aktiv 
effekt i samsvar med artikkel 152 nr. 11,

f) anmodning fra den TSO-en som tilknytter 
reserver, til en leverandør av FCR om å 
gjøre informasjonen tilgjengelig i sanntid i 
samsvar med artikkel 154 nr. 11.

Artikkel 9

Dekning av kostnader

1. Kostnader som nettoperatører som er under-
lagt regulering av nettariffer har, og som føl-
ger av forpliktelsene fastsatt i denne forord-
ning, skal vurderes av relevante regulerings-
myndigheter. Kostnader som vurderes som 
rimelige, effektive og forholdsmessige, skal 
dekkes gjennom nettariffer eller andre egnede 
ordninger.

2. Dersom relevante reguleringsmyndigheter 
anmoder om det, skal nettoperatører nevnt i 
nr. 1 innen tre måneder etter anmodningen 
legge fram de opplysningene som er nødven-
dige for å gjøre det lettere å vurdere de påløpte 
kostnadene.
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Artikkel 10

Deltakelse fra berørte parter

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for 
elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter 
deltar med hensyn til sikker systemdrift og andre 
aspekter ved gjennomføringen av denne forord-
ning. Denne deltakelsen skal omfatte regelmes-
sige møter med berørte parter for å kartlegge pro-
blemer og foreslå forbedringer knyttet til sikker 
systemdrift.

Artikkel 11

Offentlig høring

1. TSO-er som har ansvaret for å legge fram for-
slag til vilkår eller metoder eller til endring av 
disse i samsvar med denne forordning, skal 
samrå seg med berørte parter, herunder rele-
vante myndigheter i hver medlemsstat, om 
utkastene til forslag til vilkår eller metoder 
som er oppført i artikkel 6 nr. 2 og 3. Høringen 
skal vare i minst én måned.

2. De forslagene til vilkår eller metoder som leg-
ges fram av TSO-ene på unionsplan, skal 
offentliggjøres og legges fram for offentlig 
høring på unionsplan. Forslag som legges 
fram av TSO-er på regionalt plan, skal legges 
fram for offentlig høring minst på regionalt 
plan. Parter som legger fram forslag på bilate-
ralt eller multilateralt plan, skal gjennomføre 
en offentlig høring minst i de berørte med-
lemsstatene.

3. De TSO-ene som har ansvaret for å utarbeide 
forslaget til vilkår eller metoder, skal ta behø-
rig hensyn til de berørte partenes synspunkter 
fra høringen, før forslaget legges fram for god-
kjenning av reguleringsmyndighetene. I alle 
tilfeller skal det utarbeides en grundig begrun-
nelse for at de synspunktene som er framkom-
met i høringen, er innarbeidet i forslaget eller 
ikke, som skal offentliggjøres samtidig eller i 
god tid før forslaget til vilkår eller metoder 
offentliggjøres.

Artikkel 12

Taushetsplikt

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, 
utveksles eller overføres i henhold til denne 
forordning, skal være underlagt de vilkårene 
for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer 
som omfattes av bestemmelsene i denne for-
ordning.

3. Fortrolige opplysninger som personene eller 
reguleringsmyndighetene nevnt i nr. 2 mottar i 
embets medfør, kan ikke gis videre til noen 
annen person eller myndighet, med forbehold 
for saker som hører inn under nasjonal rett, 
denne forordnings øvrige bestemmelser og 
annet relevant unionsregelverk.

4. Med forbehold for saker som hører inn under 
nasjonal rett eller unionsregelverket, kan 
reguleringsmyndigheter, organer eller perso-
ner som mottar fortrolige opplysninger i hen-
hold til denne forordning, bruke dem bare når 
de utfører sine plikter i henhold til denne for-
ordning.

Artikkel 13

Avtaler med TSO-er som ikke er bundet av denne 
forordning

Dersom et synkronområde omfatter TSO-er både 
i Unionen og i tredjestater, skal alle TSO-er i EU-
medlemsstater i dette synkronområdet innen 18 
måneder etter ikrafttredelsen av denne forord-
ning, bestrebe seg på å inngå en avtale med de 
TSO-ene i tredjestatene som ikke er bundet av 
denne forordning, som fastsetter grunnlaget for 
deres samarbeid om sikker systemdrift, samt nær-
mere regler for hvordan TSO-ene i tredjestatene 
skal oppfylle kravene i denne forordning.

Artikkel 14

Overvåking

1. ENTSO for elektrisk kraft skal overvåke gjen-
nomføringen av denne forordning i samsvar 
med artikkel 8 nr. 8 i forordning (EF) nr. 714/
2009. Overvåkingen skal minst omfatte føl-
gende:
a) Driftssikkerhetsindikatorer i samsvar med 

artikkel 15.
b) Lastfrekvensregulering i samsvar med 

artikkel 16.
c) Vurdering av regional koordinering i sam-

svar med artikkel 17.
d) Identifisering av eventuelle ulikheter i den 

nasjonale gjennomføringen av denne for-
ordning med hensyn til vilkårene eller 
metodene oppført i artikkel 6 nr. 3.

e) Identifisering av eventuelle ytterligere for-
bedringer av verktøy og tjenester i samsvar 
med artikkel 55 bokstav a) og b), ut over de 
forbedringene som er identifisert av TSO-
ene i samsvar med artikkel 55 bokstav e).

f) Identifisering av eventuelle nødvendige for-
bedringer av årsrapporten om skala for 
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klassifisering av hendelser i samsvar med 
artikkel 15, som er nødvendige for å støtte 
bærekraftig og langsiktig driftssikkerhet.

g) Identifisering av vanskeligheter i forbin-
delse med samarbeid om sikker system-
drift med TSO-er i tredjestater.

2. Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elek-
trisk kraft innen tolv måneder etter ikrafttre-
delsen av denne forordning legge fram en liste 
over de relevante opplysningene som ENTSO 
for elektrisk kraft skal oversende til Byrået i 
samsvar med artikkel 8 nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over 
relevante opplysninger kan bli oppdatert. 
ENTSO for elektrisk kraft skal føre et omfat-
tende digitalt dataarkiv i standardisert format 
med de opplysningene som Byrået krever.

3. Relevante TSO-er skal oversende til ENTSO 
for elektrisk kraft de opplysningene som er 
nødvendige for å kunne utføre oppgavene 
nevnt i nr. 1 og 2.

4. På grunnlag av en anmodning fra regulerings-
myndigheten, skal DSO-ene gi TSO-ene opp-
lysninger i henhold til nr. 2, med mindre opp-
lysningene allerede er tilgjengelige for regule-
ringsmyndighetene, TSO-ene, Byrået eller 
ENTSO for elektrisk kraft i forbindelse med 
deres respektive oppgaver med hensyn til 
overvåking av gjennomføringen, og slik at 
dobbeltarbeid unngås.

Artikkel 15

Årsrapport om driftssikkerhetsindikatorer

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. sep-
tember offentliggjøre en årsrapport basert på 
den skalaen for klassifisering av hendelser 
som er vedtatt i samsvar med artikkel 8 nr. 3 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 714/2009. 
Byrået kan avgi sin uttalelse om form og inn-
hold i årsrapporten, herunder det geografiske 
omfanget av de rapporterte hendelsene, de 
innbyrdes elektriske avhengighetsforholdene 
mellom TSO-enes kontrollområder og eventu-
elle relevante historikkopplysninger.

2. TSO-ene for hver medlemsstat skal senest 1. 
mars legge fram for ENTSO for elektrisk kraft 
nødvendige data og opplysninger for utarbei-
ding av årsrapporter basert på skalaen for 
klassifisering av hendelser som nevnt i nr. 1. 
De dataene som legges fram av TSO-ene, skal 
omhandle det foregående året.

3. Årsrapportene nevnt i nr. 1 skal minst inne-
holde følgende driftssikkerhetsindikatorer 
som er relevante for driftssikkerheten:

a) Antall utløste anleggsdeler i transmisjons-
nettet per år per TSO.

b) Antall utløste kraftproduksjonsanlegg per 
år per TSO.

c) Energi som ikke er levert som følge av ikke-
planlagte frakoplinger av forbruksanlegg, 
per år per TSO.

d) Varighet og antall tilfeller av skjerpet drifts-
tilstand og nøddriftstilstand per TSO.

e) Varighet av og antall hendelser der det ble 
konstatert mangel på reserver, per TSO.

f) Varighet av og antall spenningsavvik som 
oversteg intervallene fra tabell 1 og 2 i ved-
legg II, per TSO.

g) Antall minutter utenfor standard frekven-
sintervall og antall minutter utenfor 50 % av 
maksimalt stasjonært frekvensavvik per 
synkronområde.

h) Antall nettoppdelinger eller lokale nettsam-
menbrudd.

i) Antall strømstanser som omfatter to eller 
flere TSO-er.

4. Årsrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde føl-
gende driftssikkerhetsindikatorer som er rele-
vante for driftsplanlegging:
a) Antall hendelser der en hendelse som inn-

går i listen over uforutsette hendelser, førte 
til en forringelse av systemets driftstilstand.

b) Antall hendelser nevnt i bokstav a) der en 
forringelse av systemets driftsforhold inn-
traff som følge av uventede avvik fra for-
bruks- eller produksjonsprognosene.

c) Antall hendelser der det oppsto en forrin-
gelse av systemets driftsforhold som følge 
av en ekstraordinær uforutsett hendelse.

d) Antall hendelser nevnt i bokstav c) der en 
forringelse av systemets driftsforhold inn-
traff som følge av uventede avvik fra for-
bruks- eller produksjonsprognosene.

e) Antall hendelser som førte til en forringelse 
av systemets driftsforhold som følge av 
mangel på reserver av aktiv effekt.

5. Årsrapportene skal inneholde forklaringer på 
årsakene til hendelser på driftssikkerhetsska-
laene 2 og 3 ut fra skalaen for klassifisering av 
hendelser vedtatt av ENTSO for elektrisk 
kraft. Disse forklaringene skal være basert på 
undersøkelsen av hendelser som TSO-ene 
utfører i henhold til prosessen fastsatt i ska-
laen for klassifisering av hendelser. TSO-ene 
skal informere de respektive reguleringsmyn-
dighetene om en undersøkelse i god tid før 
den påbegynnes. Reguleringsmyndigheter og 
Byrået kan delta i undersøkelsen på egen 
anmodning.
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Artikkel 16

Årsrapport om lastfrekvensregulering

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. sep-
tember offentliggjøre en årsrapport om lastfre-
kvensregulering basert på de opplysningene 
som TSO-ene har lagt fram i samsvar med nr. 
2. Årsrapporten om lastfrekvensregulering 
skal for hver medlemsstat inneholde de opp-
lysningene som er oppført i nr. 2.

2. Fra 14. september 2018 skal TSO-ene i hver 
medlemsstat senest 1. mars hvert år legge 
fram følgende opplysninger for det foregående 
året til ENTSO for elektrisk kraft:
a) Identifisering av LFC-blokker, LFC-områder 

og overvåkingsområder i medlemsstaten.
b) Identifisering av LFC-blokker som ikke lig-

ger i medlemsstaten, og som inneholder 
LFC-områder og overvåkingsområder som 
ligger i medlemsstaten.

c) Identifisering av hvilke synkronområder 
hver medlemsstat tilhører.

d) Data knyttet til kriterier for evaluering av 
frekvenskvalitet for hvert synkronområde 
og hver LFC-blokk i bokstav a), b) og c), 
som dekker hver måned i minst to foregå-
ende kalenderår.

e) FCR-forpliktelsen og den opprinnelige FCR-
forpliktelsen for hver TSO som driver virk-
somhet i medlemsstaten, som dekker hver 
måned i minst to foregående kalenderår.

f) En beskrivelse av og datoen for gjennomfø-
ring av eventuelle avbøtende tiltak og ram-
pingkrav for å minske deterministiske fre-
kvensavvik i det foregående kalenderåret i 
samsvar med artikkel 137 og 138, der TSO-
ene i medlemsstaten var involvert.

3. De dataene som legges fram av TSO-ene, skal 
omhandle det foregående året. Opplysningene 
om synkronområder, LFC-blokker, LFC-områ-
der og overvåkingsområder i bokstav a), b) og 
c) skal rapporteres én gang. Dersom disse 
områdene endres, skal disse opplysningene 
rapporteres innen 1. mars det etterfølgende 
året.

4. Når det er relevant skal alle TSO-er i et synkro-
nområde eller en LFC-blokk samarbeide om å 
samle inn opplysningene oppført i nr. 2.

Artikkel 17

Årsrapport om vurdering av regional 
koordinering

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. sep-
tember offentliggjøre en årsrapport om vurde-

ring av regional koordinering basert på årsrap-
portene om vurdering av regional koordine-
ring lagt fram av de regionale sikkerhetskoor-
dinatorene i samsvar med nr. 2, vurdere even-
tuelle driftskompatibilitetsproblemer og 
foreslå endringer med sikte på å forbedre for-
målstjenligheten og effektiviteten i samordnin-
gen av systemdriften.

2. Hver regional sikkerhetskoordinator skal 
innen 1. mars utarbeide en årsrapport og 
legge den fram for ENTSO for elektrisk kraft, 
med følgende opplysninger om de oppgavene 
sikkerhetskoordinatoren utfører:
a) Antall hendelser, gjennomsnittlig varighet 

og årsakene til manglende utførelse av opp-
gaver.

b) Statistikk om begrensninger, herunder 
deres varighet, plassering og antall tilfeller, 
samt tilhørende korrigerende tiltak som er 
aktivert og den faktiske kostnaden i forbin-
delse med dette.

c) Antall tilfeller der TSO-ene har avvist å gjen-
nomføre de korrigerende tiltakene som er 
anbefalt av den regionale sikkerhetskoordi-
natoren, og årsakene til dette.

d) Antall inkompatibiliteter ved driftsstans 
som er påvist i samsvar med artikkel 80.

e) En beskrivelse av de tilfellene der mangel 
på regional tilstrekkelighet er blitt vurdert 
og en beskrivelse av de avbøtende tiltakene 
som er iverksatt.

3. De dataene som er lagt fram for ENTSO for 
elektrisk kraft av de regionale sikkerhetskoor-
dinatorene, skal omhandle det foregående 
året.

Del II

Driftssikkerhet

Avdeling 1

Krav til driftssikkerhet

Kapittel 1

Vedlegg 2. Systemdriftstilstander, korrigerende 
tiltak og grenser for driftssikkerhet

Artikkel 18

Klassifisering av systemdriftstilstander

1. Et transmisjonsnett skal befinne seg i norm-
aldriftstilstand når samtlige følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Spenning og kraftflyt er innenfor grensene 

for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med 
artikkel 25.
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b) Frekvensen oppfyller følgende kriterier:
i) Stasjonært systemfrekvensavvik er 

innenfor standard frekvensintervall.
ii) Den absolutte verdien av stasjonært 

systemfrekvensavvik er ikke høyere 
enn det maksimale stasjonære frekvens-
avviket, og de systemfrekvensgrensene 
som er fastsatt for den skjerpede drifts-
tilstanden, er ikke oppfylt.

c) Reserver av aktiv og reaktiv effekt er til-
strekkelige til å motstå uforutsette hendel-
ser fra listen over uforutsette hendelser 
fastsatt i samsvar med artikkel 33, uten å 
overskride grensene for driftssikkerhet.

d) Drift av den berørte TSO-ens kontrollom-
råde er og vil forbli innenfor grensene for 
driftssikkerhet etter aktivering av korrige-
rende tiltak som følge av forekomsten av en 
uforutsett hendelse fra listen over uforut-
sette hendelser, fastsatt i samsvar med 
artikkel 33.

2. Et transmisjonsnett skal befinne seg i skjerpet 
driftstilstand når
a) spenning og kraftflyt er innenfor grensene 

for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med 
artikkel 25, og

b) TSO-ens reservekapasitet er redusert med 
mer enn 20 % i mer enn 30 minutter, og det 
ikke finnes noen mulighet til å kompensere 
for denne reduksjonen under systemdrift i 
sanntid, eller

c) frekvensen oppfyller følgende kriterier:
i) den absolutte verdien av stasjonært sys-

temfrekvensavvik er ikke høyere enn 
det maksimale stasjonære frekvensavvi-
ket, og

ii) den absolutte verdien av stasjonært sys-
temfrekvensavvik har kontinuerlig 
overskredet 50 % av det maksimale sta-
sjonære frekvensavviket i et tidsrom 
som er lengre enn utløsningstiden for 
skjerpet driftstilstand, eller standard 
frekvensintervall i et tidsrom som er 
lengre enn gjenopprettingstiden for fre-
kvens, eller

d) minst én uforutsett hendelse fra listen over 
uforutsette hendelser, fastsatt i samsvar 
med artikkel 33, fører til overskridelse av 
TSO-ens grenser for driftssikkerhet, selv 
etter aktivering av korrigerende tiltak.

3. Et transmisjonsnett skal befinne seg i nød-
driftstilstand når minst ett av følgende vilkår er 
oppfylt:

a) Det er minst én overskridelse av en TSOs 
grenser for driftssikkerhet fastsatt i sam-
svar med artikkel 25.

b) Frekvensen oppfyller ikke kriteriene for 
normaldriftstilstand og for skjerpet driftstil-
stand fastsatt i samsvar med nr. 1 og 2.

c) Minst ett tiltak i TSO-ens systembeskyttel-
sesplan er aktivert.

d) Det er konstatert funksjonsfeil på verktøy, 
hjelpemidler og anlegg, fastsatt i samsvar 
med artikkel 24 nr. 1, som fører til at disse 
verktøyene, hjelpemidlene og anleggene 
ikke er tilgjengelige i mer enn 30 minutter.

4. Et transmisjonsnett skal anses å være rammet 
av nettsammenbrudd når minst ett av følgende 
vilkår er oppfylt:
a) Tap av mer enn 50 % av forbruket i den 

berørte TSO-ens kontrollområde.
b) Totalt fravær av spenning i minst tre minut-

ter i den berørte TSO-ens kontrollområde, 
som har ført til utløsning av gjenoppret-
tingsplaner.
En TSO i synkronområdene GB og IE/NI 

kan utarbeide et forslag med angivelse av det 
nivået av forbrukstap der transmisjonsnettet 
anses å være rammet av nettsammenbrudd. 
TSO-ene i synkronområdene GB og IE/NI skal 
informere ENTSO for elektrisk kraft om dette 
tilfellet.

5. Et transmisjonsnett skal være i gjenoppret-
tingstilstand når en TSO som befinner seg i 
nøddriftstilstand eller er rammet av nettsam-
menbrudd, har begynt å aktivere tiltakene i sin 
gjenopprettingsplan.

Artikkel 19

Overvåking og fastsettelse av systemdrifts-
tilstander som utføres av TSO-er

1. Hver TSO skal i sanntidsdrift fastsette system-
driftstilstanden i sitt transmisjonsnett.

2. Hver TSO skal i sitt kontrollområde overvåke 
følgende parametrer for transmisjonsnettet i 
sanntid, basert på fjernmålinger i sanntid eller 
beregnede verdier fra sitt observerbarhetsom-
råde, samtidig som det tas hensyn til struktu-
relle data og sanntidsdata i samsvar med artik-
kel 42:
a) Flyt av aktiv og reaktiv effekt.
b) Samleskinnespenninger.
c) Frekvensreguleringsfeil og innstillingsfeil 

ved frekvensgjenoppretting av dens LFC-
område.

d) Reserver av aktiv og reaktiv effekt.
e) Produksjon og forbruk.
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3. For å fastsette systemdriftstilstanden skal hver 
TSO utføre analyser av uforutsette hendelser 
minst én gang hvert 15. minutt, med overvå-
king av transmisjonsnettets parametrer fast-
satt i samsvar med nr. 2, i forhold til grensene 
for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artik-
kel 25 og kriteriene for systemdriftstilstand 
fastsatt i samsvar med artikkel 18. Hver TSO 
skal også overvåke nivået av tilgjengelige 
reserver mot reservekapasiteten. Ved analyse 
av uforutsette hendelser skal hver TSO ta hen-
syn til virkningen av korrigerende tiltak og til-
takene i systembeskyttelsesplanen.

4. Dersom transmisjonsnettet ikke befinner seg i 
normaldriftstilstand og dersom denne system-
driftstilstanden betegnes som en utbredt 
driftstilstand, skal TSO-en
a) informere alle TSO-er om systemdriftstil-

standen for sitt transmisjonsnett ved hjelp 
av et IT-verktøy for utveksling av sanntids-
data på felleseuropeisk plan, og

b) gi ytterligere opplysninger om sine 
anleggsdeler i transmisjonsnettet som inn-
går i observerbarhetsområdet til andre 
TSO-er, til disse TSO-ene.

Artikkel 20

Korrigerende tiltak i systemdriften

1. Hver TSO skal bestrebe seg på å sikre at trans-
misjonsnettet forblir i normaldriftstilstand, og 
skal ha ansvaret for å håndtere brudd på drifts-
sikkerheten. For å nå dette målet skal hver 
TSO utforme, forberede og aktivere korrige-
rende tiltak, samtidig som det tas hensyn til 
deres tilgjengelighet, den tiden og de ressur-
sene som kreves for å aktivere dem, samt 
eventuelle forhold utenfor transmisjonsnettet 
som er relevante for hvert korrigerende tiltak.

2. De korrigerende tiltakene som brukes av 
TSO-er i systemdriften i samsvar med nr. 1 og 
artikkel 21–23 i denne forordning, skal 
stemme overens med de korrigerende tilta-
kene som skal tas med i kapasitetsberegnin-
gen i samsvar med artikkel 25 i forordning 
(EU) 2015/1222.

Artikkel 21

Prinsipper og kriterier for korrigerende tiltak

1. Hver TSO skal anvende følgende prinsipper 
ved aktivering og samordning av korrigerende 
tiltak i samsvar med artikkel 23:
a) For brudd på driftssikkerheten som ikke må 

håndteres på en samordnet måte, skal en 

TSO utforme, forberede og aktivere korrige-
rende tiltak for å gjenopprette systemet til 
normaldriftstilstand og hindre spredning av 
skjerpet driftstilstand eller nøddriftstilstand 
utenfor TSO-ens kontrollområde, ut fra de 
kategoriene som er definert i artikkel 22.

b) For brudd på driftssikkerheten som må 
håndteres på en samordnet måte, skal en 
TSO utforme, forberede og aktivere korri-
gerende tiltak i samordning med andre 
berørte TSO-er, etter metoden for samord-
net forberedelse av korrigerende tiltak i 
henhold til artikkel 76 nr. 1 bokstav b), sam-
tidig som det tas hensyn til anbefalingen fra 
en regional sikkerhetskoordinator i sam-
svar med artikkel 78 nr. 4.

2. Når egnede korrigerende tiltak velges, skal 
hver TSO benytte følgende kriterier:
a) De mest formålstjenlige og økonomisk 

effektive korrigerende tiltakene skal aktive-
res.

b) Korrigerende tiltak skal aktiveres så nær 
sanntid som mulig, samtidig som det tas 
hensyn til forventet aktiveringstid og hvor 
mye det haster å få løst den systemdriftssi-
tuasjonen som tiltakene er rettet mot.

c) Når de tilgjengelige korrigerende tiltakene 
benyttes, skal risikoen for feil vurderes, 
samt tiltakenes innvirkning på driftssikker-
heten, for eksempel
i) risikoen for feil eller kortslutning som 

skyldes topologiendringer,
ii) risikoen for driftsstans forårsaket av 

endringer av aktiv eller reaktiv effekt i 
kraftproduksjonsenheter eller forbruks-
anlegg, og

iii) risikoen for funksjonsfeil forårsaket av 
utstyr.

d) Det skal foretrekkes korrigerende tiltak 
som gjør den største utvekslingskapasite-
ten mellom budområder tilgjengelig for 
kapasitetsfordeling, og samtidig overhol-
der alle grenser for driftssikkerheten.

Artikkel 22

Kategorier av korrigerende tiltak

1. Hver TSO skal benytte følgende kategorier av 
korrigerende tiltak:
a) Endring av varigheten av en planlagt drifts-

stans eller fornyet idriftsetting av anleggs-
deler i transmisjonsnettet for å gjøre disse 
anleggsdelene i transmisjonsnettet tilgjen-
gelige for drift.

b) Aktiv påvirkning av kraftflyten ved hjelp av
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i) trinnkoplinger i krafttransformatorer,
ii) trinnkoplinger i faseforskyvende trans-

formatorer,
iii) endring av topologier.

c) Regulering av spenning og håndtering av 
reaktiv effekt ved hjelp av
i) trinnkoplinger i krafttransformatorer,
ii) omkopling av kondensatorer og reakto-

rer,
iii) omkopling av kraftelektroniske innret-

ninger som brukes for regulering av 
spenning og reaktiv effekt,

iv) instruksjoner til transmisjonsnettilknyt-
tede DSO-er og betydelige nettbrukere 
om å blokkere automatisk regulering av 
spenning og reaktiv effekt på transfor-
matorer, eller på sine anlegg å aktivere 
korrigerende tiltak fastsatt i punkt i)-iii) 
dersom spenningsforringelsen setter 
driftssikkerheten i fare eller truer med å 
føre til spenningskollaps i et transmi-
sjonsnett,

v) anmodning om endring av uttak av reak-
tiv effekt eller settpunktet for spenning 
for transmisjonsnettilknyttede syn-
krone kraftproduksjonsenheter,

vi) anmodning om endring av uttak av reak-
tiv effekt for omformerne i transmi-
sjonsnettilknyttede ikke-synkrone kraft-
produksjonsenheter.

d) Ny beregning av dagen-før- og intradags-
utvekslingskapasitet mellom budområder i 
samsvar med forordning (EU) 2015/1222.

e) Spesialregulering for transmisjonsnettil-
knyttede eller distribusjonsnettilknyttede 
nettbrukere i TSO-ens kontrollområde, 
mellom to eller flere TSO-er.

f) Mothandel mellom to eller flere budområ-
der.

g) Justering av flyt av aktiv effekt gjennom 
HVDC-systemer.

h) Aktivering av prosedyrer for håndtering av 
frekvensavvik.

i) Begrensning, i henhold til artikkel 16 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 714/2009, av allerede 
tildelt utvekslingskapasitet mellom budom-
råder i en nødssituasjon der bruken av 
denne kapasiteten utgjør en fare for drifts-
sikkerheten, og alle TSO-er for en bestemt 
overføringsforbindelse samtykker i en slik 
justering, og spesialregulering eller mot-
handel ikke er mulig.

j) Dersom det er relevant, manuell utkopling 
av forbruk i normaldriftstilstand eller skjer-
pet driftstilstand.

2. Dersom det er nødvendig og berettiget for å 
opprettholde driftssikkerheten, kan hver TSO 
forberede og aktivere ytterligere korrigerende 
tiltak. TSO-en skal rapportere og begrunne 
disse tilfellene til den relevante regulerings-
myndigheten og, når det er relevant, medlems-
staten, minst én gang i året etter aktivering av 
de ytterligere korrigerende tiltakene. De rele-
vante rapportene og begrunnelsene skal også 
offentliggjøres. Europakommisjonen eller 
Byrået kan be relevant reguleringsmyndighet 
om å gi ytterligere opplysninger om aktivering 
av ytterligere korrigerende tiltak dersom disse 
påvirker et tilgrensende transmisjonsnett.

Artikkel 23

Forberedelse, aktivering og samordning av 
korrigerende tiltak

1. Hver TSO skal forberede og aktivere korrige-
rende tiltak i samsvar med kriteriene fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2 for å hindre en forverring av 
systemdriftstilstanden på grunnlag av føl-
gende faktorer:
a) Overvåking og fastsettelse av systemdrifts-

tilstandene i samsvar med artikkel 19.
b) Analyse av uforutsette hendelser i sanntids-

drift i samsvar med artikkel 34.
c) Analyse av uforutsette hendelser under 

driftsplanlegging i samsvar med artikkel 
72.

2. Når en TSO forbereder og aktiverer et korri-
gerende tiltak, herunder spesialregulering 
eller mothandel i henhold til artikkel 25 og 35 
i forordning (EU) 2015/1222, eller en prose-
dyre i en TSOs systembeskyttelsesplan som 
påvirker andre TSO-er, skal den berørte TSO-
en i samordning med de andre berørte TSO-
ene vurdere virkningene av slike korrige-
rende tiltak eller tiltak innenfor og utenfor 
dens eget kontrollområde, i samsvar med 
artikkel 75 nr. 1, artikkel 76 nr. 1 bokstav b) 
og artikkel 78 nr. 1, 2 og 4, samt gi de berørte 
TSO-ene opplysningene om denne virknin-
gen.

3. Ved forberedelse og aktivering av korrige-
rende tiltak som har innvirkning på transmi-
sjonsnettilknyttede SGU-er og DSO-er, skal 
hver TSO, dersom dennes transmisjonsnett er 
i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstil-
stand, vurdere virkningene av slike korrige-
rende tiltak i samordning med berørte SGU-er 
og TSO-er og velge korrigerende tiltak som 
bidrar til å opprettholde normaldriftstilstand 
og sikker drift for alle berørte parter. Hver 
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berørt SGU og DSO skal legge fram for TSO-
en alle nødvendige opplysninger for denne 
samordningen.

4. Ved forberedelse og aktivering av korrige-
rende tiltak skal hver TSO, dersom dennes 
transmisjonsnett ikke er i normaldriftstilstand 
eller skjerpet driftstilstand, i den grad det er 
mulig samordne slike korrigerende tiltak med 
de berørte transmisjonsnettilknyttede SGU-
ene og DSO-ene for å opprettholde driftssik-
kerheten og integriteten i transmisjonsnettet.

Når en TSO aktiverer et korrigerende til-
tak, skal hver berørt transmisjonsnettilknyttet 
betydelig nettbruker og DSO utføre de instruk-
sene som TSO-en har gitt.

5. Dersom begrensninger bare har konsekven-
ser for den lokale driftstilstanden innenfor 
TSO-ens kontrollområde, og bruddet på drifts-
sikkerheten ikke trenger å håndteres på en 
samordnet måte, kan den TSO-en som er 
ansvarlig for håndteringen, beslutte ikke å 
aktivere korrigerende tiltak som medfører 
kostnader.

Artikkel 24

Tilgjengeligheten av midler, verktøy og anlegg 
for TSO-er

1. Hver TSO skal sikre tilgjengelighet, pålitelig-
het og redundans for følgende elementer:
a) Anlegg for overvåking av systemdriftstil-

standen i transmisjonsnettet, herunder pro-
grammer for tilstandsestimering og anlegg 
for lastfrekvensregulering.

b) Midler for styring og kontroll av effektbry-
tere, utkoplingsbrytere, trinnkoplere i 
transformatorer og annet utstyr som bru-
kes til å regulere anleggsdeler i transmi-
sjonsnettet.

c) Midler for å kommunisere med andre TSO-
ers og RSC-ers kontrollrom.

d) Verktøy for driftssikkerhetsanalysen.
e) Verktøy og kommunikasjonsmidler som er 

nødvendig for at TSO-ene skal kunne tilret-
telegge for markedsvirksomhet over lande-
grensene.

2. Når TSO-ens verktøy, midler og anlegg nevnt i 
nr. 1 påvirker transmisjonsnettilknyttede DSO-
er eller SGU-er som er involvert i levering av 
balansetjenester, tilleggstjenester, systembe-
skyttelse eller -gjenoppretting eller levering av 
driftsdata i sanntid i henhold til artikkel 44, 47, 
50, 51, 52 og 52, skal den relevante TSO-en og 
disse DSO-ene og SGU-ene samarbeide og 
samordne for å fastsette og sikre tilgjengelig-

het, pålitelighet og redundans for disse verk-
tøyene, midlene og anleggene.

3. Innen 18 måneder etter at denne forordning 
har trådt i kraft, skal hver TSO vedta en plan 
for kontinuerlig virksomhet der det angis 
hvordan tap av kritiske verktøy, midler og 
anlegg skal håndteres, og som inneholder 
bestemmelser om vedlikehold, utskiftning og 
utvikling av dem. Hver TSO skal minst én 
gang i året gjennomgå sin plan for kontinuer-
lig virksomhet og ajourføre den ved behov og i 
alle tilfeller etter enhver betydelig endring av 
kritiske verktøy, midler og anlegg eller av rele-
vante systemdriftsforhold. TSO-en skal dele de 
delene av planen for kontinuerlig virksomhet 
som påvirker DSO-er og SGU-er, med de 
berørte DSO-ene og SGU-ene.

Artikkel 25

Grenser for driftssikkerhet

1. Hver TSO skal fastsette grensene for driftssik-
kerhet for hver anleggsdel i sitt transmisjons-
nett, samtidig som det tas hensyn til minst føl-
gende fysiske kjennetegn:
a) Spenningsgrenser i samsvar med artikkel 

27.
b) Grenser for kortslutningsstrøm i samsvar 

med artikkel 30.
c) Grenser for strøm med hensyn til termisk 

belastning, herunder tillatte forbigående 
overbelastninger.

2. Ved fastsettelse av grensene for driftssikker-
het, skal hver TSO ta hensyn til SGU-enes 
kapasitet til å forhindre at spenningsinterval-
ler og frekvensgrenser i normaldriftstilstand 
og skjerpet driftstilstand fører til at de frako-
ples.

3. I tilfelle endringer i en av anleggsdelene i 
transmisjonsnettet, skal den berørte TSO-en 
validere og om nødvendig oppdatere grensene 
for driftssikkerhet.

4. For hver overføringsforbindelse skal hver 
TSO komme til enighet med den tilgrensende 
TSO-en om felles grenser for driftssikkerheten 
i samsvar med nr. 1.

Artikkel 26

Sikkerhetsplan for beskyttelse av kritisk 
infrastruktur

1. Hver TSO skal, samtidig som det tas hensyn til 
artikkel 5 i rådsdirektiv 2008/114/EF10, fast-
sette en fortrolig sikkerhetsplan som inne-
holder en risikovurdering av anlegg som eies 
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eller drives av TSO-en, som omfatter scenari-
oer med alvorlige fysiske trusler eller cyber-
trusler som fastsatt av medlemsstaten.

2. Sikkerhetsplanen skal ta hensyn til mulige 
virkninger på de europeiske sammenkoplede 
transmisjonsnettene og omfatter organisato-
riske og fysiske tiltak for å redusere de identi-
fiserte risikoene.

3. Hver TSO skal regelmessig gjennomgå sikker-
hetsplanen for å ta hensyn til endringer av 
trusselscenarioer og gjenspeile utviklingen av 
transmisjonsnettet.

Kapittel 2

Vedlegg 3. Regulering av spenning og 
håndtering av reaktiv effekt

Artikkel 27

Forpliktelser for alle TSO-er med hensyn til 
spenningsgrenser

1. I samsvar med artikkel 18 skal hver TSO 
bestrebe seg på å sikre at spenningen i norm-
aldriftstilstand skal forbli stasjonær ved trans-
misjonsnettets tilknytningspunkter innenfor 
de intervallene som er angitt i tabell 1 og 2 i 
vedlegg II.

2. Dersom relevant TSO i Spania i samsvar med 
artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) 2016/631 
krever at kraftproduksjonsenheter som er til-
koplet nominelle spenninger på mellom 300 og 
400 kV, forblir i spenningsintervallet fra 1,05 til 
1,0875 per enhet i et ubegrenset tidsrom, skal 
dette ytterligere spenningsintervallet tas i 
betraktning av relevant TSO i Spania når nr. 1 
oppfylles.

3. Hver TSO skal fastsette referansespenningen 
for spenningsverdier uttrykt i pu.

4. Hver TSO skal bestrebe seg på å sikre at spen-
ningen under normaldriftstilstand og etter en 
uforutsett hendelse, holder seg innenfor bre-
dere spenningsintervaller i et begrenset tids-
rom dersom det er enighet om disse bredere 
spenningsintervallene med transmisjonsnettil-
knyttede DSO-er, eiere av kraftproduksjonsan-
legg i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forord-
ning (EU) 2016/631 eller eiere av HVDC-

systemer i samsvar med artikkel 18 i forord-
ning (EU) 2016/1447.

5. Hver TSO skal komme til enighet med de 
transmisjonsnettilknyttede DSO-ene og trans-
misjonsnettilknyttede betydelige nettbrukere 
om spenningsintervaller ved tilknytningspunk-
tene under 110 kV dersom disse spenningsin-
tervallene er relevante for å opprettholde gren-
sene for driftssikkerheten. Hver TSO skal 
bestrebe seg på å sikre at spenningen holder 
seg innenfor det avtalte intervallet under 
normaldriftstilstand og etter en uforutsett hen-
delse.

Artikkel 28

Forpliktelser for SGU-er med hensyn til regule-
ring av spenning og håndtering av reaktiv effekt 
ved systemdrift

1. Innen tre måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle SGU-er som er 
transmisjonsnettilknyttede kraftproduksjons-
enheter som ikke omfattes av artikkel 16 i for-
ordning (EU) 2016/631, eller som er HVDC-
systemer som ikke omfattes av artikkel 18 i 
forordning (EU) 2016/1447, informere sin 
TSO om sin kapasitet i forhold til spennings-
kravene i artikkel 16 i forordning (EU) 2016/
631 eller i artikkel 18 i forordning (EU) 2016/
1447, med angivelse av sin spenningskapasitet 
og hvor lenge de kan klare situasjonen uten å 
bli frakoplet.

2. SGU-er som er forbruksanlegg som omfattes 
av kravene i artikkel 3 i forordning (EU) 2016/
1388, skal ikke koples fra som følge av en for-
styrrelse i spenningsintervallene nevnt i artik-
kel 27. Innen tre måneder etter ikrafttredelsen 
av denne forordning skal SGU-er som er trans-
misjonsnettilknyttede forbruksanlegg som 
ikke omfattes av artikkel 3 i forordning (EU) 
2016/1388, informere sin TSO om sin kapasi-
tet i forhold til spenningskravene i vedlegg II i 
forordning (EU) 2016/1388, med angivelse av 
sin spenningskapasitet og hvor lenge de kan 
klare situasjonen uten å bli frakoplet.

3. Hver SGU som er et transmisjonsnettilknyttet 
forbruksanlegg, skal opprettholde settpunk-
tene for reaktiv effekt, effektfaktorintervallene 
og settpunktene for spenningsregulering 
innenfor det intervallet som er avtalt med 
TSO-en i samsvar med artikkel 27.

10 Rådsdirektiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifi-
sering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og 
vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EUT L 345 
av 23.12.2008, s. 75).
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Artikkel 29

Forpliktelser for alle TSO-er med hensyn til 
regulering av spenning og håndtering av reaktiv 
effekt ved systemdrift

1. Dersom spenningen i et tilknytningspunkt til 
transmisjonsnettet ligger utenfor intervallene 
definert i tabell 1 og 2 i vedlegg II til denne for-
ordning, skal hver TSO treffe korrigerende til-
tak for regulering av spenning og håndtering 
av reaktiv effekt i samsvar med artikkel 22 nr. 
1 bokstav c) i denne forordning, for å gjenopp-
rette spenningen ved tilknytningspunktet 
innenfor intervallet angitt i vedlegg II og 
innenfor tidsrommet angitt i artikkel 16 i for-
ordning (EU) 2016/631 og artikkel 13 i forord-
ning (EU) 2016/1388.

2. Hver TSO skal i sin driftssikkerhetsanalyse ta 
hensyn til de spenningsverdiene der transmi-
sjonsnettilknyttede SGU-er som ikke omfattes 
av kravene i forordning (EU) 2016/631 eller 
forordning (EU) 2016/1388, kan bli frakoplet.

3. Hver TSO skal sikre en reserve av reaktiv 
effekt som har tilstrekkelig volum og reak-
sjonstid, for å holde spenningen innenfor sitt 
kontrollområde og på overføringsforbindelser 
innenfor de intervallene som er angitt i ved-
legg II.

4. TSO-er som er sammenkoplet gjennom veksel-
strømoverføringsforbindelser skal i fellesskap 
angi en passende ordning for spenningsregu-
lering for å sikre at de felles grensene for 
driftssikkerhet som er fastsatt i samsvar med 
artikkel 25 nr. 4, overholdes.

5. Hver TSO skal komme til enighet med hver 
transmisjonsnettilknyttet DSO om settpunk-
tene for reaktiv effekt, effektfaktorintervallene 
og settpunktene for spenningsregulering ved 
tilknytningspunktet mellom TSO-en og DSO-
en i samsvar med artikkel 15 i forordning 
(EU) 2016/1388. For å sikre at disse para-
metrene opprettholdes, skal hver transmi-
sjonsnettilknyttet DSO bruke sine ressurser 
av reaktiv effekt og ha rett til å gi instrukser 
om spenningsregulering til distribusjonsnettil-
knyttede SGU-er.

6. Hver TSO skal ha rett til å bruke all tilgjenge-
lig kapasitet for reaktiv effekt som er knyttet til 
transmisjonsnettet, innenfor sitt kontrollom-
råde, for å håndtere reaktiv effekt effektivt og 
opprettholde spenningsintervallene fastsatt i 
tabell 1 og 2 i vedlegg II til denne forordning.

7. Hver TSO skal, direkte eller indirekte i sam-
ordning med den transmisjonsnettilknyttede 
DSO-en når det er relevant, håndtere ressur-

ser av reaktiv effekt innenfor sitt kontrollom-
råde, herunder blokkering av automatisk 
regulering av spenning og reaktiv effekt på 
transformatorer, spenningsfall og forbruksfra-
kopling ved lav spenning, for å opprettholde 
grensene for driftssikkerhet og hindre spen-
ningskollaps i transmisjonsnettet.

8. Hver TSO skal fastsette tiltak for spenningsre-
gulering i samordning med transmisjonsnettil-
knyttede SGU-er og DSO-er og med tilgren-
sende TSO-er.

9. Når det er relevant for spenningsregulering og 
håndtering av reaktiv effekt i transmisjonsnet-
tet, kan en TSO i samordning med en DSO 
kreve at en distribusjonsnettilknyttet SGU føl-
ger instruksene om spenningsregulering.

Kapittel 3

Vedlegg 4. Håndtering av kortslutningsstrøm

Artikkel 30

Kortslutningsstrøm

Hver TSO skal fastsette
a) den høyeste kortslutningsstrømmen der den 

nominelle kapasiteten for effektbrytere og 
annet utstyr overskrides, og

b) den minste kortslutningsstrømmen for kor-
rekt drift av vernutstyr.

Artikkel 31

Beregning av kortslutningsstrøm og tilknyttede 
tiltak

1. Hver TSO skal utføre beregninger av kortslut-
ningsstrømmen for å vurdere innvirkningen av 
tilgrensende TSO-er og transmisjonsnettil-
knyttede SGU-er og transmisjonsnettilknyt-
tede distribusjonsnett, herunder lukkede dis-
tribusjonsnett, på nivåene av kortslutnings-
strøm i transmisjonsnettet. Dersom et transmi-
sjonsnettilknyttet distribusjonsnett, herunder 
lukkede distribusjonsnett, påvirker nivåene av 
kortslutningsstrøm, skal det inngå i beregnin-
gene av kortslutningsstrøm for transmisjons-
nettet.

2. Ved beregninger av kortslutningsstrøm skal 
hver TSO
a) benytte de mest nøyaktige tilgjengelige 

dataene av høy kvalitet,
b) ta hensyn til internasjonale standarder, og
c) som grunnlag for beregningen av den høy-

este kortslutningsstrømmen, benytte slike 
driftsforhold som gir høyeste mulige nivå 
av kortslutningsstrøm, herunder kortslut-
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ningsstrømmen fra andre transmisjonsnett 
og distribusjonsnett, herunder lukkede dis-
tribusjonsnett.

3. Hver TSO skal treffe driftstiltak eller andre til-
tak for å hindre avvik fra de grensene for høy-
este og minste kortslutningsstrøm som er 
nevnt i artikkel 30, på alle tidspunkter og for 
alt vernutstyr. Dersom et slikt avvik oppstår, 
skal hver TSO aktivere korrigerende tiltak 
eller treffe andre tiltak for å sikre at grensene 
nevnt i artikkel 30 gjenopprettes. Et avvik fra 
disse grensene er bare tillatt ved tilkoplingsse-
kvenser.

Kapittel 4

Vedlegg 5. Håndtering av kraftflyt

Artikkel 32

Grenser for kraftflyt

1. Hver TSO skal opprettholde kraftflyten innen-
for de grensene for driftssikkerhet som er fast-
satt når nettet er i normaldriftstilstand og etter 
forekomst av en uforutsett hendelse fra den 
listen over uforutsette hendelser som er nevnt 
i artikkel 33 nr. 1.

2. I (N-1)-situasjonen, ved normaldriftstilstand, 
skal hver TSO opprettholde kraftflyten innen-
for de tillatte forbigående overbelastningene 
som er nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c), 
etter å ha forberedt korrigerende tiltak som 
skal benyttes og gjennomføres innenfor den 
tidsrammen som er tillatt for tillatte forbigå-
ende overbelastninger.

Kapittel 5

Vedlegg 6. Analyse og håndtering av uforutsette 
hendelser

Artikkel 33

Liste over uforutsette hendelser

1. Hver TSO skal opprette en liste over uforut-
sette hendelser, herunder interne og eksterne 
uforutsette hendelser i sitt observerbarhets-
område, ved å vurdere om noen av disse ufor-
utsette hendelsene utgjør en fare for driftssik-
kerheten i TSO-ens kontrollområde. Listen 
over uforutsette hendelser skal omfatte både 
ordinære uforutsette hendelser og ekstraordi-
nære uforutsette hendelser som er fastsatt ved 
hjelp av metoden utviklet i samsvar med artik-
kel 75.

2. For å opprette en liste over uforutsette hendel-
ser skal hver TSO klassifisere hver uforutsett 

hendelse på grunnlag av om den er ordinær, 
ekstraordinær eller utenfor definert område, 
idet det tas hensyn til sannsynligheten for at 
den inntreffer samt følgende prinsipper:
a) Hver TSO skal klassifisere uforutsette hen-

delser for sitt eget kontrollområde.
b) Når drifts- eller værforhold i betydelig grad 

øker sannsynligheten for en ekstraordinær 
uforutsett hendelse, skal hver TSO ta med 
denne ekstraordinære uforutsette hendel-
sen i sin liste over uforutsette hendelser.

c) For å ta hensyn til ekstraordinære uforut-
sette hendelser med stor innvirkning på 
eget eller tilgrensende transmisjonsnett 
skal hver TSO ta med slike ekstraordinære 
uforutsette hendelser i sin liste over uforut-
sette hendelser.

3. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO og SGU 
som er et kraftproduksjonsanlegg, skal levere 
alle opplysninger som er relevante for analy-
sen av uforutsette hendelser, etter anmodning 
fra TSO-en, herunder prognoser og sanntids-
data, med eventuelle aggregerte data i sam-
svar med artikkel 50 nr. 2.

4. Hver TSO skal samordne sin analyse av ufor-
utsette hendelser gjennom sammenhengende 
lister over uforutsette hendelser med minst 
TSO-ene fra sitt eget observerbarhetsområde, 
i samsvar med artikkel 75.

5. Hver TSO skal informere TSO-ene i sitt obser-
verbarhetsområde om de eksterne uforut-
sette hendelsene som inngår i dennes liste 
over uforutsette hendelser.

6. Hver TSO skal i god tid informere de berørte 
TSO-ene i sitt observerbarhetsområde om alle 
planlagte topologiske endringer av dens 
anleggsdeler i transmisjonsnettet, som inngår 
som eksterne uforutsette hendelser i listene 
over uforutsette hendelser for de berørte TSO-
ene.

7. Hver TSO skal sikre at sanntidsdataene er til-
strekkelig nøyaktige til å muliggjøre konver-
gens mellom lastflytberegninger som utføres i 
analysen av uforutsette hendelser.

Artikkel 34

Analyse av uforutsette hendelser

1. Hver TSO skal foreta en analyse av uforutsette 
hendelser i sitt observerbarhetsområde for å 
identifisere uforutsette hendelser som setter 
eller kan sette driftssikkerheten i eget kontrol-
lområde i fare, og for å identifisere de korrige-
rende tiltakene som kan være nødvendige for 
å håndtere uforutsette hendelser, herunder til-
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tak for å begrense virkningene av ekstraordi-
nære uforutsette hendelser.

2. Hver TSO skal sikre at mulige overskridelser 
av grensene for driftssikkerheten i sitt kontrol-
lområde som er identifisert ved analysen av 
uforutsette hendelser ikke utgjør noen fare for 
driftssikkerheten i TSO-ens transmisjonsnett 
eller sammenkoplede transmisjonsnett.

3. Hver TSO skal utføre en analyse av uforutsette 
hendelser ut fra prognoser for driftsdata og 
driftsdata i sanntid fra sitt observerbarhetsom-
råde. Utgangspunktet for analysen av uforut-
sette hendelser i N-situasjonen skal være den 
relevante topologien i transmisjonsnettet, som 
omfatter planlagte driftsstanser i driftsplanleg-
gingsfasene.

Artikkel 35

Håndtering av uforutsette hendelser

1. Hver TSO skal vurdere risikoene knyttet til 
uforutsette hendelser etter simulering av hver 
uforutsett hendelse fra listen over uforutsette 
hendelser og etter en vurdering av om TSO-en 
kan holde sitt transmisjonsnett innenfor gren-
sene for driftssikkerheten i (N-1)-situasjonen.

2. Når en TSO vurderer at risikoene knyttet til en 
uforutsett hendelse er så betydelige at TSO-en 
kanskje ikke kan forberede og aktivere korri-
gerende tiltak i god tid for å hindre manglende 
overholdelse av (N-1)-kriteriet, eller at det er 
risiko for at en forstyrrelse spres til sammen-
koplede transmisjonsnett, skal TSO-en forbe-
rede og aktivere korrigerende tiltak for å 
oppnå samsvar med (N-1)-kriteriet så snart 
som mulig.

3. Ved en (N-1)-situasjon som følge av en forstyr-
relse, skal hver TSO aktivere et korrigerende 
tiltak for å sikre at transmisjonsnettet gjenopp-
rettes til normaldriftstilstand så snart som 
mulig, og at denne (N-1)-situasjonen blir den 
nye N-situasjonen.

4. En TSO skal ikke være forpliktet til å over-
holde (N-1)-kriteriet i følgende situasjoner:
a) Under tilkoplingssekvenser.
b) I det tidsrommet som kreves for å forbe-

rede og aktivere korrigerende tiltak.
5. Med mindre en medlemsstat bestemmer noe 

annet, skal en TSO ikke være forpliktet til å 
overholde (N-1)-kriteriet så lenge det bare 
oppstår lokale konsekvenser innenfor TSO-ens 
kontrollområde.

Kapittel 6

Vedlegg 7. Vern

Artikkel 36

Generelle krav til vern

1. Hver TSO skal drive sitt transmisjonsnett med 
det utstyret for vern og reservevern for auto-
matisk å hindre spredning av forstyrrelser 
som kan utgjøre fare for driftssikkerheten i 
TSO-ens eget transmisjonsnett og i samkjø-
ringsnettet.

2. Minst én gang hvert 5. år skal hver TSO gjen-
nomgå sin strategi og sine konsepter for vern 
og oppdatere dem ved behov for å sikre at 
vernutstyret fungerer korrekt og at driftssik-
kerheten opprettholdes.

3. Etter en vernutløsning som hadde virkning 
utenfor en TSOs kontrollområde, herunder 
overføringsforbindelser, skal denne TSO-en 
vurdere om vernutstyret i kontrollområdet 
fungerte som planlagt, og gjennomføre korri-
gerende tiltak ved behov.

4. Hver TSO skal angi settpunkter for vernutsty-
ret til sitt transmisjonsnett som sikrer pålitelig, 
rask og selektiv feilretting, herunder reserve-
vernet for feilretting ved funksjonssvikt i det 
primære vernsystemet.

5. Før utstyr for vern og reservevern tas i bruk 
eller etter eventuelle endringer, skal hver TSO 
komme til enighet med de tilgrensende TSO-
ene om definisjonen av verninnstillinger for 
overføringsforbindelser, og samordne med 
disse TSO-ene før innstillingene endres.

Artikkel 37

Særskilte vernordninger

Når en særskilt vernordning benyttes, skal TSO-
en
a) sikre at den særskilte vernordningen fungerer 

selektivt, pålitelig og effektivt,
b) når en særskilt vernordning utformes, vurdere 

følgene for transmisjonsnettet dersom det ikke 
fungerer korrekt, samtidig som det tas hensyn 
til innvirkningen på berørte TSO-er,

c) verifisere at den særskilte vernordningen har 
en pålitelighet som er sammenlignbar med de 
vernsystemene som brukes til primært vern 
av anleggsdeler i transmisjonsnettet,

d) drive transmisjonsnettet med den særskilte 
vernordningen innenfor de grensene for drifts-
sikkerhet som er fastsatt i samsvar med artik-
kel 25, og
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e) samordne funksjonene i den særskilte 
vernordningen, aktiveringsprinsipper og sett-
punkter med tilgrensende TSO-er og berørte 
transmisjonsnettilknyttede DSO-er, herunder 
lukkede distribusjonsnett og berørte transmi-
sjonsnettilknyttede SGU-er.

Artikkel 38

Overvåking og vurdering av dynamisk stabilitet

1. Hver TSO skal overvåke den dynamiske stabi-
liteten i transmisjonsnettet ved hjelp av under-
søkelser som utføres frakoplet i samsvar med 
nr. 6. Hver TSO skal utveksle relevante data 
for overvåking av den dynamiske stabiliteten i 
transmisjonsnettet med de andre TSO-ene i 
synkronområdet.

2. Hver TSO skal utføre en vurdering av dyna-
misk stabilitet minst én gang i året for å identi-
fisere stabilitetsgrenser og mulige stabilitets-
problemer i transmisjonsnettet. Alle TSO-er i 
hvert synkronområde skal samordne vurde-
ringene av dynamisk stabilitet, som skal 
omfatte hele eller deler av synkronområdet.

3. Når de berørte TSO-ene utfører samordnede 
vurderinger av dynamisk stabilitet, skal de 
fastsette
a) omfanget av den samordnede vurderingen 

av dynamisk stabilitet, i det minste med 
hensyn til en felles nettmodell,

b) det settet av data som skal utveksles mel-
lom berørte TSO-er for å utføre den sam-
ordnede vurderingen av dynamisk stabili-
tet,

c) en liste over felles avtalte scenarioer med 
hensyn til den samordnede vurderingen av 
dynamisk stabilitet, og

d) en liste over felles avtalte uforutsette hen-
delser eller forstyrrelser hvis innvirkning 
skal vurderes gjennom den samordnede 
vurderingen av dynamisk stabilitet.

4. Ved stabilitetsproblemer på grunn av dårlig 
dempede svingninger mellom områder, som 
påvirker flere TSO-er i et synkronområde, skal 
hver TSO delta i en samordnet vurdering av 
dynamisk stabilitet på synkronområdenivå så 
snart som praktisk mulig og oversende de 
dataene som er nødvendige for denne vurde-
ringen. En slik vurdering skal innledes og 
gjennomføres av de berørte TSO-ene eller av 
ENTSO for elektrisk kraft.

5. Når en TSO oppdager en mulig innvirkning på 
spenning, rotorvinkel eller frekvensstabilitet i 
forhold til andre sammenkoplede transmi-
sjonsnett, skal de berørte TSO-ene samordne 

de metodene som brukes i vurderingen av 
dynamisk stabilitet, legge fram nødvendige 
data, planlegge felles korrigerende tiltak med 
sikte på å forbedre stabiliteten, herunder pro-
sedyrene for samarbeid mellom TSO-ene.

6. Når det besluttes hvilke metoder som skal 
brukes i vurderingen av dynamisk stabilitet, 
skal hver TSO benytte følgende regler:
a) Dersom de stasjonære grensene – med 

hensyn til listen over uforutsette hendelser 
– nås før stabilitetsgrensene, skal TSO-en 
basere vurderingen av dynamisk stabilitet 
bare på de frakoplede undersøkelsene av 
stabilitet som utføres i den langsiktige drift-
splanleggingsfasen.

b) Dersom stasjonære grenser og stabilitets-
grenser – med hensyn til listen over uforut-
sette hendelser – ligger nær hverandre 
eller dersom stabilitetsgrensene nås før de 
stasjonære grensene under forhold med 
planlagt driftsstans, skal TSO-en utføre en 
vurdering av dynamisk stabilitet i dagen-
før-driftsplanleggingsfasen mens disse for-
holdene råder. TSO-en skal planlegge korri-
gerende tiltak som om nødvendig skal bru-
kes i sanntidsdrift.

c) Dersom transmisjonsnettet er i N-situasjo-
nen – med hensyn til listen over uforutsette 
hendelser – og stabilitetsgrensene nås før 
de stasjonære grensene, skal TSO-en utføre 
en vurdering av dynamisk stabilitet under 
alle driftsplanleggingsfaser, og foreta en ny 
vurdering av stabilitetsgrensene så snart 
som mulig etter en betydelig endring i N-
situasjonen.

Artikkel 39

Håndtering av dynamisk stabilitet

1. Dersom vurderingen av dynamisk stabilitet 
viser at stabilitetsgrensene er overskredet, 
skal TSO-ene i hvis kontrollområde overskri-
delsene har funnet sted, utforme, forberede og 
aktivere korrigerende tiltak for å holde trans-
misjonsnettet stabilt. Disse korrigerende tilta-
kene kan omfatte SGU-er.

2. Hver TSO skal sikre at feilrettingstiden for feil 
som kan føre til ustabilitet i transmisjonsnettet 
i utbredt driftstilstand, er kortere enn feilret-
tingstiden for kritiske feil som TSO-en har 
beregnet i sin vurdering av dynamisk stabili-
tet, utført i samsvar med artikkel 38.

3. I forbindelse med kravene til minste treghet 
som er relevante for frekvensstabiliteten i syn-
kronområdet,
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a) skal alle TSO-er i dette synkronområdet 
senest to år etter ikrafttredelsen av denne 
forordning, gjennomføre en felles undersø-
kelse for hvert synkronområde for å fastslå 
om den påkrevde minste treghet skal fast-
settes, samtidig som det tas hensyn til kost-
nader og fordeler samt mulige alternativer. 
Alle TSO-er skal informere regulerings-
myndighetene om sine undersøkelser. Alle 
TSO-er skal utføre en periodisk gjennomgå-
else og oppdatere disse undersøkelsene 
hvert annet år,

b) når undersøkelsene nevnt i bokstav a) viser 
behovet for å fastsette kravene til minste 
treghet, skal alle TSO-er fra det berørte 
synkronområdet i fellesskap utvikle en 
metode for å definere minste treghet som 
kreves for å opprettholde driftssikkerhet og 
hindre overskridelser av stabilitetsgren-
sene. Denne metoden skal overholde prin-
sippene om effektivitet og forholdsmessig-
het, den skal utarbeides innen seks måne-
der etter at undersøkelsene nevnt i bokstav 
a) er fullført, og den skal oppdateres senest 
seks måneder etter at undersøkelsene er 
oppdatert og gjort tilgjengelige, og

c) skal hver TSO i sanntidsdrift benytte den 
minste tregheten som kreves i sitt kontroll-
område, i samsvar med den metoden som 
er definert, og de resultatene som er opp-
nådd i samsvar med bokstav b).

Avdeling 2

Datautveksling

Kapittel 1

Vedlegg 8. Generelle krav til datautveksling

Artikkel 40

Organisasjon, roller, ansvarsområder og kvalitet 
for datautveksling

1. Utveksling og framlegging av data og opplys-
ninger i henhold til denne avdeling skal i den 
grad det er mulig, gjenspeile den faktiske og 
forventede situasjonen i transmisjonsnettet.

2. Hver TSO skal ha ansvar for å legge fram og 
bruke data og opplysninger av høy kvalitet.

3. Hver TSO skal samle inn følgende opplysnin-
ger om sitt observerbarhetsområde og 
utveksle disse dataene med alle andre TSO-er i 
den grad det er nødvendig for å utføre drifts-
sikkerhetsanalysen i samsvar med artikkel 72:
a) Produksjon.
b) Forbruk.

c) Planer.
d) Balanseposisjoner.
e) Planlagte driftsstanser og topologier for 

koplingsstasjoner.
f) Prognoser.

4. Hver TSO skal gjengi opplysningene i nr. 3 
som innmatinger og uttak i hver node i TSO-
ens individuelle nettmodell, som nevnt i artik-
kel 64.

5. Hver TSO skal i samordning med DSO-ene og 
SGU-ene fastsette anvendelsen og omfanget av 
datautvekslingen basert på følgende katego-
rier:
a) Strukturelle data i samsvar med artikkel 48.
b) Planleggings- og prognosedata i samsvar 

med artikkel 49.
c) Sanntidsdata i samsvar med artikkel 44, 47 

og 50.
d) Bestemmelser i samsvar med artikkel 51, 

52 og 53.
6. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 

denne forordning skal alle TSO-er i fellesskap 
komme til enighet om viktige organisatoriske 
krav, roller og ansvarsområder i forbindelse 
med datautveksling. Disse organisatoriske 
kravene, rollene og ansvarsområdene skal ta 
hensyn til og om nødvendig utfylle driftsfor-
holdene i den metoden for produksjon og last-
data som er utarbeidet i samsvar med artikkel 
16 i forordning (EU) 2015/1222. De skal 
gjelde for alle bestemmelser om datautveks-
ling i denne avdeling, og skal omfatte organisa-
toriske krav, roller og ansvarsområder for føl-
gende:
a) Forpliktelser for TSO-er til uten opphold å 

informere alle tilgrensende TSO-er om 
endringer i innstillinger for vern, termiske 
grenser og teknisk kapasitet ved overfø-
ringsforbindelsene mellom deres kontroll-
områder.

b) Forpliktelser for DSO-er som er direkte 
koplet til transmisjonsnettet, til å informere 
de TSO-ene de er tilknyttet, innenfor de 
avtalte tidsrammene om alle endringer i 
data og opplysninger i henhold til denne 
avdeling.

c) Forpliktelser for tilgrensende DSO-er og/
eller mellom nedstrøms-DSO-er og opp-
strøms-DSO-er til å informere hverandre 
innenfor de avtalte tidsrammene om alle 
endringer i data og opplysninger i henhold 
til denne avdeling.

d) Forpliktelser for SGU-er til å informere sin 
TSO eller DSO, innenfor de avtalte tidsram-
mene om relevante endringer i data og opp-
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lysninger som er fastsatt i henhold til denne 
avdeling.

e) Det detaljerte innholdet av data og opplys-
ninger som er fastsatt i henhold til denne 
avdeling, herunder hovedprinsipper, type 
data, kommunikasjonsmidler, formater og 
standarder som skal benyttes, samt frister 
og ansvarsområder.

f) Tidsstempling og hyppighet for levering av 
data og opplysninger som skal legges fram 
av DSO-er og SGU-er, som skal brukes av 
TSO-er innenfor ulike tidsrammer. Hyppig-
heten av informasjonsutvekslingen for 
sanntidsdata, planlagte data og oppdatering 
av strukturelle data skal fastsettes.

g) Format for rapportering av data og opplys-
ninger som er fastsatt i henhold til denne 
avdeling.
De organisatoriske kravene, rollene og an-

svarsområdene skal offentliggjøres av ENTSO 
for elektrisk kraft.

7. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal hver TSO komme til 
enighet med de relevante DSO-ene om effek-
tive, virkningsfulle og forholdsmessige proses-
ser for gjennomføring og håndtering av dataut-
veksling seg imellom, herunder når det er 
påkrevd for effektiv nettdrift, framlegging av 
data knyttet til distribusjonsnett og SGU-er. 
Uten at det berører bestemmelsene i nr. 6 bok-
stav g) skal hver TSO komme til enighet med 
de relevante DSO-ene om formatet for dataut-
veksling.

8. Transmisjonsnettilknyttede SGU-er skal ha til-
gang til data om deres nettverksinstallasjoner 
som er i drift ved tilknytningspunktet.

9. Hver TSO skal komme til enighet med de 
transmisjonsnettilknyttede DSO-ene om 
omfanget av ytterligere opplysninger som skal 
utveksles dem imellom om nettverksinstalla-
sjoner som er i drift.

10. DSO-er med et tilknytningspunkt til et trans-
misjonsnett skal ha rett til å motta relevante 
strukturelle og planlagte opplysninger samt 
sanntidsdata fra de berørte TSO-ene og til å 
samle inn relevante strukturelle og planlagte 
opplysninger samt sanntidsdata fra de tilgren-
sende DSO-ene. Tilgrensende DSO-er skal på 
en samordnet måte fastsette omfanget av de 
opplysningene som kan utveksles.

Kapittel 2

Vedlegg 9. Datautveksling mellom TSO-er

Artikkel 41

Utveksling av strukturelle data og prognosedata

1. Tilgrensende TSO-er skal utveksle minst føl-
gende strukturelle opplysninger om observer-
barhetsområdet:
a) Den normale topologien for koplingsstasjo-

ner og andre relevante data, for hvert spen-
ningsnivå.

b) Tekniske data om overføringsledninger.
c) Tekniske data om transformatorer som for-

binder DSO-ene, SGU-er som er forbruks-
anlegg, og generatorenes blokktransforma-
torer hos SGU-er som er kraftproduksjons-
anlegg.

d) Den høyeste og laveste aktive og reaktive 
effekten for SGU-er som er kraftproduk-
sjonsenheter.

e) Tekniske data om faseforskyvende trans-
formatorer.

f) Tekniske data om HVDC-systemer.
g) Tekniske data om reaktorer, kondensatorer 

og statiske VAR-kompensatorer.
h) De grensene for driftssikkerhet som er fast-

satt av hver TSO i samsvar med artikkel 25.
2. For å samordne vernet av sine transmisjons-

nett skal tilgrensende TSO-er utveksle ver-
ninnstillingene for de linjene der de uforut-
sette hendelsene inngår som eksterne uforut-
sette hendelser i deres lister over uforutsette 
hendelser.

3. For å samordne sine driftssikkerhetsanalyser 
og fastsette den felles nettmodellen i samsvar 
med artikkel 67–70, skal hver TSO utveksle 
minst følgende data med minst alle andre TSO-
er fra samme synkronområde:
a) Topologien for transmisjonsnett med en 

spenning på minst 220 kV innenfor TSO-ens 
kontrollområde.

b) En modell eller tilsvarende av transmisjons-
nettet med spenning på under 220 kV som 
har betydelig innvirkning på TSO-ens eget 
transmisjonsnett.

c) De termiske grensene for anleggsdelene i 
transmisjonsnettet.

d) En realistisk og nøyaktig prognose over 
samlet mengde innmating og uttak for hver 
primær energikilde, i hver node i transmi-
sjonsnettet og for ulike tidsrammer.

4. For å samordne vurderingene av dynamisk 
stabilitet i henhold til artikkel 38 nr. 2 og 4, og 
for å utføre dem, skal hver TSO utveksle føl-
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gende data med de andre TSO-ene i samme 
synkronområde eller i relevante deler av dette:
a) Data om SGU-er som er kraftproduksjons-

enheter, herunder men ikke begrenset til
i) elektriske parametrer for veksel-

strømsgeneratoren som passer til vur-
deringen av dynamisk stabilitet, her-
under samlet treghet,

ii) vernmodeller,
iii) vekselstrømsgenerator og primær driv-

kraft,
iv) beskrivelse av transformatoren for opp-

transformering,
v) laveste og høyeste reaktive effekt,
vi) modeller for spennings- og hastighets-

regulering, og
vii)modeller for primære drivkrafter og 

magnetiseringssystemer som egner seg 
ved store forstyrrelser.

b) Data om type regulering og spenningsregu-
leringsintervall for trinnkoplere, herunder 
beskrivelse av eksisterende lastkoplere, og 
data om type regulering og spenningsregu-
leringsintervall for transformatorer for opp-
transformering og nettransformatorer.

c) Data om HVDC-systemer og FACTS-innret-
ninger for de dynamiske modellene av 
systemet eller innretningen samt den til-
knyttede reguleringen som egner seg ved 
store forstyrrelser.

Artikkel 42

Datautveksling i sanntid

1. I samsvar med artikkel 18 og 19 skal hver TSO 
utveksle følgende data om systemdriftstilstan-
den for sitt transmisjonsnett med de andre 
TSO-ene i samme synkronområde, ved hjelp 
av det IT-verktøyet for datautveksling i sanntid 
på felleseuropeisk plan som fastsatt av ENTSO 
for elektrisk kraft:
a) Frekvens.
b) Innstillingsfeil ved frekvensgjenoppretting.
c) Målte utvekslinger av aktiv effekt mellom 

LFC-områder.
d) Aggregert produksjonsinnmating.
e) Systemdriftstilstand i samsvar med artikkel 

18.
f) Settpunkt for lastfrekvensregulering.
g) Effektutveksling gjennom virtuelle overfø-

ringsledninger.
2. Hver TSO skal utveksle følgende data om sitt 

transmisjonsnett med de andre TSO-ene i sitt 
observerbarhetsområde ved hjelp av dataut-
veksling i sanntid mellom TSO-enes systemer 

for overvåkingskontroll og datainnsamling 
(SCADA – Supervisory Control And Data 
Acquisition) og energistyring:
a) Faktisk topologi for koplingsstasjoner.
b) Aktiv og reaktiv effekt i linjefelt, herunder 

transmisjon, distribusjon og linjer som 
knytter sammen SGU-er.

c) Aktiv og reaktiv effekt i transformatorfelt, 
herunder transmisjon, distribusjon og trans-
formatorer som knytter sammen SGU-er.

d) Aktiv og reaktiv effekt i felt for kraftproduk-
sjonsanlegg.

e) Reguleringsposisjoner for transformatorer, 
herunder faseforskyvende transformatorer.

f) Målt eller estimert samleskinnespenning.
g) Reaktiv effekt i reaktor- og kondensatorfelt 

eller fra en statisk VAR-kompensator.
h) Begrensninger for forsyningskapasiteten 

for aktiv og reaktiv effekt med hensyn til 
observerbarhetsområdet.

3. Hver TSO skal ha rett til å anmode alle TSO-er 
i sitt observerbarhetsområde om å legge fram 
øyeblikksbilder i sanntid av tilstandsestime-
ringsdata fra denne TSO-ens kontrollområde, 
dersom dette er relevant for driftssikkerheten 
i den anmodende TSO-ens transmisjonsnett.

Kapittel 3

Vedlegg 10. Datautveksling mellom TSO-er og 
DSO-er innenfor TSO-ens kontrollområde

Artikkel 43

Utveksling av strukturelle data

1. Hver TSO skal fastsette det observerbarhets-
området for det transmisjonsnettilknyttede dis-
tribusjonsnettet som er nødvendig for at TSO-
en skal kunne fastsette systemdriftstilstanden 
nøyaktig og effektivt, på grunnlag av den meto-
den som er utviklet i samsvar med artikkel 75.

2. Dersom en TSO anser at et distribusjonsnett 
som ikke er tilknyttet transmisjonsnettet, har 
en betydelig innvirkning med hensyn til spen-
ning, kraftflyt eller andre elektriske para-
metrer for gjengivelsen av transmisjonsnettets 
funksjon, skal dette distribusjonsnettet define-
res av TSO-en som en del av observerbarhets-
området i samsvar med artikkel 75.

3. De strukturelle opplysningene om observer-
barhetsområdet som er nevnt i nr. 1 og 2, som 
hver DSO legger fram for TSO-en, skal 
omfatte minst
a) koplingsstasjoner etter spenning,
b) linjer som knytter sammen koplingsstasjo-

ner nevnt i bokstav a),
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c) transformatorer fra koplingsstasjoner 
nevnt i bokstav a),

d) SGU-er og
e) reaktorer og kondensatorer som er knyttet 

til koplingsstasjonene nevnt i bokstav a).
4. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO skal minst 

hver sjette måned gi TSO-en en oppdatering av 
de strukturelle opplysningene i samsvar med 
nr. 3.

5. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO skal minst 
én gang i året legge fram for TSO-en, for hver 
primær energikilde, samlet aggregert produk-
sjonskapasitet for kraftproduksjonsenheter av 
type A, som omfattes av kravene i forordning 
(EU) 2016/631, og best mulige overslag over 
produksjonskapasitet for kraftproduksjonsen-
heter av type A, som ikke omfattes av eller 
som har fått unntak fra forordning (EU) 2016/
631, som er tilknyttet dens distribusjonsnett, 
og de tilhørende opplysningene om deres fre-
kvensfunksjon.

Artikkel 44

Datautveksling i sanntid

Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver 
DSO legge fram for sin TSO i sanntid, de opplys-
ningene om TSO-ens observerbarhetsområde 
som er nevnt i artikkel 43 nr. 1 og 2, herunder
a) faktisk topologi for koplingsstasjoner,
b) aktiv og reaktiv effekt i linjefelt,
c) aktiv og reaktiv effekt i transformatorfelt,
d) innmating av aktiv og reaktiv effekt i felt for 

kraftproduksjonsanlegg,
e) innstilling for trinnkopling for transformatorer 

som er tilknyttet transmisjonsnettet,
f) samleskinnespenningene,
g) reaktiv effekt i reaktor- og kondensatorfelt,
h) beste tilgjengelige data for aggregert produk-

sjon for hver primær energikilde i DSO-områ-
det, og

i) beste tilgjengelige data for aggregert forbruk i 
DSO-området.

Kapittel 4

Vedlegg 11. Datautveksling mellom TSO-er, 
eiere av overføringsforbindelser eller andre 
linjer og kraftproduksjonsenheter knyttet til 
transmisjonsnettet

Artikkel 45

Utveksling av strukturelle data

1. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjons-
anlegg med en kraftproduksjonsenhet av type 

D som er tilknyttet transmisjonsnettet, skal 
legge fram for TSO-en minst følgende data:
a) Generelle data om kraftproduksjonsenhe-

ten, herunder installert kapasitet og pri-
mær energikilde.

b) Data om turbiner og kraftproduksjonsan-
legg, herunder tidspunkter for kald- og 
varmstart.

c) Data for beregning av kortslutningsstrøm.
d) Data om transformatorer i kraftproduk-

sjonsanlegg.
e) FCR-data for kraftproduksjonsenheter som 

tilbyr eller leverer denne tjenesten, i sam-
svar med artikkel 154.

f) FRR-data for kraftproduksjonsenheter som 
tilbyr eller leverer denne tjenesten, i sam-
svar med artikkel 158.

g) RR-data for kraftproduksjonsenheter som 
tilbyr eller leverer denne tjenesten, i sam-
svar med artikkel 161.

h) Data som er nødvendige for gjenoppretting 
av transmisjonsnettet.

i) Data og modeller som er nødvendige for å 
utføre dynamisk simulering.

j) Data om vern.
k) Data som er nødvendige for å fastsette kost-

nadene for korrigerende tiltak i samsvar 
med artikkel 78 nr. 1 bokstav b); dersom en 
TSO benytter markedsbaserte ordninger i 
samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d), 
skal det være tilstrekkelig å opplyse om de 
prisene som TSO-en skal betale.

l) Evne til regulering av spenning og reaktiv 
effekt.

2. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjons-
anlegg med en kraftproduksjonsenhet av type 
B eller C som er tilknyttet transmisjonsnettet, 
skal legge fram for TSO-en minst følgende 
data:
a) Generelle data om kraftproduksjonsenhe-

ten, herunder installert kapasitet og pri-
mær energikilde.

b) Data for beregning av kortslutningsstrøm.
c) FCR-data i henhold til definisjonen og kra-

vene i artikkel 173 for kraftproduksjonsen-
heter som tilbyr eller leverer denne tje-
nesten.

d) FRR-data for kraftproduksjonsenheter som 
tilbyr eller leverer denne tjenesten.

e) RR-data for kraftproduksjonsenheter som 
tilbyr eller leverer denne tjenesten.

f) Data om vern.
g) Evne til regulering av reaktiv effekt.
h) Data som er nødvendige for å fastsette kost-

nadene for korrigerende tiltak i samsvar 
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med artikkel 78 nr. 1 bokstav b); dersom en 
TSO benytter markedsbaserte ordninger i 
samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d), 
skal det være tilstrekkelig å opplyse om de 
prisene som TSO-en skal betale.

i) Data som er nødvendige for å utføre en vur-
dering av dynamisk stabilitet i samsvar med 
artikkel 38.

3. En TSO kan be eieren av et kraftproduksjons-
anlegg med en kraftproduksjonsenhet tilknyt-
tet transmisjonsnettet, om å legge fram ytterli-
gere data, dersom de er relevante for driftssik-
kerhetsanalysen i samsvar med del III avde-
ling 2.

4. Hver eier av et HVDC-system eller av en over-
føringsforbindelse skal legge fram følgende 
data om HVDC-systemet eller overføringsfor-
bindelsen til TSO-en:
a) Data fra anleggets merkeplate.
b) Data om transformatorer.
c) Data om filtre og filterbanker.
d) Data om kompensering for reaktiv effekt.
e) Evne til regulering av aktiv effekt.
f) Evne til regulering av reaktiv effekt og 

spenning.
g) Prioritering av aktiv eller reaktiv driftsmo-

dus, i forekommende tilfeller.
h) Evne til frekvensrespons.
i) Dynamiske modeller for dynamisk simule-

ring.
j) Data om vern.
k) Toleranse for spenningsfeil.

5. Hver eier av en vekselstrømoverføringsforbin-
delse skal legge fram for TSO-en minst føl-
gende data:
a) Data fra anleggets merkeplate.
b) Elektriske parametrer.
c) Tilhørende vern.

Artikkel 46

Planlagt datautveksling

1. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjons-
anlegg med en kraftproduksjonsenhet av type 
B, C eller D som er tilknyttet transmisjonsnet-
tet, skal legge fram for TSO-en minst følgende 
data:
a) Uttak av aktiv effekt og reserver av aktiv 

effekt som er tilgjengelige på dagen-før- og 
intradags-basis.

b) Informasjon uten unødig opphold om plan-
lagt utilgjengelighet eller begrensning av 
aktiv effekt.

c) Eventuell forventet begrensning av evnen 
til å regulere reaktiv effekt.

d) Som unntak fra bokstav a) og b) i regioner 
med en modell for sentralisert regulering, 
data som TSO-en ber om for å forberede sin 
plan for uttak av aktiv effekt.

2. Hver HVDC-systemoperatør skal legge fram 
for TSO-en minst følgende data:
a) Plan for aktiv effekt og tilgjengelighet på 

dagen-før- og intradags-basis.
b) Informasjon uten unødig opphold om plan-

lagt utilgjengelighet eller begrensning av 
aktiv effekt.

c) Eventuell forventet begrensning av evnen 
til å regulere reaktiv effekt eller spenning.

3. Hver operatør av en vekselstrømoverførings-
forbindelse eller en vekselstrømlinje skal 
legge fram for TSO-en data om planlagt util-
gjengelighet eller begrensning av aktiv effekt.

Artikkel 47

Datautveksling i sanntid

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver betydelig nettbruker som er eier av et 
kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduk-
sjonsenhet av type B, C eller D, legge fram for 
TSO-en minst følgende data i sanntid:
a) Plassering av effektbrytere ved tilknyt-

ningspunktet eller et annet interaksjons-
punkt som er avtalt med TSO-en.

b) Aktiv og reaktiv effekt ved tilknytnings-
punktet eller et annet interaksjonspunkt 
som er avtalt med TSO-en.

c) Når det gjelder et kraftproduksjonsanlegg 
med et forbruk utover hjelpeforbruk, netto 
aktiv og reaktiv effekt.

2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver eier av et HVDC-system eller en veksel-
strømoverføringsforbindelse legge fram for 
TSO-en minst følgende data i sanntid om til-
knytningspunktet for HVDC-systemet eller 
vekselstrømoverføringsforbindelsen:
a) Plassering av effektbrytere.
b) Driftsstatus.
c) Aktiv og reaktiv effekt.

Kapittel 5

Vedlegg 12. Datautveksling mellom TSO-er, 
DSO-er og distribusjonsnettilknyttede kraft-
produksjonsenheter

Artikkel 48

Utveksling av strukturelle data

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en 
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kraftproduksjonsenhet, som er en SGU i sam-
svar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a), og ved 
aggregering av SGU-er i samsvar med artikkel 
2 nr. 1 bokstav e), som er tilknyttet distribu-
sjonsnettet, legge fram minst følgende data for 
TSO-en og den DSO-en som den har et tilknyt-
ningspunkt til:
a) Generelle data om kraftproduksjonsenhe-

ten, herunder installert kapasitet og pri-
mær energikilde eller brenseltype.

b) FCR-data i henhold til definisjonen og kra-
vene i artikkel 173 for kraftproduksjonsan-
legg som tilbyr eller leverer denne FCR-tje-
nesten.

c) FRR-data for kraftproduksjonsanlegg som 
tilbyr eller leverer FRR-tjenesten.

d) RR-data for kraftproduksjonsenheter som 
tilbyr eller leverer RR-tjenesten.

e) Data om vern.
f) Evne til regulering av reaktiv effekt.
g) Mulighet for fjerntilgang til effektbryteren.
h) Data som er nødvendige for å utføre dyna-

misk simulering i samsvar med bestemmel-
sene i forordning (EU) 2016/631.

i) Spenningsnivå for og plassering av hver 
enkelt kraftproduksjonsenhet.

2. Hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med 
en kraftproduksjonsenhet, som er en SGU i 
samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), 
skal informere TSO-en og den DSO-en som 
den har et tilknytningspunkt til, innenfor den 
avtalte fristen og ikke senere enn første idrift-
setting eller i forbindelse med endringer av det 
eksisterende anlegget, om eventuelle 
endringer i omfanget av og innholdet i de data-
ene som er oppført i nr. 1.

Artikkel 49

Planlagt datautveksling

Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver 
eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraft-
produksjonsenhet, som er en SGU i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som er tilknyttet 
distribusjonsnettet, legge fram minst følgende 
data for TSO-en og den DSO-en som den har et til-
knytningspunkt til:
a) Planlagt utilgjengelighet, planlagt begrensning 

av aktiv effekt samt forventet planlagt uttak av 
aktiv effekt ved tilknytningspunktet.

b) Eventuell forventet begrensning av evnen til å 
regulere reaktiv effekt.

c) Som unntak fra bokstav a) og b) i regioner 
med et system for sentralisert regulering, data 
som TSO-en ber om for å forberede sin plan 
for uttak av aktiv effekt.

Artikkel 50

Datautveksling i sanntid

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en 
kraftproduksjonsenhet, som er en SGU i sam-
svar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som 
er tilknyttet distribusjonsnettet, legge fram 
minst følgende data i sanntid for TSO-en og 
den DSO-en som den har et tilknytningspunkt 
til:
a) Status for koplingsinnretninger og effekt-

brytere ved tilknytningspunktet.
b) Flyt av aktiv og reaktiv effekt, strøm og 

spenning ved tilknytningspunktet.
2. Hver TSO skal i samordning med ansvarlige 

DSO-er fastsette hvilke SGU-er som kan unn-
tas fra kravet om å legge fram sanntidsdata 
som er oppført i nr. 1, direkte til TSO-en. I 
slike tilfeller skal de ansvarlige TSO-ene og 
DSO-ene komme til enighet om hvilke aggre-
gerte sanntidsdata for de berørte SGU-ene 
som skal leveres til TSO-en.

Artikkel 51

Datautveksling mellom TSO-er og DSO-er om 
betydelige kraftproduksjonsenheter

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver DSO legge fram for sin TSO de opplys-
ningene som er angitt i artikkel 48, 49 og 50, 
med den hyppigheten og det detaljnivået som 
TSO-en ønsker.

2. Hver TSO skal gi den DSO-en hvis distribu-
sjonsnett SGU-ene er tilknyttet, tilgang til opp-
lysningene angitt i artikkel 48, 49 og 50 etter 
anmodning fra DSO-en.

3. En TSO kan be om ytterligere data fra en eier 
av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftpro-
duksjonsenhet, som er en SGU i samsvar med 
artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som er tilknyt-
tet distribusjonsnettet, dersom det er nødven-
dig for driftssikkerhetsanalysen og for valide-
ringen av modeller.
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Kapittel 6

Vedlegg 13. Datautveksling mellom TSO-er og 
forbruksanlegg

Artikkel 52

Datautveksling mellom TSO-er og transmisjons-
nettilknyttede forbruksanlegg

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver eier av transmisjonsnettilknyttede for-
bruksanlegg legge fram følgende strukturelle 
data for TSO-en:
a) Elektriske data for transformatorer som er 

tilknyttet transmisjonsnettet.
b) Kjennetegn for forbruksanleggets last.
c) Kjennetegn for reguleringen av reaktiv 

effekt.
2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 

hver eier av transmisjonsnettilknyttede for-
bruksanlegg legge fram følgende data for 
TSO-en:
a) Planlagt forbruk av aktiv effekt og prog-

nose for forbruk av reaktiv effekt på dagen-
før- og intradags-basis, herunder eventuelle 
endringer av disse planene eller progno-
sene.

b) Eventuell forventet begrensning av evnen 
til å regulere reaktiv effekt.

c) Ved deltakelse i laststyring, en plan som 
viser det største og minste strukturelle 
effektintervallet som skal innskrenkes.

d) Som unntak fra bokstav a) i regioner med et 
system for sentralisert regulering, data 
som TSO-en ber om for å forberede sin plan 
for uttak av aktiv effekt.

3. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver eier av transmisjonsnettilknyttede for-
bruksanlegg legge fram følgende data i sann-
tid for TSO-en:
a) Aktiv og reaktiv effekt ved tilknytnings-

punktet.
b) Det minste og største effektintervallet som 

skal innskrenkes.
4. Hver eier av et transmisjonsnettilknyttet for-

bruksanlegg skal gi TSO-en en beskrivelse av 
spenningsintervallene nevnt i artikkel 27.

Artikkel 53

Datautveksling mellom TSO-er og distribusjons-
nettilknyttede forbruksanlegg eller tredjeparter 
som deltar i laststyring

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver SGU som er et distribusjonsnettilknyttet 
forbruksanlegg og som deltar i laststyring på 

annen måte enn gjennom en tredjepart, legge 
fram følgende planlagte data og sanntidsdata 
for TSO-en og DSO-en:
a) Den største og minste strukturelle aktive 

effekten som er tilgjengelig for laststyring, 
og den lengste og korteste varigheten av 
eventuell bruk av denne effekten til laststy-
ring.

b) En prognose for aktiv effekt uten begrens-
ninger som er tilgjengelig for laststyring og 
for eventuell planlagt laststyring.

c) Aktiv og reaktiv effekt i sanntid ved tilknyt-
ningspunktet.

d) En bekreftelse på at overslagene over fak-
tiske verdier for laststyring benyttes.

2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal 
hver SGU som er en tredjepart som deltar i 
laststyring som fastsatt i artikkel 27 i forord-
ning (EU) 2016/1388, legge fram følgende 
data for TSO-en og DSO-en dagen før og nær 
sanntid og på vegne av alle sine distribusjons-
nettilknyttede forbruksanlegg:
a) Den største og minste strukturelle aktive 

effekten som er tilgjengelig for laststyring, 
og den lengste og korteste varigheten av 
eventuell aktivering av laststyring i et 
bestemt geografisk område fastsatt av TSO-
en og DSO-en.

b) En prognose for aktiv effekt uten begrens-
ninger som er tilgjengelig for laststyring og 
for eventuelt planlagt nivå av laststyring i et 
bestemt geografisk område fastsatt av TSO-
en og DSO-en.

c) Aktiv og reaktiv effekt i sanntid.
d) En bekreftelse på at overslagene over fak-

tiske verdier for laststyring benyttes.

Avdeling 3

Samsvar

Kapittel 1

Vedlegg 14. Roller og ansvarsområder

Artikkel 54

Ansvarsområder for SGU-er

1. Hver SGU skal informere den TSO-en eller 
DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, 
om alle planlagte endringer av sin tekniske 
kapasitet som kan påvirke oppfyllelsen av kra-
vene i denne forordning, før den gjennomfø-
res.

2. Hver SGU skal informere den TSO-en eller 
DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, 
om alle driftsforstyrrelser på anlegget som kan 
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påvirke oppfyllelsen av kravene i denne forord-
ning, så snart som mulig etter at de har inn-
truffet.

3. Hver SGU skal informere den TSO-en eller 
DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, 
om alle planlagte testplaner og -prosedyrer 
som skal følges for å kontrollere at anlegget 
oppfyller kravene i denne forordning, i god tid 
og før planene iverksettes. TSO-en eller DSO-
en skal på forhånd og i god tid godkjenne de 
planlagte testplanene og -prosedyrene, og god-
kjenningen skal ikke nektes uten rimelig 
grunn. Dersom SGU-en har et tilknytnings-
punkt til DSO-en og samhandler bare med 
DSO-en i henhold til nr. 2, skal TSO-en ha rett 
til å be den berørte DSO-en om resultater av 
samsvarstesting som er relevante for driftssik-
kerheten i TSO-ens transmisjonsnett.

4. På anmodning fra TSO-en eller DSO-en, i hen-
hold til artikkel 41 nr. 2 i forordning (EU) 
2016/631 og artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) 
2016/1388, skal SGU-en utføre samsvarste-
sting og simuleringer i samsvar med disse for-
ordningene når som helst under anleggets 
levetid og særlig etter feil på, endring av eller 
utskifting av utstyr som vil kunne påvirke 
anleggets oppfyllelse av kravene i denne for-
ordning, som gjelder anleggets evne til å 
oppnå de angitte verdiene, tidskravene som 
gjelder for disse verdiene samt tilgjengelig-
heten eller leveringen av tilleggstjenester som 
er avtalt. Tredjeparter som leverer last-
styringstjenester direkte til TSO-en, leverandø-
rer av spesialregulering for kraftproduksjons-
enheter eller forbruksanlegg gjennom aggre-
gering og andre leverandører av reserver av 
aktiv effekt skal sikre at anleggene i deres por-
tefølje oppfyller kravene i denne forordning.

Artikkel 55

TSO-ens oppgaver med hensyn til systemdrift

Hver TSO skal ha ansvar for driftssikkerheten i 
sitt kontrollområde, og skal særlig
a) utvikle og ta i bruk verktøy for nettdrift som er 

relevante for TSO-ens kontrollområde og som 
er knyttet til drift og driftsplanlegging i sann-
tid,

b) utvikle og innføre verktøy og løsninger for å 
forhindre og avhjelpe forstyrrelser,

c) bruke tjenester som leveres av tredjeparter, 
eventuelt gjennom innkjøp, for eksempel spe-
sialregulering eller mothandel, tjenester for 
flaskehalshåndtering, produksjonsreserver og 
andre tilleggstjenester,

d) overholde skalaen for klassifisering av hendel-
ser vedtatt av ENTSO for elektrisk kraft i sam-
svar med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) i forord-
ning (EF) nr. 714/2009, og framlegge for 
ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene 
som kreves for å utføre oppgavene knyttet til 
utarbeiding av skalaen for klassifisering av 
hendelser, og

e) årlig kontrollere hensiktsmessigheten av de 
verktøyene for nettdrift som er fastsatt i hen-
hold til bokstav a) og b), som kreves for å opp-
rettholde driftssikkerheten. Hver TSO skal 
identifisere eventuelle hensiktsmessige forbe-
dringer av disse verktøyene for nettdrift, sam-
tidig som det tas hensyn til de årlige rappor-
tene som er utarbeidet av ENTSO for elektrisk 
kraft på grunnlag av skalaen for klassifisering 
av hendelser i samsvar med artikkel 15. Alle 
identifiserte forbedringer skal deretter gjen-
nomføres av TSO-en.

Kapittel 2

Vedlegg 15. Driftsrelatert testing

Artikkel 56

Formål og ansvarsområder

1. Hver TSO og hver transmisjonsnettilknyttet 
DSO eller SGU kan utføre driftsrelatert testing 
av henholdsvis sine anleggsdeler i transmi-
sjonsnettet og sine anlegg under simulerte 
driftsforhold og i et begrenset tidsrom. Når de 
gjør dette, skal de gi melding i god tid og før 
testene igangsettes, og de skal begrense inn-
virkningen på systemdriften i sanntid. Den 
driftsrelaterte testingen skal ha som mål å gi
a) bevis på samsvar med alle relevante tek-

niske og organisatoriske driftsbestemmel-
ser i denne forordning for en ny anleggsdel 
i transmisjonsnettet når det settes i drift for 
første gang,

b) bevis på samsvar med alle relevante tek-
niske og organisatoriske driftsbestemmel-
ser i denne forordning for et nytt anlegg til-
hørende SGU-en eller DSO-en, når det set-
tes i drift for første gang,

c) bevis på samsvar med alle relevante tek-
niske og organisatoriske driftsbestemmel-
ser i denne forordning ved alle endringer av 
en anleggsdel i transmisjonsnettet eller et 
anlegg tilhørende SGU-en eller DSO-en, 
som er relevant for systemdriften,

d) vurdering av mulige negative virkninger av 
en feil, kortslutning eller annen ikke-plan-
lagt og uventet hendelse under systemdrif-
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ten, på anleggsdelen i transmisjonsnettet 
eller på anlegget tilhørende SGU-en eller 
DSO-en.

2. Resultatene av den driftsrelaterte testingen 
som er nevnt i nr. 1, skal brukes av en TSO, 
DSO eller SGU, slik at
a) TSO-en kan sikre at anleggsdelene i trans-

misjonsnettet fungerer korrekt,
b) DSO-en og SGU-er kan sikre at distribu-

sjonsnettet og SGU-ens anlegg fungerer 
korrekt,

c) TSO-en, DSO-en eller SGU-en kan opprett-
holde eksisterende og utvikle ny driftsprak-
sis,

d) TSO-en kan sikre at tilleggstjenester utfø-
res,

e) TSO-en, DSO-en eller SGU-en kan få opp-
lysninger om ytelsen til anleggsdeler i 
transmisjonsnettet og anlegg tilhørende 
SGU-er og DSO-er under alle forhold og i 
samsvar med alle relevante driftsbestem-
melser i denne forordning med hensyn til
i) kontrollert bruk av frekvens- eller spen-

ningsvariasjoner for å samle inn opplys-
ninger om transmisjonsnettets og 
anleggsdelenes funksjon, og

ii) test av driftspraksis i nøddriftstilstand 
og gjenopprettingstilstand.

3. Hver TSO skal sikre at driftsrelatert testing 
ikke setter driftssikkerheten i transmisjonsnet-
tet i fare. Eventuell driftsrelatert testing kan 
utsettes eller avbrytes på grunn av ikke-plan-
lagte driftsforhold, eller av hensyn til sikkerhe-
ten for ansatte, for offentligheten, eller for det 
anlegget eller apparatet som testes, eller for 
anleggsdeler i transmisjonsnettet eller anlegg 
tilhørende DSO-en eller SGU-en.

4. Ved en forringelse av driftstilstanden for det 
transmisjonsnettet der den driftsrelaterte tes-
tingen utføres, skal TSO-en for dette transmi-
sjonsnettet ha rett til å avbryte den driftsrela-
terte testingen. Dersom gjennomføring av en 
test påvirker en annen TSO og dennes system-
driftstilstand også forringes, skal den TSO-en, 
SGU-en eller DSO-en som utfører testen, etter 
å ha blitt informert av den berørte TSO-en, 
omgående avbryte den driftsrelaterte testen.

5. Hver TSO skal sikre at resultatene av rele-
vante, utførte driftsrelaterte tester og tilknyt-
tede analyser
a) innarbeides i opplærings- og sertifiserings-

prosessen for ansatte med ansvar for sann-
tidsdrift,

b) brukes som inndata i ENTSO for elektrisk 
krafts forsknings- og utviklingsprosess, og

c) brukes til å forbedre driftspraksis, her-
under også i nøddriftstilstand og gjenopp-
rettingstilstand.

Artikkel 57

Utførelse av driftsrelaterte tester og analyser

1. Hver TSO eller DSO som SGU-en har et til-
knytningspunkt til, beholder retten til å teste 
en SGUs samsvar med kravene i denne forord-
ning, SGU-ens forventede innmating og uttak 
og SGU-ens avtalte levering av tilleggstje-
nester når som helst under anleggets levetid. 
Prosedyren for disse driftsrelaterte testene 
skal meldes til SGU-en av TSO-en eller DSO-
en i god tid før den driftsrelaterte testen settes 
i gang.

2. Den TSO-en eller DSO-en som SGU-en har et 
tilknytningspunkt til, skal offentliggjøre en 
liste over opplysninger og dokumenter som 
skal framlegges, samt hvilke krav SGU-en skal 
oppfylle ved driftsrelatert testing av samsvar. 
Denne listen skal omfatte minst følgende opp-
lysninger:
a) All dokumentasjon og utstyrssertifikater 

som skal legges fram av SGU-en.
b) Nærmere tekniske data om SGU-ens 

anlegg, som er relevante for systemdriften.
c) Krav til modeller for vurdering av dynamisk 

stabilitet.
d) Undersøkelser som er utført av SGU-en, 

som viser forventet resultat av vurderingen 
av dynamisk stabilitet, når dette er relevant.

3. Dersom det er relevant, skal hver TSO eller 
DSO offentliggjøre ansvarsfordelingen mel-
lom SGU-en og TSO-en eller DSO-en når det 
gjelder driftsrelatert testing av samsvar.

Avdeling 4

Opplæring

Artikkel 58

Opplæringsprogram

1. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal hver TSO utvikle og 
vedta følgende:
a) Et grunnleggende opplæringsprogram for 

sertifisering og et kontinuerlig program for 
etter- og videreutdanning av TSO-ens 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift av 
transmisjonsnettet.

b) Et opplæringsprogram for TSO-ens ansatte 
med ansvar for driftsplanlegging. Hver TSO 
skal bidra til å utvikle og vedta opplærings-
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programmer for ansatte hos de relevante 
regionale sikkerhetskoordinatorene.

c) Et opplæringsprogram for TSO-ens ansatte 
med ansvar for balansering.

2. TSO-ens opplæringsprogrammer skal omfatte 
kjennskap til anleggsdelene i transmisjonsnet-
tet, drift av transmisjonsnettet, bruk av 
systemer og prosesser på arbeidsplassene, 
driftsoppgaver mellom TSO-er, markedsordnin-
ger, gjenkjennelse av og reaksjon på ekstraordi-
nære situasjoner under systemdriften, samt 
aktiviteter og verktøy for driftsplanlegging.

3. TSO-ens ansatte med ansvar for sanntidsdrift 
av transmisjonsnettet skal, som del av sin 
grunnopplæring, få opplæring i driftskompati-
bilitetsproblemer mellom transmisjonsnett på 
grunnlag av driftserfaringer og tilbakemeldin-
ger fra den felles opplæringen som gjennomfø-
res med tilgrensende TSO-er i samsvar med 
artikkel 63. Denne opplæringen i driftskompa-
tibilitetsproblemer skal omfatte forberedelse 
og aktivering av samordnede korrigerende til-
tak som kreves for alle systemdriftstilstander.

4. Hver TSO skal i sitt opplæringsprogram for 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift av trans-
misjonsnettet angi hvor ofte opplæringen gis, 
samt følgende deler:
a) En beskrivelse av anleggsdelene i transmi-

sjonsnettet.
b) Drift av transmisjonsnettet i alle system-

driftstilstander, herunder gjenoppretting.
c) Bruk av systemer og prosesser på arbeids-

plassen.
d) Samordning av driftsoppgaver mellom 

TSO-er og markedsordninger.
e) Gjenkjenning av og reaksjon på ekstraordi-

nære driftssituasjoner.
f) Relevante områder innen elektroteknikk.
g) Relevante aspekter av Unionens indre mar-

ked for elektrisk kraft.
h) Relevante aspekter av nettregler eller ret-

ningslinjer vedtatt i henhold til artikkel 6 og 
18 i forordning (EF) nr. 714/2009.

i) Sikkerheten for personer, atomanlegg og 
annet utstyr under driften av transmisjons-
nettet.

j) Samordning og samarbeid mellom TSO-er i 
sanntidsdrift og i driftsplanlegging på 
nivået for hovedkontrollrom, som skal gis 
på engelsk, med mindre annet er angitt.

k) Opplæring i fellesskap med transmisjons-
nettilknyttede DSO-er og SGU-er, når det er 
relevant.

l) Atferdsmessige ferdigheter med særlig 
fokus på stresshåndtering, menneskers 

opptreden i kritiske situasjoner, ansvar og 
motivasjonsevner.

m) Praksis og verktøy for driftsplanlegging, 
herunder praksis og verktøy som brukes av 
de relevante regionale sikkerhetskoordina-
torene i driftsplanleggingen.

5. Opplæringsprogrammet for ansatte med 
ansvar for driftsplanlegging skal omfatte minst 
aspektene nevnt i nr. 4 bokstav c), f), g), h), j) 
og m).

6. Opplæringsprogrammet for ansatte med 
ansvar for balansering skal omfatte minst 
aspektene nevnt i nr. 4 bokstav c), g) og h).

7. Hver TSO skal føre registre over de opplæ-
ringsprogrammene som de ansatte gjennomfø-
rer i sin ansettelsestid. På anmodning fra rele-
vant reguleringsmyndighet skal hver TSO 
legge fram opplysninger om opplæringspro-
grammenes omfang og innhold.

8. Hver TSO skal gjennomgå sine opplæringspro-
grammer minst én gang i året eller etter bety-
delige endringer i systemet. Hver TSO skal 
oppdatere sine opplæringsprogrammer for å 
gjenspeile endrede driftsforhold, markedsre-
gler, nettverkskonfigurasjon og systemegen-
skaper, med særlig fokus på ny teknologi, 
endrede produksjons- og forbruksmønstre 
samt markedsutvikling.

Artikkel 59

Opplæringsvilkår

1. Opplæringsprogrammene hos hver TSO for 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift skal 
omfatte opplæring på arbeidsplassen og 
offline-opplæring. Opplæring på arbeidsplas-
sen skal utføres under tilsyn av en erfaren 
ansatt med ansvar for sanntidsdrift. Offline-
opplæring skal utføres i et miljø som simulerer 
kontrollrommet og med nettmodelleringsde-
taljer på et nivå som passer til de oppgavene 
som opplæringen gjelder.

2. Hver TSO skal gjennomføre opplæring for 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift på grunn-
lag av en omfattende databasemodell over 
TSO-ens nett med tilhørende data fra andre 
nett som minst ligger i samme observerbar-
hetsområde, med et detaljnivå som er tilstrek-
kelig til å gjengi driftsproblemer mellom TSO-
er. Opplæringsscenarioene skal være basert 
på faktiske og simulerte systemforhold. Når 
det er relevant skal også rollen til andre TSO-
er, transmisjonsnettilknyttede DSO-er og bety-
delige nettbrukere simuleres, med mindre de 
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er direkte representert innenfor rammen av 
felles opplæringsprogrammer.

3. Hver TSO skal samordne offline-opplæringen 
av ansatte med ansvar for sanntidsdrift med de 
transmisjonsnettilknyttede DSO-ene og SGU-
ene med hensyn til hvordan deres anlegg 
påvirker sanntidsdriften av transmisjonsnettet, 
på en omfattende og forholdsmessig måte, 
som gjenspeiler den oppdaterte nettopologien 
og kjennetegnene for sekundærutstyr. Når det 
er relevant, skal TSO-er, transmisjonsnettil-
knyttede DSO-er og SGU-er gjennomføre fel-
les simuleringer eller workshoper som del av 
offline-opplæringen.

Artikkel 60

Opplæringskoordinatorer og undervisere

1. Opplæringskoordinatorens ansvar skal 
omfatte utforming, overvåking og oppdate-
ring av opplæringsprogrammene, samt fastset-
telse av
a) kvalifikasjons- og utvelgingsprosessen for 

TSO-ansatte som skal få opplæring,
b) den opplæringen som kreves for sertifise-

ring av nettoperatørens ansatte med ansvar 
for sanntidsdrift,

c) prosessene, herunder relevant dokumenta-
sjon, for de grunnleggende og kontinuer-
lige opplæringsprogrammene,

d) prosessen for sertifisering av nettoperatø-
rens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, og

e) prosessen for forlengelse av opplæringspe-
rioden og sertifiseringsperioden for netto-
peratørens ansatte med ansvar for sanntids-
drift.

2. Hver TSO skal fastsette ferdighetene og kom-
petansenivået for undervisere på arbeidsplas-
sen. Undervisere på arbeidsplassen skal ha 
skaffet seg et passende nivå av driftserfaringer 
etter at de er sertifisert.

3. Hver TSO skal ha et register over nettoperatø-
rens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, som 
fungerer som undervisere på arbeidsplassen, 
og vurdere deres evne til å gi praktisk opplæ-
ring når det skal treffes beslutning om forlen-
gelse av deres sertifisering.

Artikkel 61

Sertifisering av nettoperatørens ansatte med 
ansvar for sanntidsdrift

1. En person kan bli en av nettoperatørens 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift, forutsatt 
at han eller hun har fått opplæring og deretter 

er sertifisert av en utpekt representant fra 
hans eller hennes TSO for de aktuelle opp-
gavene innenfor den tidsrammen som er fast-
satt i opplæringsprogrammet. En ansatt med 
ansvar for sanntidsdrift hos nettoperatøren 
skal ikke arbeide uten tilsyn i kontrollrommet 
med mindre han eller hun er sertifisert.

2. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal hver TSO fastsette og 
gjennomføre en prosess, som omfatter kompe-
tansenivå, for sertifisering av nettoperatørens 
ansatte med ansvar for sanntidsdrift.

3. TSO-ens ansatte med ansvar for sanntidsdrift 
skal sertifiseres etter å ha blitt godkjent i en 
formell vurdering som skal omfatte en muntlig 
og/eller skriftlig eksamen, og/eller en prak-
tisk vurdering med forhåndsdefinerte kriterier 
for godkjent resultat.

4. TSO-en skal oppbevare en kopi av det utstedte 
sertifikatet og resultatet av den formelle vur-
deringen. På anmodning fra reguleringsmyn-
digheten skal TSO-en levere en kopi fra regis-
teret over sertifiseringsprøvene.

5. Hver TSO skal registrere gyldighetstiden for 
den sertifiseringen som er utstedt til ansatte 
med ansvar for sanntidsdrift.

6. Hver TSO skal fastsette den maksimale gyldig-
hetstiden for sertifiseringen, som ikke skal 
overstige fem år, men som kan forlenges på 
grunnlag av kriterier fastsatt av hver TSO, og 
kan ta hensyn til at ansatte med ansvar for 
sanntidsdrift og med tilstrekkelig praktisk 
erfaring, deltar i et program for etter- og vide-
reutdanning.

Artikkel 62

Felles språk for kommunikasjon mellom nett-
operatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift

1. Med mindre annet er avtalt, skal felles språk 
for kommunikasjon mellom TSO-ens ansatte 
og en tilgrensende TSOs ansatte være 
engelsk.

2. Hver TSO skal gi sine relevante nettoperatør-
ansatte opplæring slik at de har tilstrekkelige 
ferdigheter i det felles kommunikasjonssprå-
ket som er avtalt med de tilgrensende TSO-
ene.

Artikkel 63

Samarbeid mellom TSO-ene om opplæring

1. Hver TSO skal organisere regelmessige opp-
læringskurs med sine tilgrensende TSO-er for 
å øke kunnskapene om kjennetegnene for til-
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grensende transmisjonsnett samt kommunika-
sjon og samordning mellom ansatte med 
ansvar for sanntidsdrift hos tilgrensende TSO-
er. Opplæringen mellom TSO-ene skal inne-
holde detaljert kunnskap om samordnede til-
tak som kreves for hver systemdriftstilstand.

2. Hver TSO skal i samarbeid med minst den til-
grensende TSO-en fastsette behovet for og 
hyppigheten av felles opplæringskurs, her-
under minsteinnhold og -omfang av disse kur-
sene, samtidig som det tas hensyn til den gra-
den av gjensidig påvirkning og driftssamar-
beid som behøves. Denne felles opplæringen 
mellom TSO-ene kan omfatte, men bør ikke 
begrenses til, felles workshoper og felles opp-
læring i simulator.

3. Hver TSO skal sammen med andre TSO-er, 
minst én gang i året, delta i opplæringskurs i 
håndtering av spørsmål som berører flere 
TSO-er i forbindelse med sanntidsdrift. Hyp-
pigheten skal fastsettes på grunnlag av nivået 
av gjensidig påvirkning mellom transmisjons-
nett og typen overføringsforbindelse (like-
strøm- eller vekselstrømforbindelser).

4. Hver TSO skal utveksle erfaringer fra sann-
tidsdrift, herunder besøk og utveksling av 
erfaringer mellom nettoperatørens ansatte 
med ansvar for sanntidsdrift, med sine tilgren-
sende TSO-er, med enhver TSO som det er 
eller har vært driftsmessig interaksjon med på 
tvers av TSO-er, og med de relevante regionale 
sikkerhetskoordinatorene.

Del III

Driftsplanlegging

Avdeling 1

Data for driftssikkerhetsanalyse under drifts-
planlegging

Artikkel 64

Alminnelige bestemmelser om individuelle og 
felles nettmodeller

1. For å kunne utføre driftssikkerhetsanalyse i 
henhold til avdeling 2 i denne del, skal hver 
TSO utarbeide individuelle nettmodeller i sam-
svar med metodene fastsatt ved anvendelse av 
artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222 og 
artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1719 for 
hver av følgende tidsrammer, ved hjelp av 
datoformatet fastsatt i henhold til artikkel 114 
nr. 2:
a) Året før, i samsvar med artikkel 66, 67 og 

68.

b) Når det er relevant, uken før, i samsvar med 
artikkel 69.

c) Dagen før, i samsvar med artikkel 70.
d) Intradag, i samsvar med artikkel 70.

2. De individuelle nettmodellene skal inneholde 
de strukturelle opplysningene og dataene som 
er fastsatt i artikkel 41.

3. Hver TSO skal utarbeide individuelle nettmo-
deller, og hver regional sikkerhetskoordinator 
skal bidra til å utarbeide felles nettmodeller 
ved hjelp av det dataformatet som er fastsatt i 
henhold til artikkel 114 nr. 2.

Artikkel 65

Året-før-scenarioer

1. Alle TSO-er skal i fellesskap utarbeide en felles 
liste over året-før-scenarioer, og vurdere drif-
ten av det sammenkoplede transmisjonsnettet 
for det etterfølgende året opp mot disse. 
Scenarioene skal gjøre det mulig å identifisere 
og vurdere virkningen av det sammenkoplede 
transmisjonsnettet på driftssikkerheten. 
Scenarioene skal inneholde følgende variabler:
a) Etterspørsel etter elektrisk kraft.
b) Vilkårene i forbindelse med bidraget fra 

fornybare energikilder.
c) Fastsatte import-/eksportposisjoner, her-

under avtalte referanseverdier som gjør 
sammenslåing mulig.

d) Produksjonsmønsteret, med en fullt tilgjen-
gelig produksjonspark.

e) Året-før-nettutvikling.
2. Ved utarbeiding av den felles listen over scena-

rioer, skal TSO-ene ta hensyn til følgende fak-
torer:
a) Typiske mønstre for utveksling over lande-

grensene ved forskjellige forbruksnivåer, 
for fornybare energikilder og konvensjo-
nell produksjon.

b) Sannsynligheten for at disse scenarioene 
forekommer.

c) Mulige avvik fra grensene for driftssikker-
heten for hvert scenario.

d) Den mengden elektrisk kraft som produse-
res og forbrukes i kraftproduksjonsanlegg 
og forbruksanlegg knyttet til distribusjons-
nett.

3. Dersom TSO-ene ikke lykkes i å opprette den 
felles listen over scenarioene nevnt i nr. 1, skal 
de bruke følgende standardscenarioer:
a) Toppbelastning om vinteren, tredje onsdag 

i januar inneværende år, kl. 10.30 CET.
b) Minstebelastning om vinteren, andre søn-

dag i januar inneværende år, kl. 03.30 CET.
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c) Toppbelastning om våren, tredje onsdag i 
april inneværende år, kl. 10.30 CET.

d) Minstebelastning om våren, andre søndag i 
april inneværende år, kl. 03.30 CET.

e) Toppbelastning om sommeren, tredje ons-
dag i juli det foregående året, kl. 10.30 CET.

f) Minstebelastning om sommeren, andre 
søndag i juli det foregående året, kl. 03.30 
CET.

g) Toppbelastning om høsten, tredje onsdag i 
oktober det foregående året, kl. 10.30 CET.

h) Minstebelastning om høsten, andre søndag 
i oktober det foregående året, kl. 03.30 
CET.

4. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 15. juli 
hvert år offentliggjøre den felles listen over 
scenarioer for det påfølgende året, herunder 
en beskrivelse av disse scenarioene og den 
perioden disse scenarioene skal brukes.

Artikkel 66

Individuelle året-før-nettmodeller

1. Hver TSO skal fastsette en individuell året-før-
nettmodell for hvert av de scenarioene som er 
utarbeidet i samsvar med artikkel 65, ved hjelp 
av sine beste estimater av de variablene som 
er fastsatt i artikkel 65 nr. 1. Hver TSO skal 
offentliggjøre sine individuelle året-før-nettmo-
deller i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø 
for driftsplanlegging i samsvar med artikkel 
114 nr. 1.

2. Ved fastsettelse av sin individuelle året-før-
nettmodell, skal hver TSO
a) komme til enighet med de tilgrensende 

TSO-ene om den estimerte kraftflyten i 
HVDC-systemer som kopler sammen deres 
kontrollområder,

b) for hvert scenario balansere summen av
i) nettoutvekslinger på vekselstrømlinjer,
ii) estimert kraftflyt i HVDC-systemer,
iii) last, herunder en estimering av tap, og
iv) produksjon.

3. Hver TSO skal i sine individuelle året-før-nett-
modeller ta med det aggregerte uttaket av 
effekt for kraftproduksjonsanlegg som er knyt-
tet til distribusjonsnettet. Dette aggregerte 
uttaket av effekt skal
a) være i samsvar med de strukturelle dataene 

som er lagt fram i samsvar med kravene i 
artikkel 41, 43, 45 og 48,

b) være i samsvar med de scenarioene som er 
utarbeidet i samsvar med artikkel 65, og

c) angi typen av primær energikilde.

Artikkel 67

Felles året-før-nettmodeller

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i fellesskap 
utarbeide et forslag til metode som skal benyt-
tes for å utarbeide felles året-før-nettmodeller 
ut fra de individuelle nettmodellene, som er 
fastsatt i samsvar med artikkel 66 nr. 1, og for 
å lagre dem. Metoden skal ta hensyn til og om 
nødvendig utfylle driftsvilkårene i metoden for 
den felles nettmodellen som er utarbeidet i 
samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 
2015/1222 og artikkel 18 i forordning (EU) 
2016/1719, når det gjelder følgende faktorer:
a) Frister for innsamling av individuelle året-

før-nettmodeller, for å slå dem sammen til 
en felles nettmodell og for å lagre de indivi-
duelle og felles nettmodellene.

b) Kvalitetskontroll av de individuelle og felles 
nettmodellene for å sikre at de er fullsten-
dige og konsekvente.

c) Korrigering og forbedring av individuelle 
og felles nettmodeller, og gjennomføring av 
minst kvalitetskontrollene nevnt i bokstav 
b).

2. Hver TSO skal ha rett til å be en annen TSO 
om alle opplysninger om endringer i nettverk-
stopologien eller om driftsforholdene, for 
eksempel verninnstillinger eller systemvern, 
enlinjeskjemaer og konfigurasjon av koplings-
stasjoner eller ytterligere nettmodeller som er 
relevante for å gi en nøyaktig gjengivelse av 
transmisjonsnettet med sikte på å gjennom-
føre en driftssikkerhetsanalyse.

Artikkel 68

Oppdateringer av individuelle og felles året-før-
nettmodeller

1. Når en TSO endrer eller oppdager en endring 
av sine beste estimater for de variablene som 
brukes ved fastsettelse av individuelle året-før-
nettmodeller fastsatt i samsvar med artikkel 66 
nr. 1, som er av betydning for driftssikkerhe-
ten, skal TSO-en oppdatere sin individuelle 
året-før-nettmodell og offentliggjøre den i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging.

2. Når en individuell nettmodell oppdateres, skal 
den felles året-før-nettmodellen oppdateres til-
svarende ved hjelp av metoden fastsatt i sam-
svar med artikkel 67 nr. 1.
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Artikkel 69

Individuelle og felles uken-før-nettmodeller

1. Dersom to eller flere TSO-er anser det nødven-
dig, skal de fastslå de mest representative 
scenarioene for å samordne driftssikker-
hetsanalysen av sine transmisjonsnett for 
uken-før-tidsrammen, og skal utarbeide en 
metode for å slå sammen de individuelle nett-
modellene som tilsvarer metoden for å utar-
beide den felles året-før-nettmodellen, fra de 
individuelle året-før-nettmodellene i samsvar 
med artikkel 67 nr. 1.

2. Hver TSO nevnt i nr. 1 skal opprette eller opp-
datere sin individuelle uken-før-nettmodell i 
henhold til scenarioene fastsatt i samsvar med 
nr. 1.

3. TSO-ene nevnt i nr. 1 eller tredjeparter som 
har fått delegert oppgaven nevnt i nr. 1, skal 
utarbeide felles uken-før-nettmodeller ved 
hjelp av den metoden som er utviklet i samsvar 
med nr. 1, og ved hjelp av individuelle nettmo-
deller fastsatt i samsvar med nr. 2.

Artikkel 70

Metode for utarbeiding av felles dagen-før- og 
intradag-nettmodeller

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i fellesskap 
utarbeide et forslag til den metoden som skal 
benyttes for å utarbeide felles dagen-før- og 
intradag-nettmodeller ut fra de individuelle 
nettmodellene, og for å lagre dem. Denne 
metoden skal ta hensyn til og om nødvendig 
utfylle driftsvilkårene i metoden for den felles 
nettmodellen som er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222, når 
det gjelder følgende faktorer:
a) Definisjon av tidsstempler.
b) Frister for innsamling av individuelle nett-

modeller, for å slå dem sammen til en felles 
nettmodell og for å lagre de individuelle og 
felles nettmodellene. Fristene skal være 
forenlige med de regionale prosessene som 
er fastsatt for å forberede og aktivere korri-
gerende tiltak.

c) Kvalitetskontroll av de individuelle nettmo-
dellene og den felles nettmodellen for å 
sikre at de er fullstendige og konsekvente.

d) Korrigering og forbedring av individuelle 
og felles nettmodeller, og gjennomføring av 

minst kvalitetskontrollene nevnt i bokstav 
c).

e) Håndtering av ytterligere opplysninger om 
driftsordninger, for eksempel verninnstil-
linger eller systemvern, enlinjeskjemaer og 
konfigurasjon av koplingsstasjoner for å 
håndtere driftssikkerheten.

2. Hver TSO skal utarbeide individuelle dagen-
før- og intradag-nettmodeller i samsvar med 
nr. 1, og offentliggjøre dem i ENTSO for elek-
trisk krafts datamiljø for driftsplanlegging.

3. Ved utarbeiding av de individuelle dagen-før- 
eller intradag-nettmodellene nevnt i nr. 2, skal 
hver TSO ta med følgende:
a) Oppdaterte prognoser for last og produk-

sjon.
b) De tilgjengelige resultatene fra dagen-før- 

og intradag-markedsprosessene.
c) De tilgjengelige resultatene fra de planleg-

gingsoppgavene som er beskrevet i del III 
avdeling 6.

d) For kraftproduksjonsanlegg som er tilknyt-
tet distribusjonsnettet, uttak av aggregert 
aktiv effekt inndelt etter type primær ener-
gikilde, i samsvar med de dataene som er 
lagt fram i henhold til artikkel 40, 43, 44, 48, 
49 og 50.

e) Oppdatert topologi for transmisjonsnettet.
4. Alle korrigerende tiltak som allerede er truf-

fet, skal inngå i de individuelle dagen-før- og 
intradag-nettmodellene og skal kunne skilles 
klart fra de innmatingene og uttakene som er 
fastsatt i samsvar med artikkel 40 nr. 4 og 
nettopologien uten at det treffes korrigerende 
tiltak.

5. Hver TSO skal vurdere nøyaktigheten av vari-
ablene i nr. 3 ved å sammenligne dem med de 
faktiske verdiene, idet det tas hensyn til prin-
sippene fastsatt i henhold til artikkel 75 nr. 1 
bokstav c).

6. Dersom en TSO etter den vurderingen som er 
nevnt i nr. 5, anser at variablene ikke er til-
strekkelig nøyaktige for å vurdere driftssikker-
heten, skal TSO-en fastslå årsakene til unøyak-
tigheten. Dersom årsakene er en følge av TSO-
ens prosesser for å fastsette individuelle nett-
modeller, skal relevant TSO gjennomgå disse 
prosessene for å oppnå mer nøyaktige resulta-
ter. Dersom årsakene skyldes variabler levert 
av andre parter, skal TSO-en sammen med 
disse andre partene bestrebe seg på å sikre at 
de berørte variablene er nøyaktige.
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Artikkel 71

Kvalitetskontroll for nettmodeller

Ved fastsettelse av kvalitetskontrollene i samsvar 
med artikkel 67 nr. 1 bokstav b) og artikkel 70 nr. 
1 bokstav c), skal alle TSO-er i fellesskap fastsette 
kontroller som minst har som mål å kontrollere at
a) det er sammenheng mellom overføringsfor-

bindelsenes tilkoplingsstatus,
b) spenningsverdiene ligger innenfor vanlige 

driftsverdier for de anleggsdelene i transmi-
sjonsnettet som påvirker andre kontrollområ-
der,

c) det er sammenheng mellom tillatte forbigå-
ende overbelastninger av overføringsforbin-
delser, og

d) innmatinger eller uttak av aktiv effekt og reak-
tiv effekt er forenlige med vanlig driftsverdier.

Avdeling 2

Driftssikkerhetsanalyse

Artikkel 72

Driftssikkerhetsanalyse under driftsplanlegging

1. Hver TSO skal utføre samordnede driftssik-
kerhetsanalyser for minst følgende tidsram-
mer:
a) Året før.
b) Uken før, når dette er relevant i samsvar 

med artikkel 69.
c) Dagen før.
d) Intradag.

2. Ved utførelse av en samordnet driftssikker-
hetsanalyse skal TSO-en bruke den metoden 
som er vedtatt i henhold til artikkel 75.

3. For å utføre driftssikkerhetsanalyser skal hver 
TSO i N-situasjonen simulere hver uforutsett 
hendelse fra den listen over uforutsette hen-
delser som er opprettet i samsvar med artikkel 
33, og bekrefte i (N-1)-situasjonen at grensene 
for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artik-
kel 25 ikke overskrides innenfor TSO-ens kon-
trollområde.

4. Hver TSO skal utføre sine driftssikkerhetsana-
lyser ved hjelp av minst de felles nettmodel-
lene som er fastsatt i samsvar med artikkel 67, 
68 og 70, og dersom det er relevant, artikkel 
69, og skal ved utførelsen av disse analysene ta 
hensyn til planlagte driftsstanser.

5. Hver TSO skal dele resultatene av sin driftssik-
kerhetsanalyse med minst de TSO-ene hvis 
anleggsdeler inngår i TSO-ens observerbar-
hetsområde og som påvirkes i henhold til 
denne driftssikkerhetsanalysen, slik at disse 

TSO-ene skal kunne bekrefte at grensene for 
driftssikkerhet overholdes innenfor deres kon-
trollområde.

Artikkel 73

Driftssikkerhetsanalyse året før samt til og med 
uken før

1. Hver TSO skal utføre året-før-driftssikker-
hetsanalyse, og dersom det er relevant, uken-
før- driftssikkerhetsanalyse for å påvise minst 
følgende begrensninger:
a) Kraftflyt og spenninger som overskrider 

grensene for driftssikkerhet.
b) Overskridelse av transmisjonsnettets stabi-

litetsgrenser som fastsatt i artikkel 38 nr. 2 
og 6.

c) Overskridelse av transmisjonsnettets kort-
slutningsterskler.

2. En TSO som påviser en mulig begrensning, 
skal utforme korrigerende tiltak i samsvar 
med artikkel 20–23. Dersom kostnadsfrie kor-
rigerende tiltak ikke er tilgjengelige, og 
begrensningen er knyttet til planlagt utilgjen-
gelighet for visse relevante anlegg, skal 
begrensningen utgjøre en inkompatibilitet ved 
planlegging av driftsstans, og TSO-en skal 
iverksette driftsstanskoordinering i samsvar 
med artikkel 95 eller 100, avhengig av tiden på 
året når dette tiltaket iverksettes.

Artikkel 74

Dagen-før-, intradag- og nær-sanntid-drifts-
sikkerhetsanalyse

1. Hver TSO skal utføre dagen-før-, intradag- og 
nær-sanntid-driftssikkerhetsanalyse for å 
påvise eventuelle begrensninger samt forbe-
rede og aktivere korrigerende tiltak med 
andre berørte TSO-er, og eventuelt berørte 
DSO-er eller SGU-er.

2. Hver TSO skal overvåke prognoser for last og 
produksjon. Når disse prognosene tyder på et 
betydelig avvik i forbruk eller produksjon, skal 
TSO-en oppdatere sin driftssikkerhetsanalyse.

3. Når TSO-en utfører en nær-sanntid-driftssik-
kerhetsanalyse i sitt observerbarhetsområde, 
skal hver TSO bruke tilstandsestimering.

Artikkel 75

Metode for samordning av driftssikkerhets-
analyse

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i fellesskap 
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utarbeide et forslag til en metode for samord-
ning av driftssikkerhetsanalysen. Denne meto-
den skal ha som mål å standardisere driftssik-
kerhetsanalysen minst for hvert synkronom-
råde og skal omfatte minst følgende:
a) Metoder for å vurdere påvirkningen fra 

anleggsdeler i transmisjonsnettet og SGU-
er som befinner seg utenfor en TSOs kon-
trollområde, for å identifisere de anleggsde-
lene som inngår i TSO-ens observerbar-
hetsområde, og de terskelverdiene for 
påvirkning fra uforutsette hendelser, over 
hvilke uforutsette hendelser for disse 
anleggsdelene utgjør eksterne uforutsette 
hendelser.

b) Prinsipper for felles risikovurdering, som 
for uforutsette hendelser nevnt i artikkel 
33, minst omfatter
i) sannsynlighet,
ii) tillatte forbigående overbelastninger, og
iii) virkningen av uforutsette hendelser.

c) Prinsipper for vurdering og håndtering av 
usikkerhet knyttet til produksjon og last, 
idet det tas hensyn til en pålitelighetsmar-
gin i samsvar med artikkel 22 i forordning 
(EU) 2015/1222.

d) Kravene om samordning og informasjons-
utveksling mellom regionale sikkerhetsko-
ordinatorer i forbindelse med oppgavene 
oppført i artikkel 77 nr. 3.

e) Rollen til ENTSO for elektrisk kraft i for-
valtningen av felles verktøy, forbedring av 
reglene for datakvalitet, overvåking av 
metoden for samordnet driftssikker-
hetsanalyse og felles bestemmelser om 
regional driftssikkerhetskoordinering i 
hver kapasitetsberegningsregion.

2. Metodene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal gjøre 
det mulig å identifisere alle anleggsdeler i en 
TSOs observerbarhetsområde, herunder net-
telementer for andre TSO-er eller transmi-
sjonsnettilknyttede DSO-er, kraftproduksjons-
enheter eller forbruksanlegg. Disse metodene 
skal ta hensyn til følgende anleggsdeler i 
transmisjonsnettet og kjennetegn for SGU-er:
a) Tilkoplingsstatus eller elektriske verdier 

(for eksempel spenning, kraftflyt, rotorvin-
kel) som i betydelig grad påvirker nøyaktig-
heten av resultatene av tilstandsestimerin-
gen for TSO-ens kontrollområde, over fel-
les terskler.

b) Tilkoplingsstatus eller elektriske verdier 
(for eksempel spenning, kraftflyt, rotorvin-
kel) som i betydelig grad påvirker nøyaktig-

heten av resultatene av TSO-ens driftssik-
kerhetsanalyse, over felles terskler.

c) Krav for å sikre en tilstrekkelig gjengivelse 
av de tilknyttede anleggsdelene i TSO-ens 
observerbarhetsområde.

3. De verdiene som er nevnt i nr. 2 bokstav a) og 
b), skal fastsettes gjennom situasjoner som er 
representative for de ulike forholdene som kan 
forventes, og som kjennetegnes av variabler 
som f.eks. produksjonsnivå og -mønster, 
omfang av utveksling av elektrisk kraft over 
landegrensene og driftsstans ved anlegg.

4. Metodene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal gjøre 
det mulig å identifisere alle elementer i en 
TSOs liste over eksterne uforutsette hendel-
ser, med følgende kjennetegn:
a) Hvert element har en påvirkningsfaktor på 

elektriske verdier, f.eks. spenning, kraftflyt, 
rotorvinkel, i TSO-ens kontrollområde som 
overskrider de felles terskelverdiene for 
påvirkning fra uforutsette hendelser, noe 
som innebærer at driftsstans for dette ele-
mentet i betydelig grad kan påvirke resulta-
tene av TSO-ens analyse av uforutsette hen-
delser.

b) Valget av terskelverdier for påvirkning fra 
uforutsette hendelser skal redusere risi-
koen for at forekomsten av en uforutsett 
hendelse som er identifisert i en annen 
TSOs kontrollområde og ikke i TSO-ens 
liste over eksterne uforutsette hendelser, 
kan føre til at funksjonen av TSO-ens nett 
anses som uakseptabel for elementer på 
listen over interne uforutsette hendelser, 
f.eks. en nøddriftstilstand.

c) Vurderingen av slike risikoer skal baseres 
på situasjoner som er representative for de 
ulike forholdene som kan forventes, og 
som kjennetegnes av variabler som f.eks. 
produksjonsnivå og -mønster, omfang av 
utveksling og driftsstans ved anlegg.

5. Prinsippene for den felles risikovurderingen 
nevnt i nr. 1 bokstav b) skal angi kriterier for 
vurdering av sikkerheten i samkjøringsnettet. 
Disse kriteriene skal fastsettes med henvis-
ning til et harmonisert nivå for største aksep-
terte risiko mellom forskjellige TSO-ers sik-
kerhetsanalyser. Disse prinsippene skal vise til
a) sammenhengen i definisjonen av ekstraor-

dinære uforutsette hendelser,
b) vurderingen av sannsynligheten for og virk-

ningen av ekstraordinære uforutsette hen-
delser, og

c) hensynet til ekstraordinære uforutsette 
hendelser i en TSOs liste over uforutsette 
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hendelser, når sannsynligheten for dem 
overstiger en felles terskel.

6. Prinsippene for vurdering og håndtering av 
usikkerheter nevnt i nr. 1 bokstav c), skal sikre 
at innvirkningen fra usikkerheter som gjelder 
produksjon eller forbruk, holder seg under et 
akseptabelt og harmonisert maksimumsnivå 
for hver TSOs driftssikkerhetsanalyse. Disse 
prinsippene skal fastsette følgende:
a) Harmoniserte vilkår for når en TSO skal 

oppdatere sin driftssikkerhetsanalyse. 
Disse vilkårene skal ta hensyn til relevante 
aspekter som f.eks. tidshorisonten for pro-
duksjons- og forbruksprognoser, omfanget 
av endringer av forventede verdier i TSO-
ens kontrollområde eller i andre TSO-ers 
kontrollområde, plassering av produksjon 
og forbruk samt tidligere resultater av TSO-
ens driftssikkerhetsanalyse.

b) Minstefrekvens for oppdatering av produk-
sjons- og forbruksprognoser, avhengig av 
deres variabilitet og den installerte kapasi-
teten for produksjon som ikke kan omfor-
deles.

Artikkel 76

Forslag til regional driftssikkerhetskoordinering

1. Innen tre måneder etter godkjenning av meto-
den for å samordne driftssikkerhetsanalysen i 
artikkel 75 nr. 1, skal alle TSO-er i hver kapasi-
tetsberegningsregion i fellesskap utarbeide et 
forslag til felles bestemmelser om regional 
driftssikkerhetskoordinering, som skal brukes 
av de regionale sikkerhetskoordinatorene og 
TSO-ene i kapasitetsberegningsregionen. For-
slaget skal overholde metodene for samord-
ning av den driftssikkerhetsanalysen som er 
utarbeidet i samsvar med artikkel 75 nr. 1, og 
utfyller ved behov de metodene som er utar-
beidet i samsvar med artikkel 35 og 74 i for-
ordning (EU) 2015/1222. Forslaget skal fast-
sette
a) vilkår og frekvens for intradag-samordning 

av driftssikkerhetsanalysen og oppdaterin-
ger av den felles nettmodellen utført av den 
regionale sikkerhetskoordinatoren,

b) metoden for å forberede korrigerende til-
tak som håndteres på en samordnet måte, 
med hensyn til deres betydning over lande-
grensene som fastsatt i artikkel 35 i forord-
ning (EU) 2015/1222, samtidig som det tas 
hensyn til kravene i artikkel 20–23, for å 
fastsette minst

i) prosedyren for å utveksle opplysninger 
om tilgjengelige korrigerende tiltak, 
mellom relevante TSO-er og den regio-
nale sikkerhetskoordinatoren,

ii) klassifiseringen av begrensninger og 
korrigerende tiltak i samsvar med artik-
kel 22,

iii) identifisering av de mest formålstjenlige 
og økonomisk effektive korrigerende 
tiltakene ved brudd på driftssikkerhe-
ten som nevnt i artikkel 22,

iv) forberedelse og aktivering av korrige-
rende tiltak i samsvar med artikkel 23 
nr. 2,

v) deling av kostnadene til korrigerende 
tiltak som nevnt i artikkel 22, som ved 
behov utfyller den felles metoden som 
er utviklet i samsvar med artikkel 74 i 
forordning (EU) 2015/1222. Som et 
generelt prinsipp skal kostnadene til 
flaskehalser uten betydning over lande-
grensene, dekkes av TSO-en med 
ansvar for det berørte kontrollområdet, 
og kostnadene til å avhjelpe flaskehal-
ser med betydning over landegrensene 
skal dekkes av TSO-ene med ansvar for 
kontrollområdene i forhold til den nega-
tive innvirkningen av energiutvekslin-
gen mellom de bestemte kontrollområ-
dene på det overbelastede nettelemen-
tet.

2. For å avgjøre hvorvidt flaskehalsen har betyd-
ning over landegrensene, skal TSO-ene ta hen-
syn til den flaskehalsen som ville oppstått uten 
energiutvekslinger mellom kontrollområder.

Artikkel 77

Organisering av regional driftssikkerhets-
koordinering

1. Forslaget fra alle TSO-er i en kapasitetsbereg-
ningsregion om felles bestemmelser om regio-
nal driftssikkerhetskoordinering i samsvar 
med artikkel 76 nr. 1, skal også omfatte felles 
bestemmelser om organisering av regional 
driftssikkerhetskoordinering, herunder minst 
følgende:
a) Utpeking av regionale sikkerhetskoordina-

torer som skal utføre oppgavene i nr. 3 i den 
gjeldende kapasitetsberegningsregionen.

b) Regler for forvaltning og drift av regionale 
sikkerhetskoordinatorer, for å sikre rettfer-
dig behandling av alle deltakende TSO-er.
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c) Når TSO-en foreslår å utnevne mer enn én 
regional sikkerhetskoordinator i samsvar 
med bokstav a),
i) et forslag til en konsekvent fordeling av 

oppgavene mellom de regionale sikker-
hetskoordinatorene som vil være aktive 
i kapasitetsberegningsregionen. Forsla-
get skal fullt ut ta hensyn til behovet for 
å samordne de ulike oppgavene som er 
tildelt de regionale sikkerhetskoordina-
torene,

ii) en vurdering som viser at det foreslåtte 
opplegget for regionale sikkerhetskoor-
dinatorer og tildeling av oppgaver er for-
målstjenlig, effektivt og i samsvar med 
den regionale samordnede kapasitets-
beregningen fastsatt i samsvar med 
artikkel 20 og 21 i forordning (EU) 
2015/1222,

iii) en effektiv samordnings- og beslut-
ningsprosess for å løse konflikter mel-
lom regionale sikkerhetskoordinatorer 
i kapasitetsberegningsregionen.

2. Ved utarbeiding av forslaget til felles bestem-
melser om organiseringen av regional drifts-
sikkerhetskoordinering i nr. 1, skal følgende 
krav være oppfylt:
a) Hver TSO skal være dekket av minst én 

regional sikkerhetskoordinator.
b) Alle TSO-er skal sikre at det samlede antal-

let regionale sikkerhetskoordinatorer i 
hele Unionen ikke er høyere enn seks.

3. TSO-ene for hver kapasitetsberegningsregion 
skal foreslå å delegere følgende oppgaver i 
samsvar med nr. 1:
a) Regional driftssikkerhetskoordinering i 

samsvar med artikkel 78 for å støtte TSO-
ene med å oppfylle sine forpliktelser for 
året-før-, dagen-før- og intradag-tidsram-
mene som er fastsatt i artikkel 34 nr. 3 og 
artikkel 72 og 74.

b) Utarbeiding av en felles nettmodell i sam-
svar med artikkel 79.

c) Regional driftsstanskoordinering i samsvar 
med artikkel 80 for å hjelpe TSO-ene å opp-
fylle sine forpliktelser i artikkel 98 og 100.

d) Regional vurdering av tilstrekkelighet i 
samsvar med artikkel 81 for å hjelpe TSO-
ene å oppfylle sine forpliktelser i artikkel 
107.

4. Ved utførelsen av sine oppgaver skal en regio-
nal sikkerhetskoordinator ta hensyn til data 
som dekker minst alle kapasitetsberegningsre-
gioner som koordinatoren har fått tildelt opp-
gaver for, herunder observerbarhetsområ-

dene for alle TSO-er i disse kapasitetsbereg-
ningsregionene.

5. Alle regionale sikkerhetskoordinatorer skal 
samordne gjennomføringen av sine oppgaver 
for å legge til rette for at målene i denne for-
ordning kan nås. Alle regionale sikkerhetsko-
ordinatorer skal sikre harmonisering av pro-
sesser og, dersom dobbeltarbeid ikke kan 
begrunnes i effektivitetshensyn eller av beho-
vet for å sikre kontinuitet i tjenestene, oppret-
telse av felles verktøy for å sikre effektivt sam-
arbeid og samordning mellom regionale sik-
kerhetskoordinatorer.

Artikkel 78

Regional driftssikkerhetskoordinering

1. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetsko-
ordinatoren alle opplysninger og data som kre-
ves for å utføre den samordnede regionale vur-
deringen av driftssikkerhet, herunder minst
a) den oppdaterte listen over uforutsette hen-

delser som er opprettet i henhold til kriteri-
ene definert i den metoden for samordning 
av driftssikkerhetsanalysen som er vedtatt i 
samsvar med artikkel 75 nr. 1,

b) en oppdatert liste over mulige korrige-
rende tiltak, blant de kategoriene som er 
oppført i artikkel 22, og deres forventede 
kostnader fastsatt i samsvar med artikkel 
35 i forordning (EU) 2015/1222 dersom et 
korrigerende tiltak omfatter spesialregule-
ring eller mothandel, med sikte på å bidra 
til å avhjelpe eventuelle begrensninger som 
er identifisert i regionen, og

c) de grensene for driftssikkerhet som er fast-
satt i samsvar med artikkel 25.

2. Hver regional sikkerhetskoordinator skal
a) utføre den samordnede vurderingen av 

regional driftssikkerhet i samsvar med 
artikkel 76 på grunnlag av de felles nettmo-
dellene som er opprettet i samsvar med 
artikkel 79, listen over uforutsette hendel-
ser og grensene for driftssikkerhet som er 
angitt av hver TSO i nr. 1. Den regionale sik-
kerhetskoordinatoren skal levere resulta-
tene av den samordnede vurderingen av 
regional driftssikkerhet til minst alle TSO-
er i kapasitetsberegningsregionen. Når den 
regionale sikkerhetskoordinatoren påviser 
en begrensning, skal den anbefale de mest 
formålstjenlige og økonomisk effektive 
korrigerende tiltakene til de relevante TSO-
ene, og kan også anbefale andre korrige-
rende tiltak enn dem som er lagt fram av 
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TSO-ene. Med denne anbefalingen om kor-
rigerende tiltak skal det følge en begrun-
nelse,

b) samordne forberedelsen av korrigerende til-
tak med og mellom TSO-ene i samsvar med 
artikkel 76 nr. 1 bokstav b), slik at det blir 
mulig for TSO-ene å oppnå en samordnet 
aktivering av korrigerende tiltak i sanntid.

3. Ved gjennomføring av den samordnede vurde-
ringen av regional driftssikkerhet og identifi-
seringen av passende korrigerende tiltak, skal 
hver regional sikkerhetskoordinator sam-
ordne med de andre regionale sikkerhetskoor-
dinatorene.

4. Når en TSO mottar resultatene av den samord-
nede vurderingen av regional driftssikkerhet 
fra den relevante regionale sikkerhetskoordi-
natoren, sammen med et forslag til korrige-
rende tiltak, skal TSO-en vurdere det anbefalte 
korrigerende tiltaket for elementer som inn-
går i dette korrigerende tiltaket, og som finnes 
i TSO-ens kontrollområde. Når dette skjer, 
skal TSO-en benytte bestemmelsene i artikkel 
20. TSO-en skal beslutte om det anbefalte kor-
rigerende tiltaket skal gjennomføres. Dersom 
TSO-en beslutter ikke å gjennomføre det anbe-
falte korrigerende tiltaket, skal den gi en 
begrunnelse for denne beslutningen til den 
regionale sikkerhetskoordinatoren. Dersom 
TSO-en beslutter å gjennomføre det anbefalte 
korrigerende tiltaket, skal dette tiltaket benyt-
tes for elementer som befinner seg i TSO-ens 
kontrollområde, forutsatt at det er forenlig 
med sanntidsforholdene.

Artikkel 79

Utarbeiding av felles nettmodeller

1. Hver regional sikkerhetskoordinator skal kon-
trollere kvaliteten på de individuelle nettmo-
dellene for å bidra til å utarbeide den felles 
nettmodellen for hver angitt tidsramme i sam-
svar med metodene nevnt i artikkel 67 nr. 1 og 
artikkel 70 nr. 1.

2. Hver TSO skal legge fram for sin regionale sik-
kerhetskoordinator de individuelle nettmodel-
lene som er nødvendige for å utarbeide den 
felles nettmodellen for hver tidsramme gjen-
nom ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging.

3. Om nødvendig skal hver regional sikker-
hetskoordinator be de berørte TSO-ene om å 
korrigere sine individuelle nettmodeller for å 
tilfredsstille kvalitetskontrollene og for å for-
bedre dem.

4. Hver TSO skal korrigere sine individuelle nett-
modeller, etter å ha kontrollert behovet for 
korrigering dersom det er relevant, på grunn-
lag av anmodninger fra den regionale sikker-
hetskoordinatoren eller en annen TSO.

5. I samsvar med de metodene som er nevnt i 
artikkel 67 nr. 1 og artikkel 70 nr. 1, og i sam-
svar med artikkel 28 i forordning (EU) 2015/
1222, skal det utnevnes en regional sikker-
hetskoordinator av alle TSO-er for å utarbeide 
den felles nettmodellen for hver tidsramme og 
lagre den i ENTSO for elektrisk krafts data-
miljø for driftsplanlegging.

Artikkel 80

Regional driftsstanskoordinering

1. De regionene for driftsstanskoordinering der 
TSO-ene skal koordinere driftsstanser, skal 
minst tilsvare kapasitetsberegningsregionene.

2. TSO-ene i to eller flere regioner for drifts-
stanskoordinering kan bli enige om å slå dem 
sammen til én enkelt region for driftsstansko-
ordinering. De skal i så fall bestemme hvilken 
regional sikkerhetskoordinator som skal 
utføre oppgavene nevnt i artikkel 77 nr. 3.

3. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetsko-
ordinatoren de opplysningene som er nødven-
dige for å påvise og løse regionale inkompati-
biliteter i planleggingen av driftsstans, her-
under minst
a) tilgjengelighetsplanene for TSO-ens 

interne relevante anlegg, som er lagret i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging,

b) de nyeste tilgjengelighetsplanene for alle 
ikke-relevante anlegg i TSO-ens kontroll-
område, som
i) kan påvirke resultatene av analysen av 

inkompatibilitet ved planlegging av 
driftsstans,

ii) gjenspeiles i de individuelle nettmodel-
lene som brukes til vurdering av inkom-
patibilitet ved driftsstans,

c) scenarioer der inkompatibilitet ved planleg-
ging av driftsstans skal undersøkes og bru-
kes til å utarbeide de tilsvarende felles nett-
modellene utledet av de felles nettmodel-
lene for forskjellige tidsrammer som er fast-
satt i samsvar med artikkel 67 og 79.

4. Hver regional sikkerhetskoordinator skal 
utføre regionale driftssikkerhetsanalyser på 
grunnlag av opplysningene fra de relevante 
TSO-ene for å oppdage eventuell inkompatibili-
tet ved planlegging av driftsstans. Den regio-
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nale sikkerhetskoordinatoren skal gi alle TSO-
er i regionen for driftsstanskoordinering en 
liste over påviste inkompatibiliteter ved plan-
legging av driftsstans og de løsningene ved-
kommende foreslår for å løse disse inkompati-
bilitetene.

5. Ved oppfyllelsen av sine forpliktelser i samsvar 
med nr. 4, skal hver regional sikkerhetskoordi-
nator samordne sine analyser med andre regi-
onale sikkerhetskoordinatorer.

6. Ved oppfyllelsen av sine forpliktelser i samsvar 
med artikkel 98 nr. 3 og artikkel 100 nr. 4 bok-
stav b), skal alle TSO-er ta hensyn til resulta-
tene av den vurderingen som er lagt fram av 
den regionale sikkerhetskoordinatoren i sam-
svar med nr. 3 og 4.

Artikkel 81

Regional vurdering av tilstrekkelighet

1. Hver regional sikkerhetskoordinator skal 
utføre regionale vurderinger av tilstrekkelig-
het for minst uken-før-tidsrammen.

2. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetsko-
ordinatoren de opplysningene som er nødven-
dige for å gjennomføre regionale vurderinger 
av tilstrekkelighet som nevnt i nr. 1, herunder
a) forventet samlet forbruk og tilgjengelige 

ressurser for laststyring,
b) tilgjengeligheten av kraftproduksjonsenhe-

ter, og
c) grensene for driftssikkerhet.

3. Hver regional sikkerhetskoordinator skal 
utføre vurderinger av tilstrekkelighet på 
grunnlag av opplysningene fra de relevante 
TSO-ene med sikte på å oppdage situasjoner 
der manglende tilstrekkelighet forventes i 
noen av kontrollområdene eller på regionalt 
plan, idet det tas hensyn til mulige utvekslin-
ger over landegrensene og grensene for drifts-
sikkerhet. Sikkerhetskoordinatoren skal 
levere resultatene sammen med forslag til til-
tak for å redusere risikoene for TSO-ene i 
kapasitetsberegningsregionen. Disse tilta-
kene skal omfatte forslag til korrigerende til-
tak som gjør det mulig å øke utvekslingen over 
landegrensene.

4. Ved gjennomføringen av den regionale vurde-
ringen av tilstrekkelighet skal hver regional 
sikkerhetskoordinator samordne med andre 
regionale sikkerhetskoordinatorer.

Avdeling 3

Driftsstanskoordinering

Kapittel 1

Regioner for driftsstanskoordinering, relevante 
anlegg

Artikkel 82

Formål med driftsstanskoordinering

Hver TSO skal, med støtte fra den regionale sik-
kerhetskoordinatoren for de tilfellene som er 
angitt i denne forordning, koordinere driftsstan-
ser i samsvar med prinsippene i denne avdeling 
for å overvåke tilgjengelighetsstatusen for de rele-
vante anleggene og koordinere tilgjengelighets-
planene for å ivareta driftssikkerheten i transmi-
sjonsnettet.

Artikkel 83

Regional koordinering

1. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal i fellesskap utarbeide en driftspro-
sedyre for regional koordinering med sikte på 
å fastsette driftsmessige aspekter ved gjen-
nomføringen av driftsstanskoordinering i hver 
region, som omfatter følgende:
a) Hyppighet, omfang og type av koordinering 

for minst året-før- og uken-før-tidsram-
mene.

b) Bestemmelser om bruk av de vurderingene 
som er utført av den regionale sikker-
hetskoordinatoren i samsvar med artikkel 
80.

c) Praktiske ordninger for å validere året-før-
tilgjengelighetsplaner for relevante nettele-
menter, som kreves i artikkel 98.

2. Hver TSO skal delta i driftsstanskoordinerin-
gen i sine regioner for driftsstanskoordine-
ring, og benytte driftsprosedyrene for regional 
koordinering som fastsatt i samsvar med nr. 1.

3. Dersom det oppstår inkompatibiliteter ved 
planlegging av driftsstans mellom forskjellige 
regioner for driftsstanskoordinering, skal alle 
TSO-er og regionale sikkerhetskoordinatorer i 
disse regionene gå sammen om å løse disse 
inkompatibilitetene ved planlegging av drifts-
stans.

4. Hver TSO skal gi de andre TSO-ene fra den 
samme regionen for driftsstanskoordinering 
alle relevante opplysninger som TSO-en har til 
rådighet, om infrastrukturprosjekter i tilknyt-
ning til transmisjonsnettet, distribusjonsnett, 
lukkede distribusjonsnett, kraftproduksjons-
enheter eller forbruksanlegg som kan påvirke 
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driften av en annen TSOs kontrollområde 
innenfor regionen for driftsstanskoordinering.

5. Hver TSO skal gi de transmisjonsnettilknyt-
tede DSO-ene som befinner seg i TSO-ens 
kontrollområde, alle relevante opplysninger 
som TSO-en har til rådighet, om infrastruktur-
prosjekter i tilknytning til transmisjonsnettet 
som kan påvirke driften av disse DSO-enes dis-
tribusjonsnett.

6. Hver TSO skal gi de transmisjonsnettilknyt-
tede lukkede DSO-ene («closed DSO», heret-
ter kalt CDSO) som befinner seg i TSO-ens 
kontrollområde, alle relevante opplysninger 
som TSO-en har til rådighet, om infrastruktur-
prosjekter i tilknytning til transmisjonsnettet 
som kan påvirke driften av disse CDSO-enes 
lukkede distribusjonsnett.

Artikkel 84

Metode for å vurdere om anlegg er relevante for 
driftsstanskoordinering

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i fellesskap 
utarbeide en metode minst per synkronom-
råde, for å vurdere om kraftproduksjonsenhe-
ter, forbruksanlegg og nettelementer som fin-
nes i et transmisjonsnett eller distribusjons-
nett, herunder lukkede distribusjonsnett, er 
relevante for driftsstanskoordinering.

2. Metoden nevnt i nr. 1 skal være basert på kva-
litative og kvantitative aspekter som fastsetter 
hvordan en TSOs kontrollområde påvirkes av 
tilgjengelighetsstatusen for enten kraftproduk-
sjonsenheter, forbruksanlegg eller nettele-
menter som finnes i et transmisjonsnett eller 
distribusjonsnett, herunder et lukket distribu-
sjonsnett, og som er knyttet direkte eller indi-
rekte til en annen TSOs kontrollområde, og 
særlig for følgende:
a) Kvantitative aspekter basert på evaluerin-

gen av endringer i elektriske verdier som 
f.eks. spenning, kraftflyt eller rotorvinkel 
på minst ett nettelement i en TSOs kontrol-
lområde, på grunn av endret tilgjengelig-
hetsstatus for et potensielt relevant anlegg 
som ligger i et annet kontrollområde. 
Denne evalueringen skal finne sted på 
grunnlag av felles året-før-nettmodeller.

b) Terskelverdiene for følsomheten av de 
elektriske verdiene som er nevnt i bokstav 
a), som legges til grunn for vurderingen av 
et anleggs relevans. Disse terskelverdiene 
skal harmoniseres for minst hvert synkron-
område.

c) Kapasiteten til potensielle relevante kraft-
produksjonsenheter eller forbruksanlegg 
for at de skal kunne regnes som SGU-er.

d) Kvalitative aspekter, herunder men ikke 
begrenset til, størrelse og nærhet til gren-
sene av et kontrollområde for potensielt 
relevante kraftproduksjonsenheter, for-
bruksanlegg eller nettelementer.

e) Systematisk relevans for alle nettelementer 
som finnes i et transmisjonsnett eller distri-
busjonsnett som knytter sammen forskjel-
lige kontrollområder.

f) Systematisk relevans for alle kritiske nette-
lementer.

3. Den metoden som er utviklet i samsvar med 
nr. 1, skal være forenlig med metodene for vur-
dering av påvirkningen fra anleggsdeler i 
transmisjonsnettet og SGU-er som befinner 
seg utenfor en TSOs kontrollområde, som fast-
satt i samsvar med artikkel 75 nr. 1 bokstav a).

Artikkel 85

Lister over relevante kraftproduksjonsenheter 
og relevante forbruksanlegg

1. Innen tre måneder etter godkjenningen av 
metoden for å vurdere om anlegg er relevante 
for driftsstanskoordinering i artikkel 84 nr. 1, 
skal alle TSO-er i hver region for driftsstansko-
ordinering i fellesskap vurdere om kraftpro-
duksjonsenheter og forbruksanlegg er rele-
vante for driftsstanskoordinering på grunnlag 
av denne metoden, og for hver region for 
driftsstanskoordinering opprette en enkelt 
liste over relevante kraftproduksjonsenheter 
og relevante forbruksanlegg.

2. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal i fellesskap gjøre listen over rele-
vante kraftproduksjonsenheter og relevante 
forbruksanlegg i denne regionen for drifts-
stanskoordinering, tilgjengelig i ENTSO for 
elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging.

3. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyn-
dighet om listen over relevante kraftproduk-
sjonsenheter og relevante forbruksanlegg for 
hver region for driftsstanskoordinering som 
TSO-en deltar i.

4. For hvert internt relevant anlegg som er en 
kraftproduksjonsenhet eller et forbruksan-
legg, skal TSO-en
a) informere eieren av den relevante kraftpro-

duksjonsenheten eller det relevante for-
bruksanlegget om at den/det er oppført på 
listen,
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b) informere DSO-ene om relevante kraftpro-
duksjonsenheter og relevante forbruksan-
legg som er tilknyttet deres distribusjons-
nett, og

c) informere CDSO-ene om relevante kraft-
produksjonsenheter og relevante forbruks-
anlegg som er tilknyttet deres lukkede dis-
tribusjonsnett.

Artikkel 86

Oppdatering av listene over relevante kraftpro-
duksjonsenheter og relevante forbruksanlegg

1. Innen 1. juli hvert kalenderår skal alle TSO-er i 
hver region for driftsstanskoordinering i felles-
skap foreta en ny vurdering av om kraftpro-
duksjonsenheter og forbruksanlegg er rele-
vante for driftsstanskoordinering på grunnlag 
av den metoden som er utviklet i samsvar med 
artikkel 84 nr. 1.

2. Alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordi-
nering skal når det er nødvendig, i fellesskap 
beslutte å oppdatere listen over relevante 
kraftproduksjonsenheter og relevante for-
bruksanlegg i denne regionen for drifts-
stanskoordinering, innen 1. august hvert 
kalenderår.

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal gjøre den oppdaterte listen for 
denne regionen for driftsstanskoordinering, 
tilgjengelig i ENTSO for elektrisk krafts data-
miljø for driftsplanlegging.

4. Hver TSO i en region for driftsstanskoordine-
ring skal informere partene nevnt i artikkel 85 
nr. 4 om innholdet i den oppdaterte listen.

Artikkel 87

Lister over relevante nettelementer

1. Innen tre måneder etter godkjenningen av 
metoden for å vurdere om anlegg er relevante 
for driftsstanskoordinering i artikkel 84 nr. 1, 
skal alle TSO-er i hver region for driftsstansko-
ordinering i fellesskap vurdere, på grunnlag av 
denne metoden, om nettelementer som finnes 
i et transmisjonsnett eller i et distribusjons-
nett, herunder et lukket distribusjonsnett, er 
relevante for driftsstanskoordinering, og opp-
rette en enkelt liste over relevante nettelemen-
ter for hver region for driftsstanskoordinering.

2. Listen over relevante nettelementer i en 
region for driftsstanskoordinering skal inne-
holde alle nettelementer i et transmisjonsnett 
eller et distribusjonsnett, herunder et lukket 
distribusjonsnett som finnes i denne regionen 

for driftsstanskoordinering, som er identifisert 
som relevante ved hjelp av metoden fastsatt i 
samsvar med artikkel 84 nr. 1.

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal i fellesskap gjøre listen over rele-
vante nettelementer tilgjengelig i ENTSO for 
elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging.

4. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyn-
dighet om listen over relevante nettelementer 
for hver region for driftsstanskoordinering 
som TSO-en deltar i.

5. For hvert internt relevant anlegg som er et 
nettelement, skal TSO-en
a) informere eieren av det relevante nettele-

mentet om at det er oppført på listen,
b) informere DSO-ene om de relevante nette-

lementene som er tilknyttet deres distribu-
sjonsnett, og

c) informere CDSO-ene om de relevante net-
telementene som er tilknyttet deres luk-
kede distribusjonsnett.

Artikkel 88

Oppdatering av listen over relevante nett-
elementer

1. Innen 1. juli hvert kalenderår skal alle TSO-er i 
hver region for driftsstanskoordinering i felles-
skap foreta en ny vurdering, på grunnlag av 
den metoden som er utviklet i samsvar med 
artikkel 84 nr. 1, av om nettelementer som fin-
nes i et transmisjonsnett eller et distribusjons-
nett, herunder et lukket distribusjonsnett, er 
relevante for driftsstanskoordinering.

2. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal når det er nødvendig, i fellesskap 
beslutte å oppdatere listen over relevante net-
telementer i denne regionen for driftsstansko-
ordinering, innen 1. august hvert kalenderår.

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordi-
nering skal gjøre den oppdaterte listen tilgjen-
gelig i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging.

4. Hver TSO i en region for driftsstanskoordine-
ring skal informere partene nevnt i artikkel 85 
nr. 4 om innholdet i den oppdaterte listen.

Artikkel 89

Utpeking av ansvarlige for driftsstansplaner

1. Hver TSO skal fungere som ansvarlig for 
driftsstansplaner for hvert relevant nettele-
ment som TSO-en driver.

2. For alle andre relevante anlegg skal eieren 
utpeke, eller fungere som, ansvarlig for drifts-
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stansplaner for det berørte anlegget, og infor-
mere sin TSO om denne utpekingen.

Artikkel 90

Behandling av relevante anlegg som finnes i et 
distribusjonsnett eller i et lukket distribusjons-
nett

1. Hver TSO skal koordinere planleggingen av 
driftsstans for interne relevante anlegg som er 
tilknyttet et distribusjonsnett, med DSO-en for 
distribusjonsnettet.

2. Hver TSO skal koordinere planleggingen av 
driftsstans for interne relevante anlegg som er 
tilknyttet et lukket distribusjonsnett, med 
CDSO-en for det lukkede distribusjonsnettet.

Kapittel 2

Utarbeiding og oppdatering av tilgjengelighets-
planer for relevante anlegg

Artikkel 91

Variasjoner i tidsfrister for året-før-drifts-
stanskoordinering

Alle TSO-er innenfor et synkronområde kan i fel-
lesskap avtale å vedta og gjennomføre en tids-
ramme for året-før-driftsstanskoordinering som 
avviker fra tidsrammen fastsatt i artikkel 94, 97 og 
99, forutsatt at driftsstanskoordineringen i andre 
synkronområder ikke påvirkes.

Artikkel 92

Alminnelige bestemmelser om tilgjengelighets-
planer

1. Tilgjengelighetsstatus for et relevant anlegg 
skal være én av følgende:
a) «Tilgjengelig» når det relevante anlegget er 

i stand til og klar til å levere tjenesten, uan-
sett om det er i drift eller ikke.

b) «Ikke tilgjengelig» når det relevante anleg-
get ikke er i stand til eller ikke er klar til å 
levere tjenesten.

c) «Testing» når det relevante anleggets kapa-
sitet til å levere tjenester, testes.

2. Statusen «testing» skal bare gjelde ved en 
potensiell innvirkning på transmisjonsnettet 
og for følgende tidsrom:
a) Mellom første tilkopling og endelig idrift-

setting av det relevante anlegget.
b) Direkte etter vedlikehold av det relevante 

anlegget.
3. Tilgjengelighetsplanene skal inneholde minst 

følgende opplysninger:

a) Årsaken til at et relevant anlegg har statu-
sen «ikke tilgjengelig».

b) De vilkårene som skal være oppfylt for at et 
relevant anlegg skal få statusen «ikke til-
gjengelig» i sanntid, dersom slike vilkår 
kan påvises.

c) Den tiden som kreves for å gjenoppta et 
relevant anleggs drift, når det er nødvendig 
for å opprettholde driftssikkerheten.

4. Tilgjengelighetsstatusen for hvert relevant 
anlegg i året-før-tidsrammen skal angis for 
hver dag.

5. Når produksjonsplaner og forbruksplaner leg-
ges fram for TSO-en i samsvar med artikkel 
111, skal tidsoppløsningen for tilgjengelighets-
status være i samsvar med disse planene.

Artikkel 93

Langsiktige veiledende tilgjengelighetsplaner

1. Senest to år før begynnelsen av året-før-drifts-
stanskoordinering, skal hver TSO vurdere til-
svarende veiledende tilgjengelighetsplaner for 
interne relevante anlegg, som legges fram av 
ansvarlige for driftsstansplaner i samsvar med 
artikkel 4, 7 og 15 i forordning (EU) nr. 543/
2013, og legge fram sine foreløpige merkna-
der, herunder eventuelle påviste inkompatibili-
teter ved planlegging av driftsstans, til alle 
berørte ansvarlige for driftsstansplaner.

2. Hver TSO skal utføre vurderingen av de veile-
dende tilgjengelighetsplanene for interne rele-
vante anlegg nevnt i nr. 1, hvert år fram til 
begynnelsen av året-før-driftsstanskoordine-
ringen.

Artikkel 94

Framlegging av forslag til året-før-tilgjengelig-
hetsplaner

1. En ansvarlig for driftsstansplaner som ikke er 
en TSO som deltar i en region for drifts-
stanskoordinering, en DSO eller en CDSO, 
skal innen 1. august hvert kalenderår legge 
fram en tilgjengelighetsplan som dekker det 
påfølgende kalenderåret for hvert av dennes 
relevante anlegg, for TSO-er som deltar i en 
region for driftsstanskoordinering, og for 
DSO-er og CDSO-er når det er relevant.

2. De TSO-ene som er nevnt i nr. 1, skal bestrebe 
seg på å undersøke anmodningene om end-
ring av en tilgjengelighetsplan når den mottas. 
Dersom dette ikke er mulig, skal TSO-en 
undersøke anmodningene om endring av en 
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tilgjengelighetsplan etter at året-før-drifts-
stanskoordineringen er blitt sluttført.

3. De TSO-ene som er nevnt i nr. 1, skal under-
søke anmodningene om endring av en tilgjen-
gelighetsplan etter at året-før-driftsstanskoor-
dineringen er blitt sluttført, og
a) i den rekkefølgen anmodningene ble mot-

tatt, og
b) ved å benytte prosedyrene fastsatt i sam-

svar med artikkel 100.

Artikkel 95

Året-før-koordinering av tilgjengelighetsstatus 
for relevante anlegg for hvilke den ansvarlige for 
driftsstansplaner ikke er en TSO som deltar i en 
region for driftsstanskoordinering, og heller ikke 
en DSO eller en CDSO

1. Hver TSO skal vurdere ut fra en året-før-tids-
ramme om det oppstår inkompatibiliteter ved 
planlegging av driftsstans som følge av de til-
gjengelighetsplanene som er mottatt i samsvar 
med artikkel 94.

2. Når en TSO oppdager inkompatibiliteter ved 
planlegging av driftsstans, skal TSO-en gjen-
nomføre følgende prosess:
a) Informere hver berørt ansvarlig for drifts-

stansplaner om de vilkårene som vedkom-
mende skal oppfylle for å avbøte de påviste 
inkompatibilitetene ved planlegging av 
driftsstans.

b) TSO-en kan be om at én eller flere ansvar-
lige for driftsstansplaner legger fram en 
alternativ tilgjengelighetsplan som oppfyl-
ler vilkårene nevnt i bokstav a).

c) TSO-en skal gjenta vurderingen nevnt i nr. 
1 for å fastslå om det gjenstår noen inkom-
patibiliteter ved planlegging av driftsstans.

3. Etter en anmodning fra en TSO i samsvar med 
nr. 2 bokstav b), dersom den ansvarlige for 
driftsstansplaner unnlater å legge fram en 
alternativ tilgjengelighetsplan som har som 
mål å avbøte alle inkompatibiliteter ved plan-
legging av driftsstans, skal TSO-en utarbeide 
en alternativ tilgjengelighetsplan som skal
a) ta hensyn til den innvirkningen som er rap-

portert av de berørte ansvarlige for drifts-
stansplaner samt av DSO-en eller CDSO-en 
dersom det er relevant,

b) begrense endringene i den alternative til-
gjengelighetsplanen til det som er absolutt 
nødvendig for å avbøte inkompatibilitetene 
ved planlegging av driftsstans, og

c) informere sin reguleringsmyndighet, even-
tuelle berørte DSO-er og CDSO-er, de 

berørte ansvarlige for driftsstansplaner om 
den alternative tilgjengelighetsplanen, her-
under årsakene til at den er utarbeidet, 
samt den innvirkningen som er rapportert 
av de berørte ansvarlige for driftsstanspla-
ner, og eventuelt DSO-ene eller CDSO-ene.

Artikkel 96

Året-før-koordinering av tilgjengelighetsstatus 
for relevante anlegg for hvilke den ansvarlige for 
driftsstansplaner er en TSO som deltar i en 
region for driftsstanskoordinering, en DSO eller 
CDSO

1. Hver TSO skal planlegge tilgjengelighetsstatu-
sen for relevante nettelementer som kopler 
sammen forskjellige kontrollområder der 
TSO-en fungerer som ansvarlig for driftsstans-
planer i samordning med TSO-ene i samme 
region for driftsstanskoordinering.

2. Hver TSO, DSO og CDSO skal planlegge til-
gjengelighetsstatusen for relevante nettele-
menter for hvilke de fungerer som ansvarlige 
for driftsstansplaner, og som ikke kopler 
sammen forskjellige kontrollområder, på 
grunnlag av de tilgjengelighetsplanene som er 
utarbeidet i samsvar med nr. 1.

3. Når tilgjengelighetsstatusen for relevante net-
telementer fastsettes i samsvar med nr. 1 og 2, 
skal TSO-en, DSO-en og CDSO-en
a) minimere innvirkningen på markedet sam-

tidig som driftssikkerheten ivaretas, og
b) bruke de tilgjengelighetsplanene som er 

lagt fram og utarbeidet i samsvar med artik-
kel 94, som grunnlag.

4. Dersom en TSO oppdager en inkompatibilitet 
ved planlegging av driftsstans, skal TSO-en ha 
rett til å foreslå en endring i tilgjengelighets-
planene for interne relevante anlegg for hvilke 
den ansvarlige for driftsstansplaner verken er 
en TSO som deltar i en region for drifts-
stanskoordinering, eller en DSO eller en 
CDSO, og skal fastsette en løsning i samarbeid 
med de berørte ansvarlige for driftsstanspla-
ner, DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp av de 
midlene den har til rådighet.

5. Dersom statusen «ikke tilgjengelig» for et rele-
vant nettelement ikke er blitt planlagt etter at 
tiltakene nevnt i nr. 4 er truffet, og slik man-
glende planlegging kan true driftssikkerheten, 
skal TSO-en
a) treffe nødvendige tiltak for å planlegge sta-

tusen «ikke tilgjengelig» samtidig som 
driftssikkerheten ivaretas, idet det tas hen-
syn til den innvirkningen som de berørte 
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ansvarlige for driftsstansplaner har rappor-
tert til TSO-en,

b) informere alle berørte parter om tiltakene 
nevnt i bokstav a), og

c) informere relevante reguleringsmyndig-
heter, eventuelle berørte DSO-er eller 
CDSO-er og de berørte ansvarlige for drifts-
stansplaner om de tiltakene som er truffet, 
herunder begrunnelsen for slike tiltak, den 
innvirkningen som er rapportert av de 
berørte ansvarlige for driftsstansplaner og 
eventuelt av DSO-ene eller CDSO-ene.

6. Hver TSO skal gjøre tilgjengelig i ENTSO for 
elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging 
alle opplysninger den har til rådighet om net-
trelaterte vilkår som skal oppfylles, og korrige-
rende tiltak som skal forberedes og aktiveres, 
før tilgjengelighetsstatusen «ikke tilgjengelig» 
eller «testing» kan iverksettes for et relevant 
nettelement.

Artikkel 97

Framlegging av foreløpige året-før-tilgjengelig-
hetsplaner

1. Hver TSO skal innen 1. november hvert kalen-
derår legge fram for alle andre TSO-er, gjen-
nom ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging, foreløpige året-før-tilgjenge-
lighetsplaner for det påfølgende kalenderåret 
for alle interne relevante anlegg.

2. TSO-en skal innen 1. november hvert kalen-
derår for hvert internt relevant anlegg som fin-
nes i et distribusjonsnett, legge fram den fore-
løpige året-før-tilgjengelighetsplanen for DSO-
en.

3. TSO-en skal innen 1. november hvert kalen-
derår for hvert internt relevant anlegg som fin-
nes i et lukket distribusjonsnett, legge fram 
den foreløpige året-før-tilgjengelighetsplanen 
for CDSO-en.

Artikkel 98

Validering av året-før-tilgjengelighetsplaner i 
regioner for driftsstanskoordinering

1. Hver TSO skal analysere om det oppstår 
inkompatibiliteter ved planlegging av drifts-
stans når det tas hensyn til alle foreløpige året-
før-tilgjengelighetsplaner.

2. Dersom det ikke forekommer inkompatibilite-
ter ved planlegging av driftsstans, skal alle 
TSO-er i en region for driftsstanskoordinering 
i fellesskap validere året-før-tilgjengelighets-

planer for alle relevante anlegg i denne regio-
nen for driftsstanskoordinering.

3. Dersom en TSO oppdager en inkompatibilitet 
ved planlegging av driftsstans, skal de berørte 
TSO-ene i en eller flere regioner for drifts-
stanskoordinering i fellesskap finne en løsning 
i samordning med de berørte ansvarlige for 
driftsstansplaner, DSO-ene og CDSO-ene, ved 
hjelp av de midlene de har til rådighet, samti-
dig som de i størst mulig grad tar hensyn til de 
tilgjengelighetsplanene som er lagt fram av de 
ansvarlige for driftsstansplaner, som verken er 
en TSO som deltar i en region for drifts-
stanskoordinering, eller en DSO eller en 
CDSO, og som er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 95 og 96. Når en løsning er funnet, 
skal alle TSO-er i den eller de berørte regio-
nene for driftsstanskoordinering oppdatere og 
validere året-før-tilgjengelighetsplanene for 
alle relevante anlegg.

4. Dersom det ikke blir funnet en løsning på en 
inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, 
skal hver berørte TSO etter godkjenning fra 
relevant reguleringsmyndighet dersom med-
lemsstaten krever det,
a) framtvinge at status endres til «tilgjengelig» 

fra «ikke tilgjengelig» eller «testing» for de 
relevante anleggene som er involvert i en 
inkompatibilitet ved planlegging av drifts-
stans i løpet av det nevnte tidsrommet, og

b) informere relevante reguleringsmyndig-
heter, eventuelle berørte DSO-er eller 
CDSO-er og de berørte ansvarlige for drifts-
stansplaner om de tiltakene som er truffet, 
herunder begrunnelsen for slike tiltak, den 
innvirkningen som er rapportert av de 
berørte ansvarlige for driftsstansplaner og 
eventuelt av DSO-ene eller CDSO-ene.

5. Alle TSO-er i de berørte regionene for drifts-
stanskoordinering skal følgelig oppdatere og 
validere året-før-tilgjengelighetsplaner for alle 
relevante anlegg.

Artikkel 99

Endelige året-før-tilgjengelighetsplaner

1. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalen-
derår
a) sluttføre året-før-driftsstanskoordinerin-

gen for interne relevante anlegg,
b) sluttføre året-før-tilgjengelighetsplanene 

for interne relevante anlegg og lagre dem i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging.
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2. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalen-
derår legge fram for sin ansvarlig for drifts-
stansplaner, den endelige året-før-tilgjengelig-
hetsplanen for hvert internt relevant anlegg.

3. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalen-
derår legge fram for den relevante DSO-en 
den endelige året-før-tilgjengelighetsplanen 
for hvert internt relevant anlegg som finnes i 
et distribusjonsnett.

4. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalen-
derår legge fram for den relevante CDSO-en 
den endelige året-før-tilgjengelighetsplanen 
for hvert internt relevant anlegg som finnes i 
et lukket distribusjonsnett.

Artikkel 100

Oppdateringer av endelige året-før-tilgjengelig-
hetsplaner

1. En ansvarlig for driftsstansplaner skal kunne 
iverksette en prosedyre for endring av den 
endelige året-før-tilgjengelighetsplanen i tids-
rommet mellom sluttføringen av året-før-drifts-
stanskoordineringen og dens gjennomføring i 
sanntid.

2. Den ansvarlige for driftsstansplaner som ikke 
er en TSO som deltar i en region for drifts-
stanskoordinering, skal kunne legge fram en 
anmodning for den eller de relevante TSO-ene 
om endring av den endelige året-før-tilgjenge-
lighetsplanen for de relevante anleggene som 
vedkommende har ansvar for.

3. Ved en anmodning om endring i samsvar med 
nr. 2, skal følgende prosedyre benyttes:
a) Den mottakende TSO-en skal bekrefte at 

anmodningen er mottatt og så snart som 
praktisk mulig vurdere om endringen fører 
til inkompatibiliteter ved planlegging av 
driftsstans.

b) Dersom det oppdages inkompatibiliteter 
ved planlegging av driftsstans, skal de 
berørte TSO-ene i regionen for drifts-
stanskoordinering i fellesskap fastsette en 
løsning i samordning med de ansvarlige for 
driftsstansplaner og, dersom det er rele-
vant, med DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp 
av de midlene de har til rådighet.

c) Dersom det ikke oppdages noen inkompati-
bilitet ved planlegging av driftsstans eller 
dersom det ikke gjenstår noen inkompatibi-
litet ved planlegging av driftsstans, skal den 
mottakende TSO-en validere anmodningen 
om endring, og de berørte TSO-ene skal føl-
gelig informere alle berørte parter og opp-
datere den endelige året-før-tilgjengelig-

hetsplanen i ENTSO for elektrisk krafts 
datamiljø for driftsplanlegging.

d) Dersom det ikke blir funnet en løsning på 
inkompatibilitetene ved planlegging av 
driftsstans, skal den mottakende TSO-en 
avvise anmodningen om endring.

4. Når en TSO som deltar i en region for drifts-
stanskoordinering, har til hensikt å endre den 
endelige året-før-tilgjengelighetsplanen for et 
relevant anlegg som TSO-en fungerer som 
ansvarlig for driftsstansplaner for, skal TSO-en 
iverksette følgende prosedyre:
a) Den anmodende TSO-en skal utarbeide et 

forslag til endring av året-før-tilgjengelig-
hetsplanen, herunder en vurdering av hvor-
vidt endringen kan føre til inkompatibilite-
ter ved planlegging av driftsstans, og legge 
fram sitt forslag for alle andre TSO-er i sin 
eller sine regioner for driftsstanskoordine-
ring.

b) Dersom det oppdages inkompatibiliteter 
ved planlegging av driftsstans, skal de 
berørte TSO-ene i regionen for drifts-
stanskoordinering i fellesskap fastsette en 
løsning i samordning med de berørte 
ansvarlige for driftsstansplaner og, dersom 
det er relevant, med DSO-ene og CDSO-
ene, ved hjelp av de midlene de har til rådig-
het.

c) Dersom det ikke er oppdaget noen inkom-
patibilitet ved planlegging av driftsstans 
eller dersom det er funnet en løsning på en 
inkompatibilitet ved planlegging av drifts-
stans, skal de berørte TSO-ene validere 
anmodningen om endring og følgelig infor-
mere alle berørte parter og oppdatere den 
endelige året-før-tilgjengelighetsplanen i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging.

d) Dersom det ikke blir funnet en løsning på 
inkompatibilitetene ved planlegging av 
driftsstans, skal den anmodende TSO-en 
trekke tilbake endringsprosedyren.

Kapittel 3

Gjennomføring av tilgjengelighetsplaner

Artikkel 101

Håndtering av statusen «testing» for relevante 
anlegg

1. Den ansvarlige for driftsstansplaner for et rele-
vant anlegg hvis tilgjengelighetsstatus er blitt 
satt til «testing», skal senest én måned før akti-
vering av statusen «testing», legge fram for 
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TSO-en, samt for DSO-en eller CDSO-en der-
som anlegget er knyttet til et distribusjonsnett, 
herunder lukkede distribusjonsnett,
a) en detaljert testplan,
b) en veiledende produksjons- eller forbruks-

plan dersom det berørte relevante anlegget 
er en relevant kraftproduksjonsenhet eller 
et relevant forbruksanlegg, og

c) endringer av topologien i transmisjonsnet-
tet eller distribusjonsnettet dersom det 
berørte relevante anlegget er et relevant 
nettelement.

2. Den ansvarlige for driftsstansplaner skal opp-
datere opplysningene nevnt i nr. 1 omgående 
etter en endring.

3. TSO-en for et relevant anlegg hvis tilgjengelig-
hetsstatus er blitt satt til «testing», skal legge 
fram for alle andre TSO-er i sin eller sine regio-
ner for driftsstanskoordinering, på deres 
anmodning, de opplysningene som er mottatt i 
samsvar med nr. 1.

4. Dersom det relevante anlegget nevnt i nr. 1 er 
et relevant nettelement som kopler sammen to 
eller flere kontrollområder, skal TSO-ene i de 
berørte kontrollområdene komme til enighet 
om hvilke opplysninger som skal gis i samsvar 
med nr. 1.

Artikkel 102

Prosedyre for håndtering av tvungen driftsstans

1. Hver TSO skal utarbeide en prosedyre for å 
håndtere tilfeller der en tvungen driftsstans 
kan utgjøre en fare for driftssikkerheten. Pro-
sedyren skal gjøre det mulig for TSO-en å 
sikre at statusen «tilgjengelig» eller «ikke til-
gjengelig» for andre relevante anlegg i dens 
kontrollområde kan endres til henholdsvis 
«ikke tilgjengelig» eller «tilgjengelig».

2. TSO-en skal følge prosedyren nevnt i nr. 1 
bare dersom det ikke er oppnådd enighet med 
de ansvarlige for driftsstansplaner med hensyn 
til løsninger på tvungen driftsstans. TSO-en 
skal informere reguleringsmyndigheten om 
dette.

3. Når TSO-en gjennomfører prosedyren, skal 
TSO-en i den grad det er mulig overholde de 
tekniske begrensningene for de relevante 
anleggene.

4. En ansvarlig for driftsstansplaner skal så snart 
som mulig etter at den tvungne driftsstansen 
har inntruffet, varsle TSO-en, og dersom 
anlegget er knyttet til et distribusjonsnett eller 
et lukket distribusjonsnett, henholdsvis DSO-

en eller CDSO-en, om tvungen driftsstans i ett 
eller flere av dens relevante anlegg.

5. Ved varsling om den tvungne driftsstansen 
skal den ansvarlige for driftsstansplaner legge 
fram følgende opplysninger:
a) Årsaken til den tvungne driftsstansen.
b) Forventet varighet av den tvungne drifts-

stansen.
c) Dersom det er relevant, den tvungne drifts-

stansens innvirkning på tilgjengelighetssta-
tusen for andre relevante anlegg, som 
denne også er ansvarlig for driftsstans-
planer for.

6. Når TSO-en oppdager at én eller flere tvungne 
driftsstanser som nevnt i nr. 1, kan føre til at 
transmisjonsnettet bringes ut av normaldrifts-
tilstanden, skal TSO-en informere den eller de 
berørte ansvarlige for driftsstansplaner om det 
tidspunktet da driftssikkerheten ikke lenger 
kan opprettholdes, med mindre deres rele-
vante anlegg som rammes av tvungen drifts-
stans, går tilbake til statusen «tilgjengelig». De 
ansvarlige for driftsstansplaner skal informere 
TSO-en om hvorvidt de er i stand til å over-
holde denne fristen, og skal legge fram en 
dokumentert begrunnelse dersom de ikke er i 
stand til å overholde denne fristen.

7. Etter alle endringer i tilgjengelighetsplanen 
som skyldes tvungen driftsstans og i samsvar 
med tidsrammen fastsatt i artikkel 7, 10 og 15 i 
forordning (EU) nr. 543/2013, skal de berørte 
TSO-ene oppdatere ENTSO for elektrisk krafts 
datamiljø for driftsplanlegging med de nyeste 
opplysningene.

Artikkel 103

Gjennomføring av tilgjengelighetsplanene i 
sanntid

1. Hver eier av kraftproduksjonsanlegg skal sikre 
at alle relevante kraftproduksjonsenheter som 
den eier og som har statusen «tilgjengelig», er 
klare til å produsere elektrisk kraft i samsvar 
med deres angitte tekniske kapasitet når det 
er nødvendig for å opprettholde driftssikker-
heten, unntatt ved tvungen driftsstans.

2. Hver eier av kraftproduksjonsanlegg skal sikre 
at alle relevante kraftproduksjonsenheter som 
den eier og som har statusen «ikke tilgjenge-
lig», ikke produserer elektrisk kraft.

3. Hver eier av forbruksanlegg skal sikre at alle 
relevante forbruksanlegg som den eier og som 
har statusen «ikke tilgjengelig», ikke forbru-
ker elektrisk kraft.
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4. Hver eier av et relevant nettelement skal sikre 
at alle relevante nettelementer som den eier 
og som har statusen «tilgjengelig», er klare til 
å transportere elektrisk kraft i samsvar med 
deres angitte tekniske kapasitet når det er 
nødvendig for å opprettholde driftssikkerhe-
ten, unntatt ved tvungen driftsstans.

5. Hver eier av et relevant nettelement skal sikre 
at alle relevante nettelementer som den eier 
og som har statusen «ikke tilgjengelig», ikke 
transporterer elektrisk kraft.

6. Når det gjelder særlige nettrelaterte vilkår for 
å iverksette statusen «ikke tilgjengelig» eller 
«testing» for et relevant nettelement i samsvar 
med artikkel 96 nr. 6, skal den berørte TSO-
en, DSO-en eller CDSO-en vurdere om disse 
vilkårene er oppfylt før denne statusen iverk-
settes. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, 
skal den gi eieren av det relevante nettelemen-
tet instruks om ikke å iverksette statusen 
«ikke tilgjengelig» eller «testing» helt eller del-
vis.

7. Dersom en TSO fastslår at iverksettingen av 
statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» for 
et relevant anlegg fører til eller kan føre til at 
transmisjonsnettet forlater normaldriftstilstan-
den, skal den instruere eieren av det relevante 
anlegget når det er knyttet til transmisjonsnet-
tet, eller DSO-en eller CDSO-en dersom det er 
knyttet til et distribusjonsnett eller et lukket 
distribusjonsnett, om å utsette iverksettin-
gene av statusen «ikke tilgjengelig» eller 
«testing» for dette relevante anlegget i sam-
svar med instruksene og så langt det er mulig, 
samtidig som det tas hensyn til de tekniske og 
sikkerhetsmessige grensene.

Avdeling 4

Tilstrekkelighet

Artikkel 104

Prognose for tilstrekkelighetsanalyse av 
kontrollområder

Hver TSO skal utarbeide prognoser som brukes 
til tilstrekkelighetsanalyser av kontrollområder i 
samsvar med artikkel 105 og 107, tilgjengelige for 
alle andre TSO-er gjennom ENTSO for elektrisk 
krafts datamiljø for driftsplanlegging.

Artikkel 105

Tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområder

1. Hver TSO skal utføre tilstrekkelighetsanalyser 
av kontrollområder ved å vurdere muligheten 

for at summen av produksjon i kontrollområ-
det og importmulighetene over landegrensene 
kan oppfylle den totale lasten i TSO-ens kon-
trollområde under forskjellige driftsscenari-
oer, idet det tas hensyn til nødvendig nivå av 
reserver av aktiv effekt fastsatt i artikkel 118 
og 119.

2. Ved utførelse av en tilstrekkelighetsanalyse av 
kontrollområder i samsvar med nr. 1, skal hver 
TSO
a) bruke de nyeste tilgjengelighetsplanene og 

de nyeste tilgjengelige dataene om
i) kapasiteten til kraftproduksjonsenhe-

tene framlagt i samsvar med artikkel 43 
nr. 5 og artikkel 45 og 51,

ii) utvekslingskapasitet mellom budområ-
der,

iii) mulig laststyring framlagt i samsvar 
med artikkel 52 og 53,

b) ta hensyn til produksjonsbidragene fra for-
nybare energikilder og last,

c) vurdere sannsynligheten for og den forven-
tede varigheten av manglende tilstrekkelig-
het og den forventede energien som ikke 
kan leveres som følge av denne mangelen.

3. Hver TSO skal så snart som mulig etter vurde-
ringen av manglende tilstrekkelighet i sitt kon-
trollområde, informere reguleringsmyndighe-
ten om denne manglende tilstrekkeligheten, 
eller dersom det er uttrykkelig fastsatt i nasjo-
nal rett, en annen vedkommende myndighet, 
og eventuelt alle berørte parter.

4. Hver TSO skal så snart som mulig etter vurde-
ringen av manglende tilstrekkelighet i sitt kon-
trollområde, informere alle TSO-er gjennom 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging.

Artikkel 106

Kontrollområdets tilstrekkelighet til og med 
uken før

1. Hver TSO skal bidra til de felleseuropeiske 
årlige sommer- og vinterprognosene for pro-
duksjonens tilstrekkelighet ved å benytte den 
metoden som er vedtatt av ENTSO for elek-
trisk kraft, og som er nevnt i artikkel 8 nr. 3 
bokstav f) i forordning (EF) nr. 714/2009.

2. To ganger i året skal hver TSO utføre en til-
strekkelighetsanalyse av kontrollområdet for 
henholdsvis den etterfølgende sommer- og 
vintersesongen, idet det tas hensyn til felleseu-
ropeiske scenarioer som er i samsvar med fel-
leseuropeiske årlige sommer- og vinterprog-
noser for produksjonens tilstrekkelighet.
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3. Hver TSO skal oppdatere sine tilstrekkelig-
hetsanalyser av kontrollområdet dersom den 
oppdager sannsynlige endringer i tilgjengelig-
hetsstatus for kraftproduksjonsenheter, lastes-
timater, estimater av fornybare energikilder 
eller utvekslingskapasitet mellom budområ-
der, som i betydelig grad kan påvirke den for-
ventede tilstrekkeligheten.

Artikkel 107

Kontrollområdets tilstrekkelighet dagen før og 
intradag

1. Hver TSO skal utføre en tilstrekkelighetsana-
lyse av kontrollområdet for dagen-før- og intra-
dag-tidsrammen på grunnlag av
a) de planene som er nevnt i artikkel 111,
b) prognoser for last,
c) prognoser for produksjon fra fornybare 

energikilder,
d) reserver av aktiv effekt ut fra de dataene 

som er framlagt i samsvar med artikkel 46 
nr. 1 bokstav a),

e) kontrollområdets import- og eksportkapa-
sitet i samsvar med utvekslingskapasitet 
mellom budområder som i relevante tilfel-
ler beregnes i samsvar med artikkel 14 i for-
ordning (EU) 2015/1222,

f) kapasiteten til kraftproduksjonsenhetene ut 
fra de dataene som er framlagt i samsvar 
med artikkel 43 nr. 4 og artikkel 45 og 51, 
og deres tilgjengelighetsstatus, og

g) kapasiteten til forbruksanlegg med laststy-
ring i samsvar med de dataene som er fram-
lagt i samsvar med artikkel 52 og 53, og 
deres tilgjengelighetsstatus.

2. Hver TSO skal evaluere
a) minstenivået for import og maksimumsni-

vået for eksport som er forenlig med kon-
trollområdets tilstrekkelighet,

b) forventet varighet av potensielt manglende 
tilstrekkelighet,

c) den mengden energi som ikke leveres som 
følge av manglende tilstrekkelighet.

3. Dersom tilstrekkelighet ikke oppnås etter ana-
lysen nevnt i nr. 1, skal hver TSO informere 
reguleringsmyndigheten eller en annen ved-
kommende myndighet om den manglende til-
strekkeligheten. TSO-en skal legge fram for 
reguleringsmyndigheten eller en annen ved-
kommende myndighet en analyse av årsakene 
til den manglende tilstrekkeligheten og foreslå 
avbøtende tiltak.

Avdeling 5

Tilleggstjenester

Artikkel 108

Tilleggstjenester

1. Hver TSO skal overvåke tilgjengeligheten av 
tilleggstjenester.

2. Hver TSO skal, når det gjelder tjenester i form 
av aktiv effekt og reaktiv effekt, og i samord-
ning med andre TSO-er når det er relevant,
a) utforme, organisere og forvalte innkjøp av 

tilleggstjenester,
b) overvåke, på grunnlag av de dataene som 

er framlagt i samsvar med del II avdeling 2, 
om nivået og plasseringen av tilgjengelige 
tilleggstjenester gjør det mulig å ivareta 
driftssikkerheten, og

c) bruke alle tilgjengelige økonomisk effek-
tive og praktisk gjennomførbare midler til å 
skaffe tilleggstjenester i nødvendig 
omfang.

3. Hver TSO skal offentliggjøre de nivåene av 
reservekapasitet som er nødvendige for å opp-
rettholde driftssikkerheten.

4. Hver TSO skal på anmodning informere andre 
TSO-er om det tilgjengelige nivået av reserver 
av aktiv effekt.

Artikkel 109

Tilleggstjenester for reaktiv effekt

1. For hver tidsramme for driftsplanlegging skal 
hver TSO på grunnlag av sine prognoser, vur-
dere om de tilgjengelige tilleggstjenestene for 
reaktiv effekt er tilstrekkelige til å opprett-
holde driftssikkerheten i transmisjonsnettet.

2. For å øke effektiviteten i driften av anleggsde-
lene i transmisjonsnettet skal hver TSO over-
våke
a) den tilgjengelige kapasiteten av reaktiv 

effekt i kraftproduksjonsanleggene,
b) den tilgjengelige kapasiteten av reaktiv 

effekt i transmisjonsnettilknyttede for-
bruksanlegg,

c) tilgjengelig kapasitet av reaktiv effekt hos 
DSO-er,

d) det tilgjengelige transmisjonsnettilknyttede 
utstyret som er beregnet på levering av 
reaktiv effekt, og

e) forholdet mellom aktiv og reaktiv effekt i 
grensesnittet mellom transmisjonsnettet og 
transmisjonsnettilknyttede distribusjons-
nett.
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3. Dersom omfanget av tilleggstjenester for reak-
tiv effekt ikke er tilstrekkelig til å opprettholde 
driftssikkerheten, skal hver TSO
a) informere tilgrensende TSO-er, og
b) forberede og aktivere korrigerende tiltak i 

samsvar med artikkel 23.

Avdeling 6

Planlegging

Artikkel 110

Fastsettelse av planleggingsprosesser

1. Når det fastsettes en planleggingsprosess skal 
TSO-ene ta hensyn til og om nødvendig utfylle 
driftsvilkårene i den metoden for produksjon 
og lastdata som er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222.

2. Dersom et budområde bare omfatter ett kon-
trollområde, tilsvarer planleggingsområdets 
geografiske omfang budområdet. Dersom et 
kontrollområde omfatter flere budområder, til-
svarer planleggingsområdets geografiske 
omfang budområdet. Dersom et budområde 
omfatter flere kontrollområder, skal TSO-er i 
dette budområdet i fellesskap beslutte å 
benytte en felles planleggingsprosess. Ellers 
anses hvert kontrollområde innenfor dette 
budområdet som et eget planleggingsområde.

3. For hvert kraftproduksjonsanlegg og for-
bruksanlegg som omfattes av planleggingskra-
vene fastsatt i nasjonale vilkår, skal den 
berørte eieren utpeke en eller selv fungere 
som planleggingsansvarlig.

4. Hver markedsdeltaker og overføringsagent 
som omfattes av planleggingskravene fastsatt i 
nasjonale vilkår, skal utpeke en eller selv fun-
gere som planleggingsansvarlig.

5. Hver TSO som driver et planleggingsområde, 
skal fastsette ordninger som er nødvendige for 
å behandle de planene som er lagt fram av de 
planleggingsansvarlige.

6. Dersom et planleggingsområde omfatter mer 
enn ett kontrollområde, skal de TSO-ene som 
har ansvar for kontrollområdene, komme til 
enighet om hvilken TSO som skal drive plan-
leggingsområdet.

Artikkel 111

Underretning om planer innenfor planleggings-
områder

1. Hver planleggingsansvarlig, unntatt planleg-
gingsansvarlige for overføringsagenter, skal 
legge fram følgende planer for den TSO-en 

som driver planleggingsområdet, dersom 
TSO-en ber om dette, og eventuelt for en tred-
jepart:
a) Produksjonsplaner.
b) Forbruksplaner.
c) Interne kommersielle handelsplaner.
d) Eksterne kommersielle handelsplaner.

2. Hver planleggingsansvarlig for en overførings-
agent eller eventuelt en sentral motpart, skal 
legge fram følgende planer for den TSO-en 
som driver et planleggingsområde som omfat-
tes av markedskopling, dersom den berørte 
TSO-en ber om dette, og eventuelt for en tred-
jepart:
a) Eksterne kommersielle handelsplaner for

i) multilaterale utvekslinger mellom plan-
leggingsområdet og en gruppe av andre 
planleggingsområder,

ii) bilaterale utvekslinger mellom planleg-
gingsområdet og et annet planleggings-
område.

b) Interne kommersielle handelsplaner mel-
lom overføringsagenten og sentrale mot-
parter.

c) Interne kommersielle handelsplaner mel-
lom overføringsagenten og andre overfø-
ringsagenter.

Artikkel 112

Sammenheng mellom planer

1. Hver TSO som driver et planleggingsområde, 
skal kontrollere om summen av produksjons-
planer, forbruksplaner, eksterne kommersielle 
handelsplaner og eksterne TSO-planer i plan-
leggingsområdet er i balanse.

2. For eksterne TSO-planer skal hver TSO 
komme til enighet med den berørte TSO-en 
om planens verdier. Dersom det ikke fore-
ligger slik enighet, er det de laveste verdiene 
som gjelder.

3. For bilaterale utvekslinger mellom to planleg-
gingsområder, skal hver TSO komme til enig-
het om de eksterne kommersielle handelspla-
nene med den berørte TSO-en. Dersom det 
ikke foreligger slik enighet om verdiene i de 
kommersielle handelsplanene, er det de 
laveste verdiene som gjelder.

4. Alle TSO-er som driver planleggingsområder, 
skal bekrefte at alle netto aggregerte eksterne 
planer mellom alle planleggingsområder i syn-
kronområdet er balanserte. Dersom det fore-
kommer avvik, og TSO-ene ikke kommer til 
enighet om verdiene i de netto aggregerte 
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eksterne planene, er det de laveste verdiene 
som gjelder.

5. Hver planleggingsansvarlig for en overførings-
agent eller eventuelt en sentral motpart, skal 
legge fram for TSO-ene, på deres anmodning, 
verdiene fra eksterne kommersielle handels-
planer for hvert planleggingsområde som 
omfattes av markedskopling i form av netto 
aggregerte eksterne planer.

6. Hver ansvarlig for beregning av planlagt 
utveksling skal legge fram for TSO-ene, på 
deres anmodning, verdiene for planlagte 
utvekslinger knyttet til de planleggingsområ-
dene som berøres av markedskopling i form 
av netto aggregerte eksterne planer, herunder 
bilaterale utvekslinger mellom to planleg-
gingsområder.

Artikkel 113

Framlegging av opplysninger til andre TSO-er

1. På anmodning fra en annen TSO skal den 
anmodede TSO-en beregne og legge fram
a) netto aggregerte eksterne planer og
b) områdets nettoposisjon for utveksling over 

vekselstrømforbindelser, der planleggings-
området er koplet sammen med andre plan-
leggingsområder via overføringsforbindel-
ser for vekselstrøm.

2. Når det er nødvendig for å opprette felles nett-
modeller i samsvar med artikkel 70 nr. 1, skal 
hver TSO som driver et planleggingsområde, 
legge fram følgende for den TSO-en som ber 
om det:
a) Produksjonsplaner.
b) Forbruksplaner.

Avdeling 7

ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging

Artikkel 114

Alminnelige bestemmelser om ENTSO for 
elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging

1. Innen 24 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal ENTSO for elektrisk 
kraft i samsvar med artikkel 115, 116 og 117, 
iverksette og drive et ENTSO for elektrisk 
krafts datamiljø for driftsplanlegging med hen-
blikk på lagring, utveksling og håndtering av 
alle relevante opplysninger.

2. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er fastsette et 
harmonisert dataformat for datautveksling, 

som skal være en integrert del av ENTSO for 
elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging.

3. Alle TSO-er og regionale sikkerhetskoordina-
torer skal ha tilgang til alle opplysninger som 
finnes i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø 
for driftsplanlegging.

4. Inntil ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 
driftsplanlegging er innført, kan alle TSO-er 
utveksle relevante data seg imellom og med 
regionale sikkerhetskoordinatorer.

5. ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide en 
plan for kontinuerlig virksomhet som skal 
benyttes dersom datamiljøet for driftsplanleg-
ging ikke er tilgjengelig.

Artikkel 115

Individuelle nettmodeller, felles nettmodeller og 
driftssikkerhetsanalyse

1. I ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drift-
splanlegging lagres alle individuelle nettmo-
deller og tilknyttede relevante opplysninger 
om alle relevante tidsrammer fastsatt i denne 
forordning, i artikkel 14 nr. 1 i forordning 
(EU) 2015/1222 og i artikkel 9 i forordning 
(EU) 2016/1719.

2. Opplysninger om individuelle nettmodeller 
som finnes i ENTSO for elektrisk krafts data-
miljø for driftsplanlegging, skal gjøre det 
mulig å slå modellene sammen i felles nettmo-
deller.

3. Den felles nettmodellen som er fastsatt for 
hver tidsramme, skal gjøres tilgjengelig i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging.

4. For året-før-tidsrammen skal følgende opplys-
ninger være tilgjengelige i ENTSO for elek-
trisk krafts datamiljø for driftsplanlegging:
a) Individuelle året-før-nettmodeller for hver 

TSO og for hvert scenario fastsatt i samsvar 
med artikkel 66.

b) Felles året-før-nettmodeller for hvert scena-
rio fastsatt i samsvar med artikkel 67.

5. For dagen-før- og intradag-tidsrammene skal 
følgende opplysninger være tilgjengelige i 
ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging:
a) Individuelle dagen-før- og intradag-nettmo-

deller for hver TSO og i henhold til den tids-
oppløsningen som er fastsatt i samsvar med 
artikkel 70 nr. 1.

b) Planlagte utvekslinger på de relevante tids-
punktene for hvert planleggingsområde 
eller for hver planleggingsområdegrense, 
etter hva TSO-ene anser som relevant, og 
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for hvert HVDC-system som kopler 
sammen planleggingsområder.

c) Felles dagen-før- og intradag-nettmodeller i 
henhold til den tidsoppløsningen som er 
fastsatt i artikkel 70 nr. 1.

d) En liste over forberedte og avtalte korrige-
rende tiltak som er identifisert for å hånd-
tere begrensninger som har betydning over 
landegrensene.

Artikkel 116

Driftsstanskoordinering

1. ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging skal inneholde en modul for lag-
ring og utveksling av alle relevante opplysnin-
ger om driftsstanskoordinering.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte minst 
tilgjengelighetsstatus for relevante anlegg og 
opplysninger om tilgjengelighetsplaner nevnt i 
artikkel 92.

Artikkel 117

Nettets tilstrekkelighet

1. ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for drifts-
planlegging skal inneholde en modul for lag-
ring og utveksling av alle relevante opplysnin-
ger om utførelse av en samordnet tilstrekkelig-
hetsanalyse.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte minst
a) data om nettets tilstrekkelighet fra seson-

gen før, lagt fram av den enkelte TSO,
b) felleseuropeisk rapport om analyse av net-

tets tilstrekkelighet fra sesongen før,
c) prognoser som brukes til analyse av til-

strekkelighet i samsvar med artikkel 104, 
og

d) opplysninger om manglende tilstrekkelig-
het i samsvar med artikkel 105 nr. 4.

Del IV

Lastfrekvensregulering og reserver

Avdeling 1

Driftsavtaler

Artikkel 118

Driftsavtaler for synkronområder

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er for hvert 
synkronområde i fellesskap utarbeide felles 
forslag til

a) dimensjoneringsregler for FCR i samsvar 
med artikkel 153,

b) ytterligere egenskaper for FCR i samsvar 
med artikkel 154 nr. 2,

c) definerende parametrer for frekvenskvali-
tet og målparametrer for frekvenskvalitet i 
samsvar med artikkel 127,

d) for synkronområdene det europeiske konti-
nentet (CE) og Norden, målparametrene 
for innstillingsfeil ved frekvensgjenoppret-
ting for hver LFC-blokk i samsvar med 
artikkel 128,

e) metoden for å vurdere risikoen og utviklin-
gen av risikoen for uttømming av FCR i syn-
kronområdet i samsvar med artikkel 131 nr. 
2,

f) en overvåker av synkronområdet i samsvar 
med artikkel 133,

g) beregning av reguleringsprogrammet fra 
områdets nettoposisjon for utveksling over 
vekselstrømforbindelser med en felles ram-
pingperiode for beregning av ACE for et 
synkronområde med mer enn ett LFC-
område i samsvar med artikkel 136,

h) dersom det er relevant, begrensninger for 
uttak av aktiv effekt for HVDC-overførings-
forbindelser mellom synkronområder i 
samsvar med artikkel 137,

i) LFC-strukturen i samsvar med artikkel 139,
j) dersom det er relevant, metoden for å redu-

sere det elektriske tidsavviket i samsvar 
med artikkel 181,

k) når synkronområdet drives av mer enn én 
TSO, den særlige ansvarsfordelingen mel-
lom TSO-ene i samsvar med artikkel 141,

l) driftsprosedyrer dersom FCR er uttømte i 
samsvar med artikkel 152 nr. 7,

m) for synkronområdene GB og IE/NI, tiltak 
for å sikre innhenting av energireservoarer 
i samsvar med artikkel 156 nr. 6 bokstav b),

n) driftsprosedyrer for å redusere systemfre-
kvensavvik for å gjenopprette systemdrifts-
tilstanden til normaldriftstilstand og 
begrense risikoen for overgang til nød-
driftstilstand i samsvar med artikkel 152 nr. 
10,

o) rollene og ansvarsområdene til TSO-er som 
gjennomfører en prosess for utligning av 
motsattrettede ubalanser, en prosess for 
aktivering av FRR over landegrensene eller 
en prosess for aktivering av RR over lande-
grensene i samsvar med artikkel 149 nr. 2,

p) krav til tilgjengeligheten, påliteligheten og 
redundansen for den tekniske infrastruktu-
ren i samsvar med artikkel 151 nr. 2,
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q) felles regler for drift i normaldriftstilstand 
og skjerpet driftstilstand i samsvar med 
artikkel 152 nr. 6 og tiltakene nevnt i artik-
kel 152 nr. 15,

r) for synkronområdene CE og Norden, min-
ste aktiveringstid som skal sikres av leve-
randører av FCR i samsvar med artikkel 
156 nr. 10,

s) for synkronområdene CE og Norden, anta-
kelser og metoder for en nytte- og kost-
nadsanalyse i samsvar med artikkel 156 nr. 
11,

t) dersom det er relevant, for andre synkron-
områder enn CE, grenser for utvekslingen 
av FCR mellom TSO-ene i samsvar med 
artikkel 163 nr. 2,

u) rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som tilknytter reserver, den TSO-en som 
mottar reserver og den berørte TSO-en når 
det gjelder utveksling av FRR og RR, fast-
satt i samsvar med artikkel 165 nr. 1,

v) rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som leverer reguleringskapasitet, den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet 
og den berørte TSO-en når det gjelder 
deling av FRR og RR, fastsatt i samsvar med 
artikkel 166 nr. 1,

w) rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som tilknytter reserver, den TSO-en som 
mottar reserver og den berørte TSO-en når 
det gjelder utveksling av reserver mellom 
synkronområder, og for den TSO-en som 
leverer reguleringskapasitet, den TSO-en 
som mottar reguleringskapasitet og den 
berørte TSO-en når det gjelder deling av 
reserver mellom synkronområder, fastsatt i 
samsvar med artikkel 171 nr. 2,

x) den metoden som brukes til å fastsette 
grenser for omfanget av deling av FCR mel-
lom synkronområder, fastsatt i samsvar 
med artikkel 174 nr. 2,

y) for synkronområdene GB og IE/NI, meto-
den for å bestemme minste levering av 
reservekapasitet av FCR i samsvar med 
artikkel 174 nr. 2 bokstav b),

z) den metoden som brukes til å fastsette 
grenser for omfanget av utveksling av FRR 
mellom synkronområder i samsvar med 
artikkel 176 nr. 1, og den metoden som bru-
kes til å fastsette grenser for omfanget av 
deling av FRR mellom synkronområder, 
definert i samsvar med artikkel 177 nr. 1, og

æ) den metoden som brukes til å fastsette 
grenser for omfanget av utveksling av RR 
mellom synkronområder i samsvar med 

artikkel 178 nr. 1, og den metoden som bru-
kes til å fastsette grenser for omfanget av 
deling av RR mellom synkronområder, defi-
nert i samsvar med artikkel 179 nr. 1.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal legge 
fram metodene og vilkårene oppført i artikkel 
6 nr. 3 bokstav d) for godkjenning fra alle regu-
leringsmyndigheter i det berørte synkronom-
rådet. Innen én måned etter godkjenningen av 
disse metodene og vilkårene skal alle TSO-er i 
hvert synkronområde inngå en driftsavtale for 
synkronområdet som skal tre i kraft innen tre 
måneder etter godkjenningen av metodene og 
vilkårene.

Artikkel 119

Driftsavtaler for LFC-blokker

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i hver LFC-
blokk i fellesskap utarbeide felles forslag til føl-
gende:
a) Dersom LFC-blokken består av mer enn ett 

LFC-område, målparametrer for FRCE for 
hvert LFC-område fastsatt i samsvar med 
artikkel 128 nr. 4.

b) En overvåker av LFC-blokk i samsvar med 
artikkel 134 nr. 1.

c) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv 
effekt i samsvar med artikkel 137 nr. 3 og 4.

d) Når LFC-blokken drives av mer enn én 
TSO, den særlige ansvarsfordelingen mel-
lom TSO-ene i LFC-blokken i samsvar med 
artikkel 141 nr. 9.

e) Dersom det er relevant, utpeking av den 
TSO-en som har ansvar for oppgavene 
nevnt i artikkel 145 nr. 6.

f) Tilleggskrav til tilgjengeligheten, pålitelig-
heten og redundansen for den tekniske 
infrastrukturen i samsvar med artikkel 151 
nr. 3.

g) Driftsprosedyrer dersom FRR eller RR er 
uttømte i samsvar med artikkel 152 nr. 8.

h) Dimensjoneringsreglene for FRR fastsatt i 
samsvar med artikkel 157 nr. 1.

i) Dimensjoneringsreglene for RR fastsatt i 
samsvar med artikkel 160 nr. 2.

j) Når LFC-blokken drives av mer enn én 
TSO, den særlige ansvarsfordelingen som 
er fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 3, 
og dersom det er relevant, den særlige 
ansvarsfordelingen som er fastsatt i sam-
svar med artikkel 160 nr. 6.

k) Opptrappingsprosedyren fastsatt i samsvar 
med artikkel 157 nr. 4, og dersom det er 
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relevant, opptrappingsprosedyren fastsatt i 
samsvar med artikkel 160 nr. 7.

l) Tilgjengelighetskravene for FRR, kravene 
til reguleringskvalitet fastsatt i samsvar 
med artikkel 158 nr. 2, og dersom det er 
relevant, tilgjengelighetskravene for RR og 
kravene til reguleringskvalitet fastsatt i 
samsvar med artikkel 161 nr. 2.

m) Dersom det er relevant, eventuelle grenser 
for utvekslingen av FCR mellom LFC-områ-
dene i forskjellige LFC-blokker i synkron-
området CE, og utvekslingen av FRR eller 
RR mellom LFC-områdene i en LFC-blokk i 
et synkronområde som består av mer enn 
én LFC-blokk, fastsatt i samsvar med artik-
kel 163 nr. 2, artikkel 167 og artikkel 169 nr. 
2.

n) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som tilknytter reserver, den TSO-en som 
mottar reserver og den berørte TSO-en når 
det gjelder utveksling av FRR og/eller RR 
med TSO-er i andre LFC-blokker, fastsatt i 
samsvar med artikkel 165 nr. 6.

o) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som leverer reguleringskapasitet, den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet 
og den berørte TSO-en når det gjelder 
deling av FRR og RR, fastsatt i samsvar med 
artikkel 166 nr. 7.

p) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-
en som leverer reguleringskapasitet, den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet 
og den berørte TSO-en når det gjelder 
deling av FRR og RR mellom synkronområ-
der, fastsatt i samsvar med artikkel 175 nr. 
2.

q) Samordningstiltak som har som mål å redu-
sere FRCE som fastsatt i artikkel 152 nr. 14.

r) Tiltak for å redusere FRCE ved å kreve 
endringer i produksjonen eller forbruket av 
aktiv effekt i strømproduksjonsenheter og 
forbruksenheter i samsvar med artikkel 
152 nr. 16.

2. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal legge fram 
metodene og vilkårene oppført i artikkel 6 nr. 
3 bokstav e) for godkjenning fra alle regule-
ringsmyndigheter i den berørte LFC-blokken. 
Innen én måned etter godkjenningen av disse 
metodene og vilkårene, skal alle TSO-er i hver 
LFC-blokk inngå en driftsavtale for LFC-blok-
ken som skal tre i kraft innen tre måneder 
etter godkjenningen av metodene og vilkå-
rene.

Artikkel 120

Driftsavtale for LFC-område

Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne 
forordning skal alle TSO-er i hvert LFC-område 
opprette en driftsavtale for LFC-området, som skal 
omfatte minst
a) den særlige ansvarsfordelingen mellom TSO-

er i LFC-området i samsvar med artikkel 141 
nr. 8,

b) utpekingen av den TSO-en som har ansvar for 
gjennomføringen og driften av frekvensgjen-
opprettingsprosessen i samsvar med artikkel 
143 nr. 4.

Artikkel 121

Driftsavtale for overvåkingsområde

Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne 
forordning skal alle TSO-er i hvert overvåkings-
område opprette en driftsavtale for overvåkings-
området som skal omfatte minst ansvarsfordelin-
gen mellom TSO-er i det samme overvåkingsom-
rådet, i samsvar med artikkel 141 nr. 7.

Artikkel 122

Avtale om utligning av motsattrettede ubalanser

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for 
utligning av motsattrettede ubalanser, skal opp-
rette en avtale om utligning av motsattrettede uba-
lanser som skal omfatte minst TSO-ens roller og 
ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 3.

Artikkel 123

Avtale om aktivering av FRR over landegrensene

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for 
aktivering av FRR over landegrensene, skal opp-
rette en avtale om aktivering av FRR over lande-
grensene som skal omfatte minst TSO-ens roller 
og ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 
3.

Artikkel 124

Avtale om aktivering av RR over landegrensene

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for 
aktivering av RR over landegrensene, skal opp-
rette en avtale om aktivering av RR over lande-
grensene som skal omfatte minst TSO-ens roller 
og ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 
3.
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Artikkel 125

Avtale om deling

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for 
deling av FCR, FRR eller RR, skal opprette en 
avtale om deling som skal omfatte minst ett av føl-
gende:
a) Ved deling av FRR eller RR innenfor et synkro-

nområde, de rollene og ansvarsområdene for 
den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, 
for den TSO-en som leverer reguleringskapasi-
tet, og for de berørte TSO-ene, i samsvar med 
artikkel 165 nr. 3.

b) Ved deling av reserver mellom synkronområ-
der, de rollene og ansvarsområdene for den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet, og 
for den TSO-en som leverer reguleringskapasi-
tet, i samsvar med artikkel 171 nr. 4, og prose-
dyrene dersom deling av reserver mellom syn-
kronområder ikke utføres i sanntid i samsvar 
med artikkel 171 nr. 9.

Artikkel 126

Avtale om utveksling

Alle TSO-er som deltar i den samme utvekslingen 
av FCR, FRR eller RR, skal opprette en avtale om 
utveksling som skal omfatte minst ett av følgende:
a) Ved utveksling av FRR eller RR innenfor et 

synkronområde, de rollene og ansvarsområ-
dene for de TSO-ene som tilknytter og mottar 
reserver i samsvar med artikkel 165 nr. 3.

b) Ved utveksling av reserver mellom synkron-
områder, de rollene og ansvarsområdene for 
de TSO-ene som tilknytter og mottar reserver 
i samsvar med artikkel 171 nr. 4, og prosedy-
rene dersom utveksling av reserver mellom 
synkronområder ikke utføres i sanntid i sam-
svar med artikkel 171 nr. 9.

Avdeling 2

Frekvenskvalitet

Artikkel 127

Definerende parametrer og målparametrer for 
frekvenskvalitet

1. Definerende parametrer for frekvenskvalitet 
skal være følgende:
a) Den nominelle frekvensen for alle synkron-

områder.
b) Standard frekvensintervall for alle synkron-

områder.
c) Maksimalt momentant frekvensavvik for 

alle synkronområder.

d) Maksimalt stasjonært frekvensavvik for 
alle synkronområder.

e) Gjenopprettingstiden for frekvens for alle 
synkronområder.

f) Innhentingstiden for frekvens for synkron-
områdene GB og IE/NI.

g) Frekvensgjenopprettingsintervallet for syn-
kronområdene GB, IE/NI og Norden.

h) Frekvensinnhentingsintervallet for synkro-
nområdene GB og IE/NI.

i) Utløsningstiden for skjerpet driftstilstand 
for alle synkronområder.

2. Den nominelle frekvensen skal være 50 Hz for 
alle synkronområder.

3. Standardverdiene for de definerende para-
metrene for frekvenskvalitet som er nevnt i nr. 
1, er oppført i tabell 1 i vedlegg III.

4. Målparameteren for frekvenskvalitet skal 
være det høyeste antallet minutter utenfor 
standard frekvensintervall per år per synkron-
område, og dens standardverdi per synkron-
område er fastsatt i tabell 2 i vedlegg III.

5. Verdiene for de definerende parametrene for 
frekvenskvalitet i tabell 1 i vedlegg III og for 
målparameteren for frekvenskvalitet i tabell 2 i 
vedlegg III skal gjelde med mindre alle TSO-er 
i et synkronområde foreslår andre verdier i 
samsvar med nr. 6, 7 og 8.

6. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden 
skal ha rett til å foreslå andre verdier i driftsav-
talen for synkronområdet enn de verdiene 
som er oppført i tabell 1 og 2 i vedlegg III, om 
følgende:
a) Utløsningstid for skjerpet driftstilstand.
b) Høyeste antall minutter utenfor standard 

frekvensintervall.
7. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI 

skal ha rett til å foreslå andre verdier i driftsav-
talen for synkronområdet enn de verdiene 
som er oppført i tabell 1 og 2 i vedlegg III, om 
følgende:
a) Gjenopprettingstid for frekvens.
b) Utløsningstid for skjerpet driftstilstand.
c) Høyeste antall minutter utenfor standard 

frekvensintervall.
8. Forslaget til endring av verdiene i henhold til 

nr. 6 og 7 skal være basert på en vurdering av 
de registrerte verdiene for systemfrekvensen i 
et tidsrom på minst ett år og på utviklingen i 
synkronområdet, og det skal oppfylle følgende 
vilkår:
a) Den foreslåtte endringen av de definerende 

parametrene for frekvenskvalitet i tabell 1 i 
vedlegg III eller målparameteren for fre-
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kvenskvalitet i tabell 2 i vedlegg III, skal ta 
hensyn til
i) systemets størrelse basert på forbruk 

og produksjon i synkronområdet og 
tregheten i synkronområdet,

ii) referansehendelsen,
iii) nettstrukturen og/eller nettopologien,
iv) last- og produksjonsforhold,
v) kraftproduksjonsenhetenes antall og 

respons i begrenset frekvensregule-
ringsmodus – overfrekvens og begren-
set frekvensreguleringsmodus – under-
frekvens, som definert i artikkel 13 nr. 2 
og artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forord-
ning (EU) 2016/631,

vi) forbruksenhetenes antall og respons 
når de drives med aktivert laststyring 
for frekvensregulering eller laststyring 
for svært rask regulering av aktiv effekt 
som definert i artikkel 29 og 30 i forord-
ning (EU) 2016/1388, og

vii)den tekniske kapasiteten til kraftpro-
duksjonsenheter og forbruksenheter.

b) Alle TSO-er i synkronområdet skal gjen-
nomføre en offentlig høring om hvordan 
den foreslåtte endringen av de definerende 
parametrene for frekvenskvalitet i tabell 1 i 
vedlegg III, eller målparameteren for fre-
kvenskvalitet i tabell 2 i vedlegg III, påvir-
ker de berørte partene.

9. Alle TSO-er skal bestrebe seg på å oppnå ver-
diene for de definerende parametrene for fre-
kvenskvalitet eller målparameteren for fre-
kvenskvalitet. Alle TSO-er skal minst én gang i 
året kontrollere at målparameteren for fre-
kvenskvalitet er oppnådd.

Artikkel 128

Målparametrer for FRCE

1. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden 
skal i driftsavtalen for synkronområdet minst 
én gang i året angi verdiene for nivå 1-interval-
let og nivå 2-intervallet for FRCE for hver LFC-
blokk i synkronområdene CE og Norden.

2. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden 
skal, dersom de består av mer enn én LFC-
blokk, sikre at nivå 1-intervallet og nivå 2-inter-
vallet for FRCE for LFC-blokker i disse synkro-
nområdene, er proporsjonal med kvadratroten 
av summen av de opprinnelige FCR-forpliktel-
sene til de TSO-ene som utgjør LFC-blokkene i 
samsvar med artikkel 153.

3. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden 
skal bestrebe seg på å oppnå følgende målpa-

rametrer for FRCE for hver LFC-blokk i syn-
kronområdet:
a) Antallet tidsintervaller per år utenfor nivå 1-

intervallet for FRCE innenfor et tidsinter-
vall som tilsvarer gjenopprettingstiden for 
frekvens, skal være mindre enn 30 % av tids-
intervallene for året.

b) Antallet tidsintervaller per år utenfor nivå 2-
intervallet for FRCE innenfor et tidsinter-
vall som tilsvarer gjenopprettingstiden for 
frekvens, skal være mindre enn 5 % av tids-
intervallene for året.

4. Når en LFC-blokk består av mer enn ett LFC-
område, skal alle TSO-er i LFC-blokken angi i 
driftsavtalen for LFC-blokken, verdiene for 
målparametrene for FRCE for hvert LFC-
område.

5. For synkronområdene GB og IE/NI skal nivå 
1-intervallet for FRCE være minst 200 mHz, og 
nivå 2-intervallet for FRCE skal være minst 
500 mHz.

6. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI 
skal bestrebe seg på å oppnå følgende målpa-
rametrer for FRCE i et synkronområde:
a) Det høyeste antallet tidsintervaller utenfor 

nivå 1-intervallet for FRCE skal være mindre 
enn eller likt verdien i tabellen i vedlegg IV, 
som en prosentdel av tidsintervallene per år.

b) Det høyeste antallet tidsintervaller utenfor 
nivå 2-intervallet for FRCE skal være min-
dre enn eller likt verdien i tabellen i vedlegg 
IV, som en prosentdel av tidsintervallene 
per år.

7. Alle TSO-er skal minst én gang i året kontrol-
lere at målparametrene for FRCE er oppnådd.

Artikkel 129

Prosess for anvendelse av kriterier

Prosessen for anvendelse av kriterier skal omfatte
a) innsamling av data for evaluering av fre-

kvenskvalitet, og
b) beregning av kriterier for evaluering av fre-

kvenskvalitet.

Artikkel 130

Data for evaluering av frekvenskvalitet

1. Dataene for evaluering av frekvenskvalitet skal 
være følgende:
a) For synkronområdet:

i) momentane frekvensdata, og
ii) data om momentane frekvensavvik.

b) For hver LFC-blokk i synkronområdet, 
momentane FRCE-data.
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2. Målenøyaktigheten for momentane frekvens-
data og momentane FRCE-data skal målt i Hz 
være minst 1 mHz.

Artikkel 131

Kriterier for evaluering av frekvenskvalitet

1. Kriteriene for evaluering av frekvenskvalitet 
skal være følgende:
a) For synkronområdet ved drift i norm-

aldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand, 
som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 og 2, per 
måned for momentane frekvensdata:
i) gjennomsnittsverdien,
ii) standardavviket,
iii) 1-, 5-, 10-, 90-, 95- og 99-prosentilen,
iv) samlet tid da den absolutte verdien for 

det momentane frekvensavviket var 
større enn standard frekvensavvik, idet 
det skilles mellom negative og positive 
momentane frekvensavvik,

v) samlet tid da den absolutte verdien for 
det momentane frekvensavviket var 
større enn maksimalt momentant fre-
kvensavvik, idet det skilles mellom 
negative og positive momentane fre-
kvensavvik,

vi) antall hendelser der den absolutte ver-
dien for det momentane frekvensavvi-
ket i synkronområdet oversteg 200 % av 
standard frekvensavvik, og det momen-
tane frekvensavviket ikke gikk tilbake 
til 50 % av standard frekvensavvik for 
synkronområdet CE og til frekvensgjen-
opprettingsintervallet for synkronområ-
dene GB, IE/NI og Norden, innenfor 
gjenopprettingstiden for frekvens. Data-
ene skal skille mellom negative og posi-
tive frekvensavvik,

vii) for synkronområdene GB og IE/NI, 
antall hendelser der den absolutte ver-
dien for det momentane frekvensavvi-
ket lå utenfor frekvensinnhentingsinter-
vallet og ikke gikk tilbake til frekven-
sinnhentingsintervallet innenfor inn-
hentingstiden for frekvens, idet det skil-
les mellom negative og positive 
frekvensavvik.

b) For hver LFC-blokk i synkronområdene 
CE eller Norden ved drift i normaldriftstil-
stand eller skjerpet driftstilstand i samsvar 
med artikkel 18 nr. 1 og 2, og på måneds-
basis:
i) for et datasett som inneholder gjennom-

snittsverdiene for FRCE i LFC-blokken 

over tidsintervaller som tilsvarer gjen-
opprettingstiden for frekvens,
– gjennomsnittsverdien,
– standardavviket,
– 1-, 5-, 10-, 90-, 95- og 99-prosentilen,
– antallet tidsintervaller der gjennom-

snittsverdien for FRCE lå utenfor 
nivå 1-intervallet for FRCE, idet det 
skilles mellom negative og positive 
FRCE, og

– antallet tidsintervaller der gjennom-
snittsverdien for FRCE lå utenfor 
nivå 2-intervallet for FRCE, idet det 
skilles mellom negative og positive 
FRCE,

ii) for et datasett som inneholder gjennom-
snittsverdiene for FRCE i LFC-blokken 
over tidsintervaller på ett minutt: antal-
let hendelser per måned der FRCE over-
steg 60 % av reservekapasiteten av FRR 
og ikke gikk tilbake til 15 % av reserve-
kapasiteten av FRR innen gjenoppret-
tingstiden for frekvens, idet det skilles 
mellom negative og positive FRCE.

c) For LFC-blokkene i synkronområdene GB 
eller IE/NI, ved drift i normaldriftstilstand 
eller skjerpet driftstilstand i samsvar med 
artikkel 18 nr. 1 og 2, på månedsbasis og for 
et datasett som inneholder gjennom-
snittsverdiene for FRCE i LFC-blokken 
over tidsintervaller på ett minutt: antallet 
hendelser der den absolutte verdien for 
FRCE oversteg maksimalt stasjonært fre-
kvensavvik og FRCE ikke gikk tilbake til 10 
% av maksimalt stasjonært frekvensavvik 
innen gjenopprettingstiden for frekvens, 
idet det skilles mellom negative og positive 
FRCE.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi en felles 
metode for å vurdere risikoen og utviklingen 
av risikoen for uttømming av FCR i synkron-
området. Denne metoden skal gjennomføres 
minst én gang i året og skal være basert på 
minst historiske momentane data om system-
frekvens for minst ett år. Alle TSO-er i hvert 
synkronområde skal legge fram de nødven-
dige inndata for denne vurderingen.

Artikkel 132

Prosess for innsamling og levering av data

1. Prosessen for innsamling og levering av data 
skal omfatte følgende:
a) Målinger av systemfrekvensen.
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b) Beregning av data for evaluering av fre-
kvenskvalitet.

c) Levering av data for evaluering av fre-
kvenskvalitet til prosessen for anvendelse 
av kriterier.

2. Prosessen for innsamling og levering av data 
skal gjennomføres av den overvåkeren av syn-
kronområdet som er utpekt i samsvar med 
artikkel 133.

Artikkel 133

Overvåker av synkronområde

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet utpeke én TSO for 
dette synkronområdet, til overvåker av syn-
kronområdet.

2. Overvåkeren av synkronområdet skal gjen-
nomføre den prosessen for innsamling og leve-
ring av data i synkronområdet som er nevnt i 
artikkel 132.

3. Overvåkeren av synkronområdet skal gjen-
nomføre den prosessen for anvendelse av kri-
terier som er nevnt i artikkel 129.

4. Overvåkeren av synkronområdet skal samle 
inn data for evaluering av frekvenskvalitet i sitt 
synkronområde og gjennomføre prosessen for 
anvendelse av kriterier, herunder beregning 
av kriteriene for evaluering av frekvenskvali-
tet, én gang hver tredje måned og innen tre 
måneder etter utløpet av den analyserte perio-
den.

Artikkel 134

Overvåker av LFC-blokk

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal utpeke én 
TSO for denne LFC-blokken i driftsavtalen for 
LFC-blokken, til overvåker av LFC-blokken.

2. Overvåkeren av LFC-blokken skal samle inn 
data for evaluering av frekvenskvalitet i LFC-
blokken i samsvar med den prosessen for 
anvendelse av kriterier som er nevnt i artikkel 
129.

3. Hver TSO i et LFC-område skal gi overvåke-
ren av LFC-blokken de målingene for LFC-
området som er nødvendige for å samle inn 
data for evaluering av frekvenskvalitet for 
LFC-blokken.

4. Overvåkeren av LFC-blokken skal levere data 
for evaluering av frekvenskvalitet for LFC-
blokken og dens LFC-område én gang hver 
tredje måned og innen to måneder etter utlø-
pet av analyseperioden.

Artikkel 135

Opplysninger om last- og produksjonsforhold

I samsvar med artikkel 40 skal hver tilknyttende 
TSO ha rett til å be SGU-er om opplysninger som 
er nødvendige for å overvåke last- og produk-
sjonsforhold i forbindelse med ubalanser. Disse 
opplysningene kan omfatte
a) det tidsstemplede settpunktet for aktiv effekt, 

for sanntidsdrift og framtidig drift, og
b) det tidsstemplede samlede uttaket av aktiv 

effekt.

Artikkel 136

Rampingperiode innenfor synkronområdet

Alle TSO-er i hvert synkronområde med mer enn 
ett LFC-område skal i driftsavtalen for synkron-
området angi en felles rampingperiode for netto 
aggregerte planer mellom LFC-områdene i syn-
kronområdet. Beregningen av reguleringspro-
grammet fra områdets nettoposisjon for utveks-
ling over vekselstrømforbindelser for beregning 
av ACE, skal utføres med den felles rampingperio-
den.

Artikkel 137

Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt

1. Alle TSO-er i to synkronområder skal ha rett 
til i driftsavtalen for synkronområdet å angi 
begrensninger for uttak av den aktive effekten 
av HVDC-overføringsforbindelser mellom syn-
kronområder for å begrense deres innvirkning 
på oppnåelsen av målparametrene for fre-
kvenskvalitet i synkronområdet, ved å 
bestemme en sammenlagt maksimal ramping-
hastighet for alle HVDC-overføringsforbindel-
ser som kopler ett synkronområde til et annet 
synkronområde.

2. Begrensningene i nr. 1 gjelder ikke for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser, frekvensko-
pling samt aktivering over landegrensene av 
FRR og RR over HVDC-overføringsforbindel-
ser.

3. Alle tilknyttende TSO-er i en HVDC-overfø-
ringsforbindelse skal ha rett til i driftsavtalen 
for LFC-blokken å fastsette felles begrensnin-
ger for uttak av aktiv effekt av denne HVDC-
overføringsforbindelsen for å begrense dens 
innvirkning på oppnåelsen av de tilknyttede 
LFC-blokkenes målparameter for FRCE, ved å 
avtale rampingperioder og/eller maksimal 
rampinghastighet for denne HVDC-overfø-
ringsforbindelsen. Disse felles begrensnin-
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gene skal ikke gjelde for utligning av motsat-
trettede ubalanser, frekvenskopling samt akti-
vering over landegrensene av FRR og RR over 
HVDC-overføringsforbindelser. Alle TSO-er i 
et synkronområde skal samordne disse tilta-
kene i synkronområdet.

4. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal ha rett til i 
driftsavtalen for LFC-blokken å fastsette føl-
gende tiltak for å støtte oppnåelsen av LFC-
blokkens målparameter for FRCE, og for å 
minske deterministiske frekvensavvik, idet det 
tas hensyn til de teknologiske begrensningene 
hos kraftproduksjonsenheter og forbruksen-
heter:
a) Krav til rampingperioder og/eller maksi-

male rampinghastigheter for kraftproduk-
sjonsenheter og/eller forbruksenheter.

b) Krav til individuelle rampingstarttider for 
kraftproduksjonsenheter og/eller forbruk-
senheter i LFC-blokken.

c) Samordning av rampingen mellom kraft-
produksjonsenheter, forbruksenheter og 
forbruk av aktiv effekt i LFC-blokken.

Artikkel 138

Avbøtende tiltak

Dersom de verdiene som beregnes for et tidsrom 
på ett kalenderår for målparametrene for fre-
kvenskvalitet eller målparametrene for FRCE lig-
ger utenfor de målene som er fastsatt for synkron-
området eller for LFC-blokken, skal alle TSO-er i 
det relevante synkronområdet eller den relevante 
LFC-blokken
a) analysere om målparametrene for fre-

kvenskvalitet eller målparametrene for FRCE 
kommer til å forbli utenfor de målene som er 
fastsatt for synkronområdet eller for LFC-blok-
ken, og dersom det er begrunnet risiko for at 
dette kan skje, analysere årsakene og utar-
beide anbefalinger, og

b) utarbeide avbøtende tiltak for å sikre at 
målene for synkronområdet eller for LFC-blok-
ken kan oppnås i framtiden.

Avdeling 3

Struktur for lastfrekvensregulering

Artikkel 139

Grunnleggende struktur

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi 
strukturen for lastfrekvensregulering i synkro-
nområdet i driftsavtalen for synkronområdet. 
Hver TSO skal ha ansvar for å gjennomføre 

strukturen for lastfrekvensregulering i sitt 
synkronområde, og for at driften er i samsvar 
med dette.

2. Strukturen for lastfrekvensregulering for 
hvert synkronområde skal omfatte
a) en struktur for aktiveringsprosess i sam-

svar med artikkel 140, og
b) en struktur for prosessansvar i samsvar 

med artikkel 141.

Artikkel 140

Struktur for aktiveringsprosess

1. Strukturen for aktiveringsprosess skal omfatte
a) en FCP i samsvar med artikkel 142,
b) en FRP i samsvar med artikkel 143, og
c) for synkronområdet CE, en prosess for tids-

kontroll i samsvar med artikkel 181.
2. Strukturen for aktiveringsprosess kan omfatte

a) en RRP i samsvar med artikkel 144,
b) en prosess for utligning av motsattrettede 

ubalanser i samsvar med artikkel 146,
c) en prosess for aktivering av FRR over lande-

grensene i samsvar med artikkel 147,
d) en prosess for aktivering av RR over lande-

grensene i samsvar med artikkel 148, og
e) for andre synkronområder enn CE, en pro-

sess for tidskontroll i samsvar med artikkel 
181.

Artikkel 141

Struktur for prosessansvar

1. Når strukturen for prosessansvar fastsettes, 
skal alle TSO-er i hvert synkronområde ta hen-
syn til minst følgende kriterier:
a) Synkronområdets størrelse, samlede treg-

het og syntetiske treghet.
b) Nettstrukturen og/eller nettopologien.
c) Last-, produksjons- og HVDC-forhold.

2. Innen fire måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i et synkro-
nområde i fellesskap utarbeide et felles forslag 
om fastsettelse av LFC-blokker, som skal over-
holde følgende krav:
a) Et overvåkingsområde som tilsvarer eller 

er en del av bare ett LFC-område.
b) Et LFC-område som tilsvarer eller er en del 

av bare én LFC-blokk.
c) En LFC-blokk som tilsvarer eller er en del 

av bare ett synkronområde.
d) Hvert nettelement er en del av bare ett 

overvåkingsområde, bare ett LFC-område 
og bare én LFC-blokk.
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3. Alle TSO-er i hvert overvåkingsområde skal 
kontinuerlig beregne og overvåke overvå-
kingsområdets utveksling av aktiv effekt i 
sanntid.

4. Alle TSO-er i hvert LFC-område skal
a) kontinuerlig overvåke FRCE i LFC-områ-

det,
b) gjennomføre og drive en FRP for LFC-

området,
c) bestrebe seg på å oppnå målparametrene 

for FRCE i LFC-området som fastsatt i artik-
kel 128, og

d) ha rett til å gjennomføre én eller flere av 
prosessene nevnt i artikkel 140 nr. 2.

5. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal
a) bestrebe seg på å oppnå målparametrene 

for FRCE i LFC-blokken som fastsatt i artik-
kel 128, og

b) overholde dimensjoneringsreglene for FRR 
i samsvar med artikkel 157 og dimensjone-
ringsreglene for RR i samsvar med artikkel 
160.

6. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal
a) gjennomføre og drive en FCP for synkron-

området,
b) overholde dimensjoneringsreglene for FCR 

i samsvar med artikkel 153, og
c) bestrebe seg på å oppnå målparametrene 

for frekvenskvalitet i samsvar med artikkel 
127.

7. Alle TSO-er i hvert overvåkingsområde skal i 
driftsavtalen for overvåkingsområdet angi 
ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i overvå-
kingsområdet, for å oppfylle forpliktelsen fast-
satt i nr. 3.

8. Alle TSO-er i hvert LFC-område skal i driftsav-
talen for LFC-området angi ansvarsfordelingen 
mellom TSO-ene i LFC-området, for å oppfylle 
forpliktelsene fastsatt i nr. 4.

9. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal i driftsavta-
len for LFC-blokken angi ansvarsfordelingen 
mellom TSO-ene i LFC-blokken, for å oppfylle 
forpliktelsene fastsatt i nr. 5.

10. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi ansvars-
fordelingen mellom TSO-ene i synkronområ-
det, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 6.

11. Alle TSO-er i to eller flere LFC-områder som 
er koplet sammen gjennom overføringsforbin-
delser, skal ha rett til å danne en LFC-blokk 
dersom kravene til LFC-blokken fastsatt i nr. 5, 
er oppfylt.

Artikkel 142

Frekvensreguleringsprosess

1. Reguleringsmålet for FCP skal være stabilise-
ring av systemfrekvensen gjennom aktivering 
av FCR.

2. De generelle kjennetegnene på FCR-aktive-
ring i et synkronområde skal gjenspeile en 
jevn reduksjon av aktiveringen av FCR som en 
funksjon av frekvensavviket.

Artikkel 143

Frekvensgjenopprettingsprosess

1. Reguleringsmålet for FRP skal være
a) å regulere FRCE mot null innenfor gjenopp-

rettingstiden for frekvens,
b) for synkronområdene CE og Norden, grad-

vis å erstatte aktivert FCR gjennom aktive-
ring av FRR i samsvar med artikkel 145.

2. FRCE er
a) ACE for et LFC-område, dersom det finnes 

mer enn ett LFC-område i et synkronom-
råde, eller

b) frekvensavviket, dersom ett LFC-område 
tilsvarer LFC-blokken og synkronområdet.

3. ACE for et LFC-område skal beregnes som 
summen av produktet av K-faktoren for LFC-
området og frekvensavviket, med fratrekk av
a) den samlede flyten av aktiv effekt for den 

fysiske og virtuelle overføringsledningen, 
og

b) reguleringsprogrammet i samsvar med 
artikkel 136.

4. Når et LFC-område består av mer enn ett over-
våkingsområde, skal alle TSO-er i LFC-områ-
det utpeke en TSO i driftsavtalen for LFC-
området, som har ansvar for gjennomføring og 
drift av frekvensgjenopprettingsprosessen.

5. Dersom et LFC-område består av mer enn ett 
overvåkingsområde, skal frekvensgjenoppret-
tingsprosessen for dette LFC-området gjøre 
det mulig å regulere utvekslingen av aktiv 
effekt for hvert overvåkingsområde til en 
verdi som er fastsatt som sikker på grunnlag 
av en driftssikkerhetsanalyse i sanntid.

Artikkel 144

Prosess for erstatning av reserver

1. Reguleringsmålet for RRP skal være å oppnå 
minst ett av følgende mål gjennom aktivering 
av RR:
a) Gradvis gjenopprette aktiverte FRR.
b) Støtte aktiveringen av FRR.
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c) For synkronområdene GB og IE/NI, grad-
vis gjenopprette aktiverte FCR og FRR.

2. RRP skal gjennomføres ved å følge instruk-
sene for manuell aktivering av RR for å oppnå 
reguleringsmålet i samsvar med nr. 1.

Artikkel 145

Automatisk og manuell frekvensgjenopp-
rettingsprosess

1. Hver TSO i hvert LFC-område skal gjennom-
føre en automatisk frekvensgjenopprettings-
prosess (aFRP) og en manuell frekvensgjen-
opprettingsprosess (mFRP).

2. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning kan hver TSO i synkronområdene GB 
og IE/NI legge fram et forslag til sine rele-
vante reguleringsmyndigheter med anmod-
ning om ikke å gjennomføre en aFRP. Disse 
forslagene skal omfatte en nytte- og kost-
nadsanalyse som viser at gjennomføringen av 
en aFRP vil føre til høyere kostnader enn for-
deler. Dersom forslaget godkjennes av rele-
vante reguleringsmyndigheter, skal de respek-
tive TSO-ene og reguleringsmyndighetene 
foreta en ny vurdering av denne beslutningen 
minst hvert fjerde år.

3. Dersom et LFC-område består av mer enn ett 
overvåkingsområde, skal alle TSO-er i LFC-
området fastsette en prosess for å gjennom-
føre en aFRP og en mFRP i driftsavtalen for 
LFC-området. Dersom en LFC-blokk består av 
mer enn ett LFC-område, skal alle TSO-er i 
LFC-områdene fastsette en prosess for å gjen-
nomføre en mFRP i driftsavtalen for LFC-blok-
ken.

4. aFRP skal gjennomføres i en lukket sløyfe, der 
FRCE er inndata, og settpunktet for aktivering 
av automatiske FRR er utdata. Settpunktet for 
aktivering av automatiske FRR skal beregnes 
ved hjelp av en enkelt regulator for frekvens-
gjenoppretting, som utføres av en TSO innen-
for dennes LFC-område. For synkronområ-
dene CE og Norden skal regulatoren for fre-
kvensgjenoppretting
a) være en automatisk reguleringsinnretning 

som er utformet for å redusere FRCE til 
null,

b) ha en proporsjonal-integrert atferd,
c) ha en reguleringsalgoritme som hindrer at 

den integrerte delen av en proporsjonal-
integrert regulator akkumulerer innstil-
lingsfeilen og dermed fører til overskri-
delse, og

d) ha funksjoner for ekstraordinære driftsmo-
duser for skjerpet driftstilstand og nød-
driftstilstand.

5. mFRP skal gjennomføres ved å følge instruk-
sene for manuell aktivering av FRR for å oppnå 
reguleringsmålet i samsvar med artikkel 143 
nr. 1.

6. I tillegg til gjennomføring av aFRP i LFC-områ-
dene, skal alle TSO-er i en LFC-blokk som 
består av mer enn ett LFC-område, ha rett til å 
utpeke én TSO for LFC-blokken i driftsavtalen 
for LFC-blokken, som skal
a) beregne og overvåke FRCE i hele LFC-

blokken, og
b) ta hensyn til FRCE for hele LFC-blokken 

ved beregning av settpunktverdien for akti-
vering av aFRR i samsvar med artikkel 143 
nr. 3, i tillegg til FRCE i dens LFC-område.

Artikkel 146

Prosess for utligning av motsattrettede 
ubalanser

1. Reguleringsmålet for prosessen for utligning 
av motsattrettede ubalanser er å redusere 
mengden av samtidige og motvirkende aktive-
ringer av FRR i de forskjellige deltakende LFC-
områdene ved effektutveksling ved utligning 
av motsattrettede ubalanser.

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre pro-
sessen med å utligne motsattrettede ubalanser 
for LFC-områdene i den samme LFC-blokken, 
mellom forskjellige LFC-blokker eller mellom 
forskjellige synkronområder, ved å inngå en 
avtale om utligning av motsattrettede ubalan-
ser.

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser på en måte 
som ikke påvirker
a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller 

synkronområdene som deltar i prosessen 
for utligning av motsattrettede ubalanser,

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-
område som drives av TSO-er som deltar i 
eller berøres av prosessen, og

c) driftssikkerheten.
4. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling 

ved utligning av motsattrettede ubalanser mel-
lom LFC-områder i et synkronområde på 
minst én av følgende måter:
a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en 

virtuell overføringsledning, som skal være 
en del av beregningen av FRCE.

b) Ved å justere flyten av aktiv effekt over 
HVDC-overføringsforbindelser.
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5. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling 
ved utligning av motsattrettede ubalanser mel-
lom LFC-områder i forskjellige synkronområ-
der ved å justere flyten av aktiv effekt over 
HVDC-overføringsforbindelser.

6. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling 
ved utligning av motsattrettede ubalanser i et 
LFC-område på en måte som ikke overstiger 
den faktiske mengden av FRR-aktivering som 
er nødvendig for å regulere FRCE i dette LFC-
området til null, uten effektutveksling ved 
utligning av motsattrettede ubalanser.

7. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen 
for utligning av motsattrettede ubalanser, skal 
sikre at summen av all effektutveksling ved 
utligning av motsattrettede ubalanser er lik null.

8. Prosessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser skal omfatte en alternativ ordning som 
skal sikre at effektutveksling ved utligning av 
motsattrettede ubalanser for hvert LFC-
område er null eller begrenset til en verdi der 
driftssikkerheten kan garanteres.

9. Dersom en LFC-blokk består av mer enn ett 
LFC-område, og reservekapasiteten av FRR 
samt reservekapasiteten av RR beregnes på 
grunnlag av ubalanser i LFC-blokken, skal alle 
TSO-er i samme LFC-blokk gjennomføre en 
prosess for utligning av motsattrettede ubalan-
ser og utveksle den største mengden effekt for 
utligning av motsattrettede ubalanser som fast-
satt i nr. 6, med andre LFC-områder i samme 
LFC-blokk.

10. Dersom en prosess for utligning av motsattret-
tede ubalanser gjennomføres for LFC-områder 
i forskjellige synkronområder, skal alle TSO-er 
utveksle den største mengden effekt for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser som fastsatt i 
nr. 6, med andre TSO-er i samme synkronom-
råde som deltar i denne prosessen for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser.

11. Dersom en prosess for utligning av motsattret-
tede ubalanser gjennomføres for LFC-områder 
som ikke er en del av den samme LFC-blok-
ken, skal alle TSO-er i de berørte LFC-blok-
kene oppfylle forpliktelsene i artikkel 141 nr. 5, 
uavhengig av effektutvekslingen ved utligning 
av motsattrettede ubalanser.

Artikkel 147

Prosess for aktivering av FRR over lande-
grensene

1. Reguleringsmålet for prosessen for aktivering 
av FRR over landegrensene er å gjøre det 
mulig for en TSO å gjennomføre FRP gjennom 

effektutveksling ved frekvensgjenoppretting 
mellom LFC-områder.

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre pro-
sessen for aktivering av FRR over landegren-
sene for LFC-områdene i den samme LFC-
blokken, mellom forskjellige LFC-blokker 
eller mellom forskjellige synkronområder, ved 
å inngå en avtale om aktivering av FRR over 
landegrensene.

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for akti-
vering av FRR over landegrensene på en måte 
som ikke påvirker
a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller 

synkronområdene som deltar i prosessen 
for aktivering av FRR over landegrensene,

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-
område som drives av TSO-er som deltar i 
eller berøres av prosessen, og

c) driftssikkerheten.
4. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling 

ved frekvensgjenoppretting mellom LFC-
områder i det samme synkronområdet på 
minst én av følgende måter:
a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en 

virtuell overføringsledning, som skal være 
en del av beregningen av FRCE, når aktive-
ringen av FRR skjer automatisk.

b) Ved å justere et reguleringsprogram eller 
fastsette en flyt av aktiv effekt over en virtu-
ell overføringsledning mellom LFC-områ-
der, når aktiveringen av FRR skjer manuelt.

c) Ved å justere flyten av aktiv effekt over 
HVDC-overføringsforbindelser.

5. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling 
ved frekvensgjenoppretting mellom LFC-
områder i forskjellige synkronområder ved å 
justere flyten av aktiv effekt over HVDC-over-
føringsforbindelser.

6. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen 
for aktivering av FRR over landegrensene, skal 
sikre at summen av all effektutveksling ved 
frekvensgjenoppretting er lik null.

7. Prosessen for aktivering av FRR over lande-
grensene skal omfatte en alternativ ordning 
som skal sikre at effektutveksling ved fre-
kvensgjenoppretting for hvert LFC-område er 
null eller begrenset til en verdi der driftssik-
kerheten kan garanteres.

Artikkel 148

Prosess for aktivering av RR over landegrensene

1. Reguleringsmålet for prosessen for aktivering 
av RR over landegrensene sikter mot å gjøre 
det mulig for en TSO å gjennomføre RRP gjen-
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nom et reguleringsprogram mellom LFC-
områder.

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre pro-
sessen for aktivering av RR over landegren-
sene for LFC-områdene i den samme LFC-
blokken, mellom forskjellige LFC-blokker 
eller mellom forskjellige synkronområder, ved 
å inngå en avtale om aktivering av RR over lan-
degrensene.

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for akti-
vering av RR over landegrensene på en måte 
som ikke påvirker
a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller 

synkronområdene som deltar i prosessen 
for aktivering av RR over landegrensene,

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-
område som drives av TSO-er som deltar i 
eller berøres av prosessen, og

c) driftssikkerheten.
4. TSO-ene skal gjennomføre reguleringspro-

grammet mellom LFC-områder i det samme 
synkronområdet på minst én av følgende 
måter:
a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en 

virtuell overføringsledning, som skal være 
en del av beregningen av FRCE.

b) Ved å justere et reguleringsprogram.
c) Ved å justere flyten av aktiv effekt over 

HVDC-overføringsforbindelser.
5. TSO-ene skal gjennomføre reguleringspro-

grammet mellom LFC-områder i forskjellige 
synkronområder ved å justere flyten av aktiv 
effekt over HVDC-overføringsforbindelser.

6. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen 
for aktivering av RR over landegrensene, skal 
sikre at summen av alle reguleringsprogram-
mer er lik null.

7. Prosessen for aktivering av RR over lande-
grensene skal omfatte en alternativ ordning 
som skal sikre at reguleringsprogrammet for 
hvert LFC-område er null eller begrenset til en 
verdi der driftssikkerheten kan garanteres.

Artikkel 149

Generelle krav til reguleringsprosesser over 
landegrensene

1. Alle TSO-er som deltar i utveksling eller deling 
av FRR eller RR, skal gjennomføre en prosess 
for aktivering av FRR eller RR over landegren-
sene, etter hva som er relevant.

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi rollene og 
ansvarsområdene til TSO-er som gjennomfø-
rer en prosess for utligning av motsattrettede 

ubalanser, en prosess for aktivering av FRR 
over landegrensene eller en prosess for aktive-
ring av RR over landegrensene mellom LFC-
områder i forskjellige LFC-blokker eller i for-
skjellige synkronområder.

3. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen 
for utligning av motsattrettede ubalanser, i den 
samme prosessen for aktivering av FRR over 
landegrensene eller i den samme prosessen 
for aktivering av RR over landegrensene, skal i 
de respektive avtalene angi roller og ansvars-
områder for alle TSO-er, herunder følgende:
a) Levering av alle inndata som er nødvendige 

for
i) å beregne effektutveksling med hensyn 

til grensene for driftssikkerhet, og
ii) å gjennomføre driftssikkerhetsanalyse i 

sanntid av deltakende og berørte TSO-
er.

b) Ansvaret for å beregne effektutvekslingen.
c) Gjennomføring av driftsprosedyrer for å 

ivareta driftssikkerheten.
4. Uten at det berører artikkel 146 nr. 9, 10 og 11 

og som en del av avtalene nevnt i artikkel 122, 
123 og 124, skal alle TSO-er som deltar i den 
samme prosessen for utligning av motsattret-
tede ubalanser, i den samme prosessen for 
aktivering av FRR over landegrensene eller i 
den samme prosessen for aktivering av RR 
over landegrensene, ha rett til å angi en 
sekvensiell metode for beregning av effektut-
vekslingen. Den sekvensielle beregningen av 
effektutvekslingen skal gi enhver gruppe av 
TSO-er som driver LFC-områder eller LFC-
blokker som er koplet sammen av overførings-
forbindelser, mulighet til å utveksle utligning 
av motsattrettede ubalanser, frekvensgjenopp-
retting eller erstatning av effektreserver seg 
imellom før en utveksling med andre TSO-er.

Artikkel 150

Informasjon fra TSO-er

1. TSO-er som har til hensikt å utøve retten til å 
gjennomføre en prosess for utligning av mot-
sattrettede ubalanser, en prosess for aktive-
ring av FRR over landegrensene, en prosess 
for aktivering av RR over landegrensene, en 
utveksling eller deling av reserver, skal senest 
tre måneder før de utøver denne retten, infor-
mere alle øvrige TSO-er i samme synkronom-
råde om
a) de TSO-ene som berøres,
b) det forventede omfanget av effektutveks-

ling på grunn av prosessen for utligning av 
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motsattrettede ubalanser, prosessen for 
aktivering av FRR over landegrensene eller 
prosessen for aktivering av RR over lande-
grensene,

c) typen av reserve og det største omfanget av 
utveksling og deling av reserver, og

d) tidsrammen for utveksling eller deling av 
reserver.

2. Dersom en prosess for utligning av motsattret-
tede ubalanser, en prosess for aktivering av 
FRR over landegrensene eller en prosess for 
aktivering av RR over landegrensene gjennom-
føres for LFC-områder som ikke er en del av 
samme LFC-blokk, skal hver TSO i de berørte 
synkronområdene ha rett til å erklære seg 
som en berørt TSO overfor alle TSO-er i syn-
kronområdet, på grunnlag av en driftssikker-
hetsanalyse og innen én måned etter å ha mot-
tatt informasjonen nevnt i nr. 1.

3. Den berørte TSO-en skal ha rett til å
a) kreve at det legges fram sanntidsverdier for 

effektutveksling ved utligning av motsat-
trettede ubalanser, effektutveksling ved fre-
kvensgjenoppretting og reguleringspro-
gram som er nødvendige for driftssikker-
hetsanalyse i sanntid, og

b) kreve at det gjennomføres en driftsprose-
dyre som gjør det mulig for den berørte 
TSO-en å fastsette grenser for effektutveks-
ling ved utligning av motsattrettede ubalan-
ser, effektutveksling ved frekvensgjenopp-
retting og reguleringsprogrammet mellom 
de respektive LFC-områdene på grunnlag 
av en driftssikkerhetsanalyse i sanntid.

Artikkel 151

Infrastruktur

1. Alle TSO-er skal vurdere hvilken teknisk infra-
struktur som er nødvendig for å gjennomføre 
og bruke prosessene nevnt i artikkel 140, og 
som anses som kritiske i henhold til sikker-
hetsplanen nevnt i artikkel 26.

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi minstekravene 
for tilgjengeligheten, påliteligheten og redun-
dansen for den tekniske infrastrukturen som 
er nevnt i nr. 1, herunder
a) nøyaktigheten, oppløsningen, tilgjengelig-

heten og redundansen av målinger av flyt 
av aktiv effekt og virtuelle overføringsled-
ninger,

b) tilgjengeligheten og redundansen av digi-
tale reguleringssystemer,

c) tilgjengeligheten og redundansen av kom-
munikasjonsinfrastrukturen, og

d) kommunikasjonsprotokoller.
3. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 

for LFC-blokken angi tilleggskravene for til-
gjengeligheten, påliteligheten og redundansen 
for den tekniske infrastrukturen.

4. Hver TSO i et LFC-område skal
a) sikre at beregningen av FRCE har tilstrek-

kelig kvalitet og tilgjengelighet,
b) utføre kvalitetsovervåking i sanntid av 

beregningen av FRCE,
c) treffe tiltak i tilfelle feilberegning av FRCE, 

og
d) dersom FRCE fastsettes ved hjelp av ACE, 

utføre en etterfølgende kvalitetsovervåking 
av beregningen av FRCE ved å sammen-
ligne FRCE med referanseverdier minst én 
gang i året.

Avdeling 4

Gjennomføring av lastfrekvensregulering

Artikkel 152

Systemdriftstilstander i tilknytning til system-
frekvens

1. Hver TSO skal drive sitt kontrollområde med 
tilstrekkelig reserve av aktiv effekt oppover og 
nedover, som kan omfatte felles eller utveks-
lede reserver, for å håndtere ubalanser mel-
lom forbruk og produksjon i kontrollområdet. 
Hver TSO skal kontrollere FRCE som fastsatt i 
artikkel 143 for å nå den påkrevde fre-
kvenskvaliteten i synkronområdet i samarbeid 
med alle TSO-er i samme synkronområde.

2. Hver TSO skal i nær sanntid overvåke produk-
sjons- og utvekslingsplaner, kraftflyt, innma-
ting og uttak i noder og andre parametrer 
innenfor sitt kontrollområde som er relevante 
for å forutse en risiko for frekvensavvik, og 
skal i samordning med andre TSO-er i sitt kon-
trollområde, treffe tiltak for å begrense deres 
negative innvirkning på balansen mellom pro-
duksjon og forbruk.

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi 
en datautveksling i sanntid i samsvar med 
artikkel 42, som skal omfatte
a) transmisjonsnettets systemdriftstilstand i 

samsvar med artikkel 18, og
b) måledata i sanntid for FRCE i LFC-blok-

kene og LFC-områdene i synkronområdet.
4. Overvåkeren av synkronområdet skal fastsette 

systemdriftstilstanden med hensyn til system-
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frekvensen i samsvar med artikkel 18 nr. 1 og 
2.

5. Overvåkeren av synkronområdet skal sikre at 
alle TSO-er i alle synkronområder informeres i 
tilfelle systemfrekvensavviket oppfyller et av 
kriteriene for skjerpet driftstilstand nevnt i 
artikkel 18.

6. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi felles regler for 
drift av lastfrekvensregulering i normaldrifts-
tilstand og i skjerpet driftstilstand.

7. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI 
skal i driftsavtalen for synkronområdet angi 
driftsprosedyrer dersom FCR er uttømte. I 
disse driftsprosedyrene skal TSO-ene i et syn-
kronområde ha rett til å kreve endringer i pro-
duksjonen eller forbruket av aktiv effekt i 
kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter.

8. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken angi driftsprosedyrer dersom 
FRR eller RR er uttømte. I disse driftsprosedy-
rene skal TSO-ene i en LFC-blokk ha rett til å 
kreve endringer i produksjonen eller forbru-
ket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter 
og forbruksenheter.

9. TSO-ene i en LFC-blokk skal bestrebe seg på å 
unngå FRCE-er som varer lenger enn gjenopp-
rettingstiden for frekvens.

10. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi driftsprosedy-
rer dersom skjerpet driftstilstand aktiveres på 
grunn av en overskridelse av grensene for sys-
temfrekvens. Driftsprosedyrene skal sikte mot 
å redusere systemfrekvensavvik for å gjenopp-
rette systemdriftstilstanden til normaldriftstil-
stand og begrense risikoen for overgang til 
nøddriftstilstand. Driftsprosedyrene skal 
omfatte TSO-enes rett til å fravike forpliktelsen 
fastsatt i artikkel 143 nr. 1.

11. Dersom systemdriftstilstanden er skjerpet 
driftstilstand på grunn av utilstrekkelige reser-
ver av aktiv effekt i samsvar med artikkel 18, 
skal TSO-ene i de berørte LFC-blokkene, i 
nært samarbeid med de andre TSO-ene i syn-
kronområdet og TSO-ene i andre synkronom-
råder, treffe tiltak for å gjenopprette og 
erstatte reservene av aktiv effekt til nødvendig 
nivå. For dette formålet skal TSO-ene i en 
LFC-blokk ha rett til å kreve endringer i pro-
duksjonen eller forbruket av aktiv effekt i 
kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter i 

sitt kontrollområde for å begrense eller fjerne 
overskridelsen av kravene til reserver av aktiv 
effekt.

12. Dersom ettminuttgjennomsnittsverdien av 
FRCE i en LFC-blokk overstiger nivå 2-inter-
vallet for FRCE minst i den tiden som er nød-
vendig for å gjenopprette frekvensen, og der-
som TSO-ene i en LFC-blokk ikke forventer at 
FRCE vil bli tilstrekkelig redusert ved hjelp av 
tiltakene nevnt i nr. 15, skal TSO-ene ha rett til 
å kreve endringer i produksjonen eller forbru-
ket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter 
og forbruksenheter i deres respektive områ-
der for å redusere FRCE som angitt i nr. 16.

13. For synkronområdene CE og Norden, dersom 
FRCE i en LFC-blokk overstiger 25 % av refe-
ransehendelsen i synkronområdet i mer enn 
30 sammenhengende minutter, og dersom 
TSO-ene i denne LFC-blokken ikke forventer 
at FRCE vil bli tilstrekkelig redusert ved hjelp 
av de tiltakene som er truffet i henhold til nr. 
15, skal TSO-ene kreve endringer i produksjo-
nen eller forbruket av aktiv effekt i kraftpro-
duksjonsenheter og forbruksenheter i deres 
respektive områder for å redusere FRCE som 
angitt i nr. 16.

14. Overvåkeren av LFC-blokken skal ha ansvar 
for påvise eventuelle overskridelser av gren-
sene nevnt i nr. 12 og 13, og
a) skal informere de andre TSO-ene i LFC-

blokken, og
b) sammen med TSO-ene i LFC-blokken gjen-

nomføre samordnede tiltak for å redusere 
FRCE, som skal være angitt i driftsavtalen 
for LFC-blokken.

15. I de tilfellene som er nevnt i nr. 11–13, skal alle 
TSO-er i hvert synkronområde angi tiltak i 
driftsavtalen for synkronområdet som gjør det 
mulig for TSO-ene i en LFC-blokk aktivt å 
redusere frekvensavviket ved hjelp av aktive-
ring av reserver over landegrensene. I de tilfel-
lene som er nevnt i nr. 11–13, skal TSO-ene i 
synkronområdet bestrebe seg på å gjøre TSO-
ene i den berørte LFC-blokken i stand til å 
redusere sine FRCE.

16. TSO-ene i en LFC-blokk skal angi tiltak i drifts-
avtalen for LFC-blokken for å redusere FRCE 
ved hjelp av endringer i produksjonen eller for-
bruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenhe-
ter og forbruksenheter innenfor sine områder.
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Avdeling 5

Frekvensreguleringsreserver

Artikkel 153

Dimensjonering av FCR

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal minst 
én gang i året fastsette den reservekapasiteten 
av FCR som kreves for synkronområdet, og 
hver TSOs opprinnelige FCR-forpliktelse i 
samsvar med nr. 2.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi 
dimensjoneringsregler i driftsavtalen for syn-
kronområdet i samsvar med følgende krite-
rier:
a) Den reservekapasiteten for FCR som kre-

ves for synkronområdet, skal dekke minst 
referansehendelsen, og for synkronområ-
dene CE og Norden, resultatene av sann-
synlighetsmetoden for dimensjonering av 
FCR som er utført i samsvar med bokstav 
c).

b) Referansehendelsens størrelse skal fastset-
tes i samsvar med følgende vilkår:
i) For synkronområdet CE skal referanse-

hendelsen være 3?000 MW i positiv ret-
ning og 3?000 MW i negativ retning.

ii) For synkronområdene GB, IE/NI og 
Norden skal referansehendelsen være 
den største ubalansen som kan oppstå 
som følge av en momentan endring av 
aktiv effekt, fra f.eks. en enkelt kraftpro-
duksjonsenhet, et enkelt forbruksan-
legg eller en enkelt HVDC-overførings-
forbindelse, eller fra utkopling av en 
vekselstrømlinje, eller den skal være 
det største momentane forbrukstapet av 
aktiv effekt som følge av utkopling av ett 
eller to tilknytningspunkter. Referanse-
hendelsen skal fastsettes separat for 
positiv og negativ retning.

c) For synkronområdene CE og Norden skal 
alle TSO-er i synkronområdet ha rett til å 
fastsette en sannsynlighetsmetode for 
dimensjonering av FCR som tar hensyn til 
mønsteret for last, produksjon og treghet, 
herunder syntetisk treghet samt tilgjenge-
lige midler for å benytte minste treghet i 
sanntid, i samsvar med metoden nevnt i 
artikkel 39, med sikte på å redusere sann-
synligheten for utilstrekkelige FCR til 
høyst én gang hvert 20. år.

d) Andelene av reservekapasiteten av FCR 
som kreves for hver TSO som opprinnelig 
FCR-forpliktelse, skal være basert på sum-

men av nettoproduksjonen og -forbruket i 
TSO-ens kontrollområde, dividert med 
summen av nettoproduksjon og -forbruk i 
synkronområdet over en periode på ett år.

Artikkel 154

Tekniske minstekrav for FCR

1. Hver TSO som tilknytter reserver, skal sikre at 
FCR har de egenskapene som er oppført for 
dens synkronområde i tabellen i vedlegg V.

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal ha rett til 
å angi i driftsavtalen for synkronområdet, fel-
les ytterligere egenskaper for FCR som kreves 
for å ivareta driftssikkerheten i synkronområ-
det, ved hjelp av et sett tekniske parametrer og 
innenfor intervallene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
bokstav d) i forordning (EU) 2016/631 og 
artikkel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. 
Disse felles ytterligere egenskapene for FCR 
skal ta hensyn til synkronområdets installerte 
kapasitet, struktur og mønster for forbruk og 
produksjon. TSO-ene skal benytte en over-
gangsperiode for innføring av ytterligere egen-
skaper, som er fastsatt i samråd med de 
berørte leverandørene av FCR.

3. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-
en som tilknytter reserver, ha rett til å angi til-
leggskrav for grupper som leverer FCR innen-
for intervallene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bok-
stav d) i forordning (EU) 2016/631 og artikkel 
27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. Disse 
tilleggskravene skal bygge på tekniske fakto-
rer som f.eks. geografisk fordeling av kraftpro-
duksjonsenheter eller forbruksenheter som til-
hører en gruppe som leverer FCR. Leverandø-
ren av FCR skal sikre at det er mulig å over-
våke den aktiveringen av FCR som foretas av 
enheter innenfor en gruppe som leverer reser-
ver.

4. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal ha 
rett til å utelukke grupper som leverer FCR, 
fra leveringen av FCR av hensyn til driftssik-
kerheten. Denne utelukkelsen skal bygge på 
tekniske faktorer som f.eks. geografisk forde-
ling av kraftproduksjonsenheter eller forbruk-
senheter som tilhører en gruppe som leverer 
FCR.

5. Hver enhet og hver gruppe som leverer FCR, 
skal bare ha én TSO som tilknytter reserver.

6. Hver enhet og hver gruppe som leverer FCR, 
skal oppfylle de egenskapene som kreves for 
FCR i tabellen i vedlegg V, og eventuelle ytter-
ligere egenskaper eller krav som er angitt i 
samsvar med nr. 2 og 3, og aktivere de avtalte 
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FCR ved hjelp av en proporsjonal regulator 
som reagerer på frekvensavvik eller alternativt 
er basert på en stykkevis, jevn lineær effektfre-
kvenskarakteristikk i tilfelle reléaktiverte 
FCR. De skal kunne aktivere FCR innenfor de 
frekvensintervallene som er angitt i artikkel 13 
nr. 1 i forordning (EU) 2016/631.

7. Hver TSO i synkronområdet CE skal sikre at 
den kombinerte reaksjonen av FCR i et LFC-
område oppfyller følgende krav:
a) Aktiveringen av FCR skal ikke forsinkes 

kunstig og skal påbegynnes så snart som 
mulig etter et frekvensavvik.

b) For et frekvensavvik som er minst 200 
mHz, skal minst 50 % av full FCR-kapasitet 
leveres innen 15 sekunder.

c) For et frekvensavvik som er minst 200 
mHz, skal 100 % av full FCR-kapasitet leve-
res innen 30 sekunder.

d) For et frekvensavvik som er minst 200 
mHz, skal aktiveringen av full FCR-kapasi-
tet minst stige lineært fra 15 til 30 sekunder.

e) For et frekvensavvik som er mindre enn 
200 mHz, skal den tilknyttede aktiverte 
FCR-kapasiteten være minst proporsjonal 
med de tidsforholdene som er nevnt i bok-
stav a)–d).

8. Hver TSO som tilknytter reserver, skal over-
våke sitt bidrag til FCP-en og sin aktivering av 
FCR med hensyn til TSO-ens FCR-forpliktelse, 
herunder enheter og grupper som leverer 
FCR. Hver leverandør av FCR skal, for hver av 
sine enheter og grupper som leverer FCR, 
gjøre tilgjengelig minst følgende opplysninger 
for den TSO-en som tilknytter reserver:
a) Tidsstemplet status som angir om FCR er 

aktivert eller ikke.
b) Tidsstemplede data om aktiv effekt som er 

nødvendige for å bekrefte aktivering av 
FCR, herunder tidsstemplet momentan 
aktiv effekt.

c) Regulatorens frekvensstatikk for kraftpro-
duksjonsenheter av type C og D som defi-
nert i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/
631, som fungerer som enheter som leverer 
FCR, eller dens tilsvarende parametrer for 
grupper som leverer FCR, som består av 
kraftproduksjonsenheter av type A og/eller 
B som definert i artikkel 5 i forordning 
(EU) 2016/631, og/eller forbruksenheter 
med laststyring for regulering av aktiv 
effekt som definert i artikkel 28 i forord-
ning (EU) 2016/1388.

9. Hver leverandør av FCR skal ha rett til å aggre-
gere de respektive dataene for mer enn én 

enhet som leverer FCR, dersom den maksi-
male effekten av de aggregerte enhetene er 
under 1,5 MW, og aktiveringen av FCR kan 
verifiseres entydig.

10. På anmodning fra den TSO-en som tilknytter 
reserver, skal leverandøren av FCR gjøre opp-
lysningene oppført i nr. 9 tilgjengelige i sann-
tid, med en tidsoppløsning på minst ti 
sekunder.

11. På anmodning fra den TSO-en som tilknytter 
reserver, og når det er nødvendig for å verifi-
sere aktiveringen av FCR, skal en leverandør 
av FCR gjøre de dataene som er oppført i nr. 9 
tilgjengelige, for tekniske anlegg som er del av 
den samme enheten som leverer FCR.

Artikkel 155

Prekvalifiseringsprosess for FCR

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er utarbeide 
en prekvalifiseringsprosess for FCR og offent-
liggjøre detaljene om denne prekvalifiserings-
prosessen.

2. En potensiell leverandør av FCR skal doku-
mentere overfor den TSO-en som tilknytter 
reserver, at de tekniske kravene og tilleggs-
kravene fastsatt i artikkel 154 er oppfylt, ved 
med vellykket resultat å gjennomføre prekvali-
fiseringsprosessen for potensielle enheter 
eller grupper som leverer FCR, som beskrevet 
i nr. 3–6 i denne artikkel.

3. En potensiell leverandør av FCR skal innlevere 
en formell søknad til den TSO-en som tilknyt-
ter reserver, sammen med de opplysningene 
som kreves for potensielle enheter eller grup-
per som leverer FCR. Innen åtte uker etter å 
ha mottatt søknaden skal den TSO-en som til-
knytter reserver, bekrefte om søknaden er full-
stendig. Dersom den TSO-en som tilknytter 
reserver, anser at søknaden er ufullstendig, 
skal den potensielle leverandøren av FCR 
legge fram ytterligere informasjon som kre-
ves, innen fire uker etter mottak av anmodnin-
gen om ytterligere informasjon. Dersom den 
potensielle leverandøren av FCR ikke leverer 
den informasjonen det spørres om innen 
nevnte frist, skal søknaden anses å være truk-
ket tilbake.

4. Innen tre måneder etter bekreftelsen av at søk-
naden er fullstendig, skal den TSO-en som til-
knytter reserver, evaluere opplysningene som 
er gitt og beslutte om de potensielle enhetene 
eller gruppene som leverer FCR, oppfyller kri-
teriene for prekvalifisering av FCR. Den TSO-
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en som tilknytter reserver, skal meddele sin 
beslutning til den potensielle leverandøren av 
FCR.

5. Dersom oppfyllelsen av visse krav i denne for-
ordning allerede er blitt verifisert av den TSO-
en som tilknytter reserver, vil dette bli tatt 
hensyn til i prekvalifiseringen.

6. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som 
leverer FCR, skal vurderes på nytt
a) minst én gang hvert femte år,
b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelig-

hetskravene eller utstyret er blitt endret, og
c) ved modernisering av utstyr som er knyttet 

til aktivering av FCR.

Artikkel 156

Levering av FCR

1. Hver TSO skal sikre tilgjengeligheten for 
minst de FCR-forpliktelsene som er avtalt mel-
lom alle TSO-er i samme synkronområde, i 
samsvar med artikkel 153, 163, 173 og 174.

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal minst 
hvert år fastsette størrelsen på synkronområ-
dets K-faktor, idet det tas hensyn til minst føl-
gende faktorer:
a) Reservekapasiteten av FCR dividert med 

maksimalt stasjonært frekvensavvik.
b) Automatisk produksjonsregulering.
c) Egenreguleringen av last, idet det tas hen-

syn til bidraget i samsvar med artikkel 27 
og 28 i forordning (EU) 2016/1388.

d) Frekvensresponsen for HVDC-overførings-
forbindelser nevnt i artikkel 172.

e) Aktiveringen av LFSM- og FSM-modus i 
samsvar med artikkel 13 og 15 i forordning 
(EU) 2016/631.

3. Alle TSO-er i et synkronområde som består av 
mer enn ett LFC-område, skal i driftsavtalen 
for synkronområdet fastsette andelene av K-
faktoren for hvert LFC-område, på grunnlag 
av minst følgende:
a) De opprinnelige FCR-forpliktelsene.
b) Automatisk produksjonsregulering.
c) Egenregulering av last.
d) Frekvenskopling via HVDC mellom syn-

kronområder.
e) Utveksling av FCR.

4. En leverandør av FCR skal sikre kontinuerlig 
tilgjengelighet av FCR, med unntak av en tvun-
gen driftsstans for en enhet som leverer FCR, i 
det tidsrommet den er forpliktet til å levere 
FCR.

5. Hver leverandør av FCR skal så snart som 
mulig informere sin TSO som tilknytter reser-

ver, om eventuelle endringer i den faktiske til-
gjengeligheten for sin enhet og/eller gruppe 
som leverer FCR, som helt eller delvis er rele-
vant for resultatene av prekvalifiseringen.

6. Hver TSO skal sikre, eller kreve at dens leve-
randører av FCR sikrer, at tapet av en enhet 
som leverer FCR, ikke setter driftssikkerheten 
i fare, ved å
a) begrense den andelen FCR som leveres av 

hver enhet som leverer FCR, til 5 % av den 
reservekapasiteten for FCR som kreves for 
hele synkronområdet CE og hele synkron-
området Norden,

b) utelukke FCR som leveres av den enheten 
som definerer referansehendelsen for syn-
kronområdet ut fra dimensjoneringsproses-
sen for synkronområdene GB, EI/NI og 
Norden, og

c) erstatte FCR som blir utilgjengelige på 
grunn av en tvungen driftsstans eller util-
gjengeligheten av en enhet eller gruppe 
som leverer FCR, så snart som teknisk 
mulig og i samsvar med de vilkårene som 
skal fastsettes av den TSO-en som tilknytter 
reserver.

7. En enhet eller gruppe som leverer FCR med et 
energireservoar som ikke begrenser dens 
evne til å levere FCR, skal aktivere sine FCR så 
lenge frekvensavviket vedvarer. For synkron-
områdene GB og IE/NI skal en enhet eller 
gruppe som leverer FCR, med et energireser-
voar som ikke begrenser dens evne til å levere 
FCR, aktivere sine FCR helt til den aktiverer 
sine FRR, eller i det tidsrommet som er angitt i 
driftsavtalen for synkronområdet.

8. En enhet eller gruppe som leverer FCR med et 
energireservoar som begrenser dens evne til å 
levere FCR, skal aktivere sine FCR så lenge 
frekvensavviket vedvarer, så framt ikke dens 
energireservoar er uttømt i enten positiv eller 
negativ retning. For synkronområdene GB og 
IE/NI skal en enhet eller gruppe som leverer 
FCR med et energireservoar som begrenser 
dens evne til å levere FCR, aktivere sine FCR 
helt til den aktiverer sine FRR, eller i det tids-
rommet som er angitt i driftsavtalen for syn-
kronområdet.

9. For synkronområdene CE og Norden skal hver 
leverandør av FCR sikre at FRC fra den enheten 
eller gruppen som leverer FCR, som har 
begrensede energireservoarer, er kontinuerlig 
tilgjengelig i normaldriftstilstand. For synkron-
områdene CE og Norden skal hver leverandør 
av FCR, ved utløsning av skjerpet driftstilstand 
og under den skjerpede driftstilstanden, sikre at 
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dens enheter eller grupper som leverer FCR, 
med begrensede energireservoarer, er i stand 
til fullt ut å aktivere FCR kontinuerlig i et tids-
rom som skal fastsettes i samsvar med nr. 10 og 
11. Dersom det ikke er fastsatt et tidsrom i sam-
svar med nr. 10 og 11, skal hver leverandør av 
FCR sikre at dens enheter eller grupper som 
leverer FCR, med begrensede energireservoa-
rer, er i stand til fullt ut å aktivere FCR kontinu-
erlig i minst 15 minutter, eller når det gjelder 
frekvensavvik som er mindre enn et frekvensav-
vik som krever full aktivering av FCR, i et tilsva-
rende tidsrom eller i et tidsrom fastsatt av hver 
TSO, som ikke må være lengre enn 30 minutter 
eller kortere enn 15 minutter.

10. For synkronområdene CE og Norden skal alle 
TSO-er utarbeide et forslag om minste akti-
veringstid som skal sikres av leverandører av 
FCR. Det fastsatte tidsrommet skal ikke være 
lengre enn 30 minutter eller kortere enn 15 
minutter. Forslaget skal i full grad ta hensyn til 
resultatene av nytte- og kostnadsanalyser som 
utføres i henhold til nr. 11.

11. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal TSO-ene i synkronom-
rådene CE og Norden foreslå antakelser og 
metoder for en nytte- og kostnadsanalyse som 
skal utføres, for å vurdere det tidsrommet som 
kreves for at enheter eller grupper som leve-
rer FCR, med begrensede energireservoarer, 
skal forbli tilgjengelige i skjerpet driftstilstand. 
Innen tolv måneder etter godkjenning av anta-
kelsene og metodene fra alle regulerings-
myndigheter i den berørte regionen, skal 
TSO-ene i synkronområdene CE og Norden 
legge fram resultatene av sin nytte- og kost-
nadsanalyse for de berørte reguleringsmyn-
dighetene, og foreslå et tidsrom som ikke skal 
være lengre enn 30 minutter eller kortere enn 
15 minutter. Nytte- og kostnadsanalysen skal 
ta hensyn til minst følgende:
a) Erfaringer oppnådd med ulike tidsrammer 

og deler av nye teknologier i forskjellige 
LFC-blokker.

b) Innvirkningen av et fastsatt tidsrom på sam-
lede kostnader for FCR-reserver i synkron-
området.

c) Innvirkningen av et fastsatt tidsrom på sys-
temstabilitetsrisikoer, særlig ved langva-
rige eller gjentatte frekvenshendelser.

d) Innvirkningen på systemstabilitetsrisikoer 
og den samlede FCR-kostnaden dersom det 
samlede volumet av FCR øker.

e) Innvirkningen av teknologisk utvikling på 
kostnadene for tilgjengelighetsperioder for 

FCR fra enheter eller grupper som leverer 
FCR, med begrensede energireservoarer.

12. Leverandøren av FCR skal angi begrensnin-
gene for energireservoaret i sine enheter eller 
grupper som leverer FCR, i prekvalifiserings-
prosessen i samsvar med artikkel 155.

13. En leverandør av FCR som bruker enheter 
eller grupper som leverer FCR med et energi-
reservoar som begrenser deres evne til å 
levere FCR, skal sikre at energireservoarene 
innhentes i positiv eller negativ retning i sam-
svar med følgende kriterier:
a) For synkronområdene GB og IE/NI skal 

leverandøren av FCR bruke metodene 
angitt i driftsavtalen for synkronområdet.

b) For synkronområdene CE og Norden skal 
leverandøren av FCR sikre at energireser-
voarene innhentes så snart som mulig, 
innen to timer etter at den skjerpede drifts-
tilstanden opphører.

Avdeling 6

Frekvensgjenopprettingsreserver

Artikkel 157

Dimensjonering av FRR

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette 
dimensjoneringsreglene for FRR i driftsavtalen 
for LFC-blokken.

2. Dimensjoneringsreglene for FRR skal inne-
holde minst følgende:
a) Alle TSO-er i en LFC-blokk i synkronområ-

dene CE og Norden skal fastsette den nød-
vendige reservekapasiteten av FRR i LFC-
blokken på grunnlag av sammenhengende 
historikkopplysninger som består av minst 
de historiske ubalanseverdiene for LFC-
blokken. Utvalget av disse historikkopplys-
ningene skal omfatte minst gjenoppret-
tingstiden for frekvens. Det tidsrommet 
som omfattes av disse opptegnelsene, skal 
være representativt og omfatte minst ett 
helt år som slutter tidligst seks måneder før 
beregningsdatoen.

b) Alle TSO-er i en LFC-blokk i synkronområ-
dene CE og Norden skal fastsette reserve-
kapasiteten av FRR i LFC-blokken som er 
tilstrekkelig til å overholde målpara-
metrene for FRCE i artikkel 128 i det tids-
rommet som er nevnt i bokstav a), på 
grunnlag av minst en sannsynlighetsme-
tode. Ved å bruke denne sannsynlighetsme-
toden skal TSO-ene ta hensyn til begrens-
ningene fastsatt i avtalene om deling eller 



186 Prop. 199 LS 2020–2021
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
utveksling av reserver på grunn av mulige 
brudd på driftssikkerheten og tilgjengelig-
hetskravene for FRR. Alle TSO-er i en LFC-
blokk skal ta hensyn til alle forventede 
betydelige endringer i fordelingen av uba-
lanser i LFC-blokken eller andre relevante 
faktorer som påvirker det berørte tidsrom-
met.

c) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette 
forholdet mellom automatiske FRR, manu-
elle FRR, full aktiveringstid for automatiske 
FRR og full aktiveringstid for manuelle FRR 
for å oppfylle kravet i bokstav b). For dette 
formål skal den fulle aktiveringstiden for 
automatiske FRR i en LFC-blokk og full 
aktiveringstid for manuelle FRR i LFC-blok-
ken ikke være lengre enn gjenopprettings-
tiden for frekvens.

d) TSO-ene i en LFC-blokk skal fastsette stør-
relsen for referansehendelsen som skal 
være den største ubalansen som kan oppstå 
som følge av en momentan endring av aktiv 
effekt fra en enkelt kraftproduksjonsenhet, 
et enkelt forbruksanlegg eller en enkelt 
HVDC-overføringsforbindelse, eller fra 
utkopling av en vekselstrømlinje i LFC-
blokken.

e) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette 
den positive reservekapasiteten av FRR, 
som ikke skal være mindre enn den posi-
tive dimensjonerende hendelsen i LFC-
blokken.

f) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette 
den negative reservekapasiteten av FRR, 
som ikke skal være mindre enn den nega-
tive dimensjonerende hendelsen i LFC-
blokken.

g) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette 
reservekapasiteten av FRR i en LFC-blokk, 
eventuelle mulige geografiske begrensnin-
ger for dens fordeling innenfor LFC-blok-
ken og eventuelle mulige geografiske 
begrensninger for utveksling eller deling av 
reserver med andre LFC-blokker for å over-
holde grensene for driftssikkerhet.

h) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal sikre at den 
positive reservekapasiteten av FRR eller en 
kombinasjon av reservekapasitet av FRR og 
RR er tilstrekkelig til å dekke de positive 
ubalansene i LFC-blokken i minst 99 % av 
tiden, på grunnlag av historikkopplysnin-
gene nevnt i bokstav a).

i) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal sikre at den 
negative reservekapasiteten av FRR eller 
en kombinasjon av reservekapasitet av FRR 

og RR er tilstrekkelig til å dekke de nega-
tive ubalansene i LFC-blokken i minst 99 % 
av tiden, på grunnlag av historikkopplysnin-
gene nevnt i bokstav a).

j) Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere 
den positive reservekapasiteten av FRR i 
LFC-blokken som følger av dimensjone-
ringsprosessen for FRR, ved å inngå en 
avtale om deling av FRR med andre LFC-
blokker i samsvar med bestemmelsene i 
avdeling 8. Følgende krav skal gjelde for 
denne avtalen om deling:
i) For synkronområdene CE og Norden 

skal reduksjonen av den positive reser-
vekapasiteten av FRR i en LFC-blokk 
begrenses til differansen, dersom den 
er positiv, mellom størrelsen på den 
positive dimensjonerende hendelsen og 
reservekapasiteten av FRR som kreves 
for å dekke de positive ubalansene i 
LFC-blokken i 99 % av tiden, på grunn-
lag av historikkopplysningene nevnt i 
bokstav a). Reduksjonen av den positive 
reservekapasiteten skal ikke overstige 
30 % av størrelsen på den positive 
dimensjonerende hendelsen.

ii) For synkronområdene GB og IE/NI 
skal den positive reservekapasiteten av 
FRR og risikoen for uteblitt levering på 
grunn av deling vurderes kontinuerlig 
av TSO-ene i LFC-blokken.

k) Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere 
den negative reservekapasiteten av FRR i 
LFC-blokken som følger av dimensjone-
ringsprosessen for FRR, ved å inngå en 
avtale om deling av FRR med andre LFC-
blokker i samsvar med bestemmelsene i 
avdeling 8. Følgende krav skal gjelde for 
denne avtalen om deling:
i) For synkronområdene CE og Norden 

skal reduksjonen av den negative reser-
vekapasiteten av FRR i en LFC-blokk 
begrenses til differansen, dersom den 
er positiv, mellom størrelsen på den 
negative dimensjonerende hendelsen 
og reservekapasiteten av FRR som kre-
ves for å dekke de negative ubalansene 
i LFC-blokken i 99 % av tiden, på grunn-
lag av historikkopplysningene nevnt i 
bokstav a).

ii) For synkronområdene GB og IE/NI 
skal den negative reservekapasiteten av 
FRR og risikoen for uteblitt levering på 
grunn av deling vurderes kontinuerlig 
av TSO-ene i LFC-blokken.
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3. Alle TSO-er i en LFC-blokk der LFC-blokken 
omfatter mer enn én TSO, skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken fastsette den særlige ansvars-
fordelingen mellom TSO-ene i LFC-områ-
dene, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 
2.

4. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal til enhver tid 
ha tilstrekkelig reservekapasitet av FRR i sam-
svar med dimensjoneringsreglene for FRR. 
TSO-ene i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for 
LFC-blokken angi en opptrappingsprosedyre 
for tilfeller når det er alvorlig risiko for util-
strekkelig reservekapasitet av FRR i LFC-blok-
ken.

Artikkel 158

Tekniske minstekrav for FRR

1. De tekniske minstekravene for FRR skal være 
følgende:
a) Hver enhet og hver gruppe som leverer 

FRR, skal være tilknyttet bare én TSO som 
tilknytter reserver.

b) En enhet eller gruppe som leverer FRR, 
skal aktivere FRR i samsvar med settpunk-
tet mottatt fra den TSO-en som rekvirerer 
reserver.

c) Den TSO-en som rekvirerer reserver, skal 
være den TSO-en som tilknytter reserver 
eller en TSO utpekt av den TSO-en som til-
knytter reserver, i en avtale om utveksling 
av FRR i samsvar med artikkel 165 nr. 3 
eller artikkel 171 nr. 4.

d) En enhet eller gruppe som leverer automa-
tiske FRR, skal ha en aktiveringsforsinkelse 
for automatiske FRR på høyst 30 sekunder.

e) En leverandør av FRR skal sikre at den akti-
veringen av FRR som foretas av enhetene 
som leverer FRR innenfor en gruppe som 
leverer reserver, kan overvåkes. For dette 
formål skal leverandøren av FRR kunne 
levere til den TSO-en som tilknytter reser-
ver og den TSO-en som rekvirerer reser-
ver, målinger i sanntid av tilknytningspunk-
tet eller et annet interaksjonspunkt som er 
avtalt med den TSO-en som tilknytter reser-
ver, om
i) tidsstemplet planlagt uttak av aktiv 

effekt,
ii) den tidsstemplede momentane aktive 

effekten for
– hver enhet som leverer FRR,
– hver gruppe som leverer FRR,
– hver kraftproduksjonsenhet eller 

forbruksenhet i en gruppe som leve-

rer FRR, med et maksimalt uttak av 
aktiv effekt på minst 1,5 MW.

f) En enhet eller gruppe som leverer automa-
tiske FRR, skal kunne aktivere hele sin 
automatiske reservekapasitet av FRR innen 
full aktiveringstid for automatiske FRR.

g) En enhet eller gruppe som leverer manu-
elle FRR, skal kunne aktivere hele sin 
manuelle reservekapasitet av FRR innen 
full aktiveringstid for manuelle FRR.

h) En leverandør av FRR skal oppfylle tilgjen-
gelighetskravene for FRR.

i) En enhet eller gruppe som leverer FRR, 
skal oppfylle kravene til rampinghastighet 
for LFC-blokken.

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal angi tilgjenge-
lighetskrav for FRR og krav til kvalitetskon-
troll for enheter og grupper som leverer FRR 
til deres LFC-blokker, i driftsavtalen for LFC-
blokken i samsvar med artikkel 119.

3. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal 
vedta de tekniske kravene for tilknytning av 
enheter og grupper som leverer FRR, for å iva-
reta en sikker og pålitelig levering av FRR.

4. Hver leverandør av FRR skal
a) sikre at de enhetene og gruppene som leve-

rer FRR, oppfyller de tekniske minstekra-
vene for FRR, tilgjengelighetskravene for 
FRR og kravene til rampinghastighet i nr. 
1–3, og

b) så snart som mulig informere sin TSO som 
rekvirerer reserver, om en reduksjon av 
den faktiske tilgjengeligheten for dens 
enhet eller gruppe som leverer FRR, eller 
av en del av dens gruppe som leverer FRR.

5. Hver TSO som rekvirerer reserver, skal sikre 
at det overvåkes at dennes enheter eller grup-
per som leverer FRR, oppfyller de tekniske 
minstekravene til FRR i nr. 1, tilgjengelig-
hetskravene for FRR i nr. 2, kravene til ram-
pinghastighet i nr. 1 og tilknytningskravene i 
nr. 3.

Artikkel 159

Prekvalifiseringsprosess for FRR

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er utarbeide 
en prekvalifiseringsprosess for FRR og klar-
legge og offentliggjøre detaljene om denne.

2. En potensiell leverandør av FRR skal i avtalen 
om utveksling av FRR dokumentere for den 
TSO-en som tilknytter reserver eller for TSO-
en utpekt av den TSO-en som tilknytter reser-
ver, at den oppfyller de tekniske minstekra-
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vene for FRR i artikkel 158 nr. 1, tilgjengelig-
hetskravene for FRR i artikkel 158 nr. 2, kra-
vene til rampinghastighet i artikkel 158 nr. 1 
og tilknytningskravene i artikkel 158 nr. 3, ved 
med vellykket resultat å gjennomføre prekvali-
fiseringsprosessen for potensielle enheter 
eller grupper som leverer FRR, som beskrevet 
i nr. 3–6 i denne artikkel.

3. En potensiell leverandør av FRR skal innlevere 
en formell søknad til den relevante TSO-en 
som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-
en sammen med de opplysningene som kreves 
for potensielle enheter eller grupper som leve-
rer FRR. Innen åtte uker etter å ha mottatt søk-
naden skal den TSO-en som tilknytter reser-
ver eller den utpekte TSO-en, bekrefte om søk-
naden er fullstendig. Dersom den TSO-en som 
tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en 
anser at søknaden er ufullstendig, skal de be 
om ytterligere opplysninger, og den potensi-
elle leverandøren av FRR skal legge fram ytter-
ligere opplysninger som kreves, innen fire 
uker etter mottak av anmodningen. Dersom 
den potensielle leverandøren av FRR ikke leve-
rer de opplysningene det spørres om innen 
nevnte frist, skal søknaden anses å være truk-
ket tilbake.

4. Innen tre måneder etter at den TSO-en som 
tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en 
bekrefter at søknaden er fullstendig, skal den 
TSO-en som tilknytter reserver eller den 
utpekte TSO-en evaluere de opplysningene 
som er gitt og beslutte om de potensielle 
enhetene eller gruppene som leverer FRR, 
oppfyller kriteriene for prekvalifisering av 
FRR. Den TSO-en som tilknytter reserver 
eller den utpekte TSO-en skal meddele sin 
beslutning til den potensielle leverandøren av 
FRR.

5. Den kvalifiseringen av enheter eller grupper 
som leverer FRR, som utføres av den TSO-en 
som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-
en, skal være gyldig for hele LFC-blokken.

6. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som 
leverer FRR, skal vurderes på nytt
a) minst én gang hvert femte år, og
b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelig-

hetskravene eller utstyret er blitt endret.
7. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-

en som tilknytter reserver, ha rett til å ute-
lukke grupper som leverer reserver, fra leve-
ringen av FRR, på grunnlag av tekniske fakto-
rer som f.eks. geografisk fordeling av kraftpro-
duksjonsenheter eller forbruksenheter som til-
hører en gruppe som leverer FRR.

Avdeling 7

Erstatningsreserver

Artikkel 160

Dimensjonering av RR

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal ha rett til å 
gjennomføre en prosess for erstatning av 
reserver.

2. For å oppnå målparametrene for FRCE nevnt i 
artikkel 128, skal alle TSO-er i en LFC-blokk 
med en RRP, som utfører en kombinert pro-
sess for dimensjonering av FRR og RR for å 
oppfylle kravene i artikkel 157 nr. 2, fastsette 
dimensjoneringsregler for RR i driftsavtalen 
for LFC-blokken.

3. Dimensjoneringsreglene for RR skal oppfylle 
minst følgende krav:
a) For synkronområdene Norden og CE skal 

det finnes tilstrekkelig positiv reservekapa-
sitet av RR for å gjenopprette den nødven-
dige mengden positive FRR. For synkron-
områdene GB og IE/NI skal det finnes til-
strekkelig reservekapasitet av RR for å 
gjenopprette den nødvendige mengden 
positive FCR og positive FRR.

b) For synkronområdene Norden og CE skal 
det finnes tilstrekkelig negativ reserveka-
pasitet av RR for å gjenopprette den nødven-
dige mengden negative FRR. For synkron-
områdene GB og IE/NI skal det finnes til-
strekkelig negativ reservekapasitet av RR 
for å gjenopprette den nødvendige meng-
den negative FCR og negative FRR.

c) Det skal finnes tilstrekkelig reservekapasi-
tet av RR, dersom det tas hensyn til dette 
ved dimensjoneringen av reservekapasite-
ten av FRR for å oppfylle kvalitetsmålet for 
FRCE for det berørte tidsrommet.

d) Driftssikkerheten i en LFC-blokk skal være 
oppfylt for å fastsette reservekapasiteten av 
RR.

4. Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den 
positive reservekapasiteten av RR i LFC-blok-
ken som følger av dimensjoneringsprosessen 
for RR, ved å utarbeide en avtale om deling av 
RR for denne positive reservekapasiteten av 
RR med andre LFC-blokker, i samsvar med 
bestemmelsene i del IV avdeling 8. Den TSO-
en som mottar reguleringskapasitet, skal 
begrense reduksjonen av positiv reservekapa-
sitet av RR for å
a) garantere at den fortsatt kan oppnå sine 

målparametrer for FRCE fastsatt i artikkel 
128,
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b) sørge for at driftssikkerheten ikke settes i 
fare, og

c) sikre at reduksjonen av positiv reserveka-
pasitet av RR ikke overstiger den gjenvæ-
rende positive reservekapasiteten av RR i 
LFC-blokken.

5. Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den 
negative reservekapasiteten av RR i LFC-blok-
ken som følger av dimensjoneringsprosessen 
for RR, ved å utarbeide en avtale om deling av 
RR for denne negative reservekapasiteten av 
RR med andre LFC-blokker, i samsvar med 
bestemmelsene i del IV avdeling 8. Den TSO-
en som mottar reguleringskapasitet, skal 
begrense reduksjonen av negativ reservekapa-
sitet av RR for å
a) garantere at den fortsatt kan oppnå sine 

målparametrer for FRCE fastsatt i artikkel 
128,

b) sørge for at driftssikkerheten ikke settes i 
fare, og

c) sikre at reduksjonen av negativ reserveka-
pasitet av RR ikke overstiger den gjenvæ-
rende negative reservekapasiteten av RR i 
LFC-blokken.

6. Dersom en LFC-blokk drives av mer enn én 
TSO og dersom prosessen er nødvendig for 
LFC-blokken, skal alle TSO-er i denne LFC-
blokken angi i driftsavtalen for LFC-blokken, 
ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i forskjel-
lige LFC-områder for gjennomføring av dimen-
sjoneringsreglene fastsatt i nr. 3.

7. En TSO skal til enhver tid ha tilstrekkelig 
reservekapasitet av RR i samsvar med dimen-
sjoneringsreglene for RR. TSO-ene i en LFC-
blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi 
en opptrappingsprosedyre for tilfeller når det 
er alvorlig risiko for utilstrekkelig reserveka-
pasitet av RR i LFC-blokken.

Artikkel 161

Tekniske minstekrav for RR

1. Enheter og grupper som leverer RR, skal opp-
fylle følgende tekniske minstekrav:
a) Tilknytning til bare én TSO som tilknytter 

reserver.
b) Aktivering av RR i henhold til settpunktet 

mottatt fra den TSO-en som rekvirerer 
reserver.

c) Den TSO-en som rekvirerer reserver, skal 
være den TSO-en som tilknytter reserver 
eller en TSO som skal være utpekt av den 
TSO-en som tilknytter reserver, i avtalen 

om utveksling av RR i samsvar med artikkel 
165 nr. 3 eller artikkel 171 nr. 4.

d) Aktivering av full reservekapasitet av RR 
innenfor den aktiveringstiden som er fast-
satt av den rekvirerende TSO-en.

e) Deaktivering av RR i henhold til settpunktet 
mottatt fra den TSO-en som rekvirerer 
reserver.

f) En leverandør av RR skal sikre at den akti-
veringen av RR som foretas av enheter som 
leverer RR innenfor en gruppe som leverer 
reserver, kan overvåkes. For dette formål 
skal leverandøren av RR kunne levere til 
den TSO-en som tilknytter reserver og den 
TSO-en som rekvirerer reserver, målinger i 
sanntid av tilknytningspunktet eller et 
annet interaksjonspunkt avtalt med den 
TSO-en som tilknytter reserver, om
i) tidsstemplet planlagt uttak av aktiv 

effekt for hver enhet og gruppe som 
leverer RR, og for hver kraftproduk-
sjonsenhet eller forbruksenhet i en 
gruppe som leverer RR, med et maksi-
malt uttak av aktiv effekt på minst 1,5 
MW,

ii) den tidsstemplede momentane aktive 
effekten for hver enhet og gruppe som 
leverer RR, og for hver kraftproduk-
sjonsenhet eller forbruksenhet i en 
gruppe som leverer RR, med et maksi-
malt uttak av aktiv effekt på minst 1,5 
MW.

g) Oppfyllelse av tilgjengelighetskravene for 
RR.

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken angi tilgjengelighetskrav for 
RR og krav til kvalitetskontroll for enheter og 
grupper som leverer RR.

3. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal 
vedta de tekniske kravene i beskrivelsen av 
prekvalifiseringsprosessen for tilknytning av 
enheter og grupper som leverer RR, for å iva-
reta sikker og pålitelig levering av RR.

4. Hver leverandør av RR skal
a) sikre at de enhetene og gruppene som leve-

rer RR, oppfyller de tekniske minstekra-
vene for RR og tilgjengelighetskravene for 
RR nevnt i nr. 1–3, og

b) så snart som mulig informere sin TSO som 
rekvirerer reserver, om en reduksjon av 
den faktiske tilgjengeligheten eller en tvun-
gen driftsstans for dens enhet eller gruppe 
som leverer RR, eller av en del av dens 
gruppe som leverer RR.
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5. Hver TSO som rekvirerer reserver, skal med 
hensyn til dennes enheter eller grupper som 
leverer RR, sikre at de tekniske minstekravene 
til RR, tilgjengelighetskravene for RR og til-
knytningskravene nevnt i denne artikkel, opp-
fylles.

Artikkel 162

Prekvalifiseringsprosess for RR

1. Hver TSO i en LFC-blokk som har gjennom-
ført en RRP, skal utarbeide en prekvalifise-
ringsprosess for RR innen tolv måneder etter 
ikrafttredelsen av denne forordning, og skal 
klarlegge og offentliggjøre detaljene om 
denne.

2. En potensiell leverandør av RR skal i avtalen 
om utveksling av RR dokumentere for den 
TSO-en som tilknytter reserver eller TSO-en 
utpekt av den TSO-en som tilknytter reserver, 
at den oppfyller de tekniske minstekravene for 
RR, tilgjengelighetskravene for RR og tilknyt-
ningskravene nevnt i artikkel 161, ved med 
vellykket resultat å gjennomføre prekvalifise-
ringsprosessen for potensielle enheter eller 
grupper som leverer RR, som beskrevet i nr. 
3–6.

3. En potensiell leverandør av RR skal innlevere 
en formell søknad til den relevante TSO-en 
som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-
en, sammen med de opplysningene som kre-
ves for potensielle enheter eller grupper som 
leverer RR. Innen åtte uker etter å ha mottatt 
søknaden skal den TSO-en som tilknytter 
reserver eller den utpekte TSO-en bekrefte 
om søknaden er fullstendig. Dersom den TSO-
en som tilknytter reserver eller den utpekte 
TSO-en anser at søknaden er ufullstendig, skal 
den potensielle leverandøren av RR legge fram 
ytterligere informasjon som kreves, innen fire 
uker etter mottak av anmodningen om ytterli-
gere informasjon. Dersom den potensielle 
leverandøren av RR ikke leverer den informa-
sjonen det spørres om innen nevnte frist, skal 
søknaden anses å være trukket tilbake.

4. Innen tre måneder etter bekreftelsen av at søk-
naden er fullstendig, skal den TSO-en som til-
knytter reserver eller den utpekte TSO-en eva-
luere opplysningene som er gitt, og beslutte 
om de potensielle enhetene eller gruppene 
som leverer RR, oppfyller kriteriene for pre-
kvalifisering av RR. Den TSO-en som tilknytter 
reserver eller den utpekte TSO-en skal med-
dele sin beslutning til den potensielle leveran-
døren av RR.

5. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som 
leverer RR, skal vurderes på nytt
a) minst én gang hvert femte år, og
b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelig-

hetskravene eller utstyret er blitt endret.
6. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-

en som tilknytter reserver, ha rett til å avvise 
levering av RR fra grupper som leverer RR, på 
grunnlag av tekniske faktorer som f.eks. geo-
grafisk fordeling av kraftproduksjonsenheter 
eller forbruksenheter som tilhører en gruppe 
som leverer RR.

Avdeling 8

Utveksling og deling av reserver

Kapittel 1

Utveksling og deling av reserver innenfor et 
synkronområde

Artikkel 163

Utveksling av FCR innenfor et synkronområde

1. Alle TSO-er som deltar i utvekslingen av FCR 
innenfor et synkronområde, skal oppfylle kra-
vene fastsatt i nr. 2–9. Utvekslingen av FCR 
innebærer en overføring av en FCR-forplik-
telse fra den TSO-en som mottar reserver, til 
den TSO-en som tilknytter reserver, for den til-
svarende reservekapasiteten av FCR.

2. Alle TSO-er som deltar i utvekslingen av FCR 
innenfor et synkronområde, skal overholde 
grensene for og kravene til utveksling av FCR 
innenfor synkronområdet, som angitt i tabel-
len i vedlegg VI.

3. Ved utveksling av FCR skal den TSO-en som 
tilknytter reserver og den TSO-en som mottar 
reserver, informere om dette i samsvar med 
artikkel 150.

4. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som 
mottar reserver eller en berørt TSO som del-
tar i utvekslingen av FCR, kan avslå å utveksle 
FCR dersom det vil føre til kraftflyt som over-
skrider grensene for driftssikkerhet ved akti-
vering av reservekapasiteten av FCR, som er 
gjenstand for utveksling av FCR.

5. Hver berørt TSO skal bekrefte at dens pålite-
lighetsmargin, som er fastsatt i samsvar med 
artikkel 22 i forordning (EU) 2015/1222, er til-
strekkelig til å håndtere den kraftflyten som 
følger av aktivering av reservekapasiteten av 
FCR, som er gjenstand for utveksling av FCR.

6. Alle TSO-er i et LFC-område skal justere para-
metrene for beregningen av FRCE slik at de 
tar hensyn til utvekslingen av FCR.
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7. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal ha 
ansvar for kravene nevnt i artikkel 154 og 156 
når det gjelder den reservekapasiteten av FCR 
som er gjenstand for utveksling av FCR.

8. Den enheten eller gruppen som leverer FCR, 
skal være ansvarlig overfor den TSO-en som 
tilknytter reserver, for aktivering av FCR.

9. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av 
FCR ikke hindrer en TSO i å oppfylle kravene 
til reserver i artikkel 156.

Artikkel 164

Deling av FCR innenfor et synkronområde

En TSO skal ikke dele FCR med andre TSO-er i 
sitt synkronområde for å oppfylle sin FCR-forplik-
telse og for å redusere den samlede mengden 
FCR i synkronområdet i samsvar med artikkel 
153.

Artikkel 165

Generelle krav til utveksling av FRR og RR 
innenfor et synkronområde

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi rollene og 
ansvarsområdene for den TSO-en som tilknyt-
ter reserver, den TSO-en som mottar reserver 
og den berørte TSO-en med hensyn til utveks-
ling av FRR og/eller RR.

2. Dersom det finner sted en utveksling av FRR/
RR, skal den TSO-en som tilknytter reserver 
og den TSO-en som mottar reserver, infor-
mere om denne utvekslingen i samsvar med 
meldingskravene i artikkel 150.

3. De TSO-ene som tilknytter reserver og de 
TSO-ene som mottar reserver, som deltar i 
utvekslingen av FRR/RR, skal i en avtale om 
utveksling av FRR eller RR angi sine roller og 
ansvarsområder, herunder
a) ansvaret til den TSO-en som rekvirerer 

reserver, når det gjelder den reservekapasi-
teten av FRR og RR som er gjenstand for 
utveksling av FRR/RR,

b) den mengden reservekapasitet av FRR og 
RR som er gjenstand for utveksling av FRR/
RR,

c) gjennomføringen av prosessen for aktive-
ring av FRR/RR over landegrensene i sam-
svar med artikkel 147 og 148,

d) de tekniske minstekravene til FRR/RR som 
gjelder prosessen for aktivering av FRR/RR 
over landegrensene, når den TSO-en som 
tilknytter reserver, ikke er den TSO-en som 
rekvirerer reserver,

e) gjennomføringen av prekvalifiseringspro-
sessen for FRR/RR med hensyn til den 
reservekapasiteten av FRR og RR som er 
gjenstand for utveksling i samsvar med 
artikkel 159 og 162,

f) ansvaret for å overvåke at de tekniske kra-
vene til FRR/RR og tilgjengelighetskravene 
for FRR/RR oppfylles for den reservekapa-
siteten av FRR og RR som er gjenstand for 
utveksling, i samsvar med artikkel 158 nr. 5 
og artikkel 161 nr. 5, og

g) prosedyrer for å sikre at utvekslingen av 
FRR/RR ikke fører til kraftflyt som over-
skrider grensene for driftssikkerhet.

4. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som 
mottar reserver eller en berørt TSO som del-
tar i utvekslingen av FRR eller RR, kan avslå 
utvekslingen nevnt i nr. 2 dersom det vil føre til 
kraftflyt som overskrider grensene for drifts-
sikkerhet ved aktivering av reservekapasitet 
av FRR og RR, som er gjenstand for utveksling 
av FRR eller RR.

5. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av 
FRR/RR ikke hindrer en TSO i å oppfylle kra-
vene til reserver fastsatt i dimensjoneringsre-
glene for FRR/RR i artikkel 157 og 160.

6. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområ-
dene for den TSO-en som tilknytter reserver, 
den TSO-en som mottar reserver og den 
berørte TSO-en med hensyn til utveksling av 
FRR og/eller RR med TSO-er i andre LFC-
blokker.

Artikkel 166

Generelle krav for deling av FRR og RR innenfor 
et synkronområde

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsav-
talen for synkronområdet angi rollene og 
ansvarsområdene for den TSO-en som leverer 
reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar 
reguleringskapasitet og den berørte TSO-en 
med hensyn til deling av FRR og/eller RR.

2. Ved deling av FRR/RR skal den TSO-en som 
leverer reguleringskapasitet og den TSO-en 
som mottar reguleringskapasitet, informere 
om denne delingen i samsvar med kravene til 
informasjon i artikkel 150.

3. En TSO som mottar reguleringskapasitet og 
en TSO som leverer reguleringskapasitet, som 
deltar i delingen av FRR/RR, skal i en avtale 
om deling av FRR eller RR angi sine roller og 
ansvarsområder, herunder
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a) den mengden reservekapasitet av FRR og 
RR som er gjenstand for deling av FRR/RR,

b) gjennomføringen av prosessen for aktive-
ring av FRR/RR over landegrensene i sam-
svar med artikkel 147 og 148,

c) prosedyrer for å sikre at aktiveringen av 
den reservekapasiteten av FRR/RR som er 
gjenstand for deling av FRR/RR, ikke fører 
til kraftflyt som overskrider grensene for 
driftssikkerhet.

4. En TSO som leverer reguleringskapasitet, en 
TSO som mottar reguleringskapasitet eller en 
berørt TSO som deltar i delingen av FRR/RR, 
kan avslå delingen av FRR/RR dersom det vil 
føre til kraftflyt som overskrider grensene for 
driftssikkerhet ved aktivering av reservekapa-
sitet av FRR og RR, som er gjenstand for 
deling av FRR/RR.

5. Ved deling av FRR/RR skal den TSO-en som 
leverer reguleringskapasitet, gjøre tilgjenge-
lig for den TSO-en som mottar reguleringska-
pasitet, en del av sin egen reservekapasitet av 
FRR og RR som er nødvendig for å oppfylle de 
kravene til reserver for FRR og/eller RR som 
følger av dimensjoneringsreglene for FRR/RR 
i artikkel 157 og 160. Den TSO-en som leverer 
reguleringskapasitet, kan være enten
a) den TSO-en som rekvirerer reserver, når 

det gjelder den reservekapasiteten av FRR 
og RR som er gjenstand for deling av FRR/
RR, eller

b) den TSO-en som har tilgang til sin reserve-
kapasitet av FRR og RR, som er gjenstand 
for deling av FRR/RR, gjennom en gjen-
nomført prosess for aktivering av FRR/RR 
over landegrensene som en del av en avtale 
om utveksling av FRR/RR.

6. Hver TSO som mottar reguleringskapasitet, 
skal ha ansvar for å håndtere hendelser og 
ubalanser dersom den reservekapasiteten av 
FRR og RR som er gjenstand for deling av 
FRR/RR, ikke er tilgjengelig på grunn av
a) driftssikkerhetsmessige begrensninger for 

frekvensgjenoppretting eller justering av 
reguleringsprogrammet, og

b) delvis eller full bruk av reservekapasiteten 
av FRR og RR av den TSO-en som leverer 
reguleringskapasitet.

7. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområ-
dene for den TSO-en som leverer regulerings-
kapasitet, den TSO-en som mottar regulerings-
kapasitet og den berørte TSO-en med hensyn 
til delingen av FRR og RR med TSO-er i andre 
LFC-blokker.

Artikkel 167

Utveksling av FRR innenfor et synkronområde

Alle TSO-er i et synkronområde som består av 
mer enn én LFC-blokk, som deltar i utvekslingen 
av FRR innenfor synkronområdet, skal overholde 
kravene til og grensene for utveksling av FRR som 
angitt i tabellen i vedlegg VII.

Artikkel 168

Deling av FRR innenfor et synkronområde

Hver TSO i en LFC-blokk skal ha rett til å dele 
FRR med andre LFC-blokker i sitt synkronområde 
innenfor de grensene som er fastsatt i dimensjone-
ringsreglene for FRR i artikkel 157 nr. 1, og i sam-
svar med artikkel 166.

Artikkel 169

Utveksling av RR innenfor et synkronområde

Alle TSO-er i et synkronområde som består av 
mer enn én LFC-blokk, som deltar i utvekslingen 
av RR innenfor synkronområdet, skal overholde 
kravene til og grensene for utveksling av RR som 
angitt i tabellen i vedlegg VII.

Artikkel 170

Deling av RR innenfor et synkronområde

Hver TSO i en LFC-blokk skal ha rett til å dele RR 
med andre LFC-blokker i sitt synkronområde 
innenfor de grensene som er fastsatt i dimensjone-
ringsreglene for RR i artikkel 160 nr. 4 og 5, og i 
samsvar med artikkel 166.

Kapittel 2

Utveksling og deling av reserver mellom 
synkronområder

Artikkel 171

Generelle krav

1. Hver operatør og/eller eier av en HVDC-over-
føringsforbindelse som knytter sammen syn-
kronområder, skal levere til de tilknyttede 
TSO-ene den kapasiteten som er nødvendig 
for å utføre utveksling og deling av FCR, FRR 
og RR dersom denne teknologien er installert.

2. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavta-
len for synkronområdet angi rollene og 
ansvarsområdene for den TSO-en som tilknyt-
ter reserver, den TSO-en som mottar reserver 
og den berørte TSO-en når det gjelder utveks-
ling av reserver, samt for den TSO-en som 
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leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som 
mottar reguleringskapasitet og den berørte 
TSO-en når det gjelder deling av reserver mel-
lom synkronområder.

3. Den TSO-en som tilknytter reserver og den 
TSO-en som mottar reserver, eller den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet og den TSO-
en som mottar reguleringskapasitet, skal infor-
mere om utvekslingen og delingen av FCR, 
FRR eller RR i samsvar med artikkel 150.

4. Den TSO-en som tilknytter reserver og den 
TSO-en som mottar reserver, og som deltar i 
utvekslingen av reserver, skal i en avtale om 
utveksling angi sine roller og ansvarsområder, 
herunder
a) ansvaret til den TSO-en som rekvirerer 

reserver, når det gjelder reservekapasite-
ten i utvekslingen av reserver,

b) den mengden reservekapasitet som er 
gjenstand for utveksling av reserver,

c) gjennomføringen av prosessen for aktive-
ring av FRR/RR over landegrensene i sam-
svar med artikkel 147 og 148,

d) gjennomføringen av prekvalifiseringspro-
sessen for den reservekapasiteten som er 
gjenstand for utveksling av reserver i sam-
svar med artikkel 155, 159 og 162,

e) ansvaret for å overvåke at de tekniske kra-
vene og tilgjengelighetskravene oppfylles 
for den reservekapasiteten som er gjen-
stand for utveksling av reserver i samsvar 
med artikkel 158 nr. 5 og artikkel 161 nr. 5, 
og

f) prosedyrer for å sikre at utvekslingen av 
reserver ikke fører til kraftflyt som over-
skrider grensene for driftssikkerhet.

5. Den TSO-en som leverer reguleringskapasitet 
og den TSO-en som mottar reguleringskapasi-
tet, som deltar i delingen av reserver, skal i en 
avtale om deling angi sine roller og ansvars-
områder, herunder
a) den mengden reservekapasitet som er 

gjenstand for deling av reserver,
b) gjennomføringen av prosessen for aktive-

ring av FRR/RR over landegrensene i sam-
svar med artikkel 147 og 148, og

c) prosedyrer for å sikre at delingen av reser-
ver ikke fører til kraftflyt som overskrider 
grensene for driftssikkerhet.

6. Den TSO-en som tilknytter reserver og den 
TSO-en som mottar reserver, og som deltar i 
utvekslingen av reserver, eller den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet og den TSO-
en som mottar reguleringskapasitet, og som 
deltar i delingen av reserver, skal utarbeide og 

vedta en drifts- og samordningsavtale for 
HVDC med eierne eller operatørene av 
HVDC-overføringsforbindelsen eller med 
rettssubjekter som omfatter eiere og/eller 
operatører av HVDC-overføringsforbindelsen, 
herunder:
a) interaksjonene på tvers av alle tidsrammer, 

herunder planlegging og aktivering,
b) MW/Hz-følsomhetsfaktoren, lineær/dyna-

misk eller statisk/trinnvis svarfunksjon for 
hver HVDC-overføringsforbindelse som 
knytter sammen synkronområder, og

c) disse funksjonenes andel/interaksjon på 
tvers av flere HVDC-veier mellom synkron-
områdene.

7. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som 
mottar reserver, en TSO som leverer regule-
ringskapasitet, en TSO som mottar regule-
ringskapasitet eller en berørt TSO som deltar i 
utvekslingen eller delingen av reserver, kan 
avslå å utveksle eller dele reserver dersom det 
vil føre til kraftflyt som overskrider grensene 
for driftssikkerhet ved aktivering av reserve-
kapasitet som er gjenstand for utveksling eller 
deling av reserver.

8. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av 
reserver mellom synkronområder ikke hin-
drer en TSO i å oppfylle kravene til reserver i 
artikkel 153, 157 og 160.

9. Den TSO-en som tilknytter reserver og den 
TSO-en som mottar reserver, og den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet og den TSO-
en som mottar reguleringskapasitet, skal i en 
avtale om utveksling eller deling angi prosedy-
rer for tilfeller der utveksling eller deling av 
reserver mellom synkronområder ikke kan 
utføres i sanntid.

Artikkel 172

Frekvenskopling mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i synkronområdet som er knyttet 
sammen via en HVDC-overføringsforbindelse, 
skal ha rett til å gjennomføre en frekvensko-
plingsprosess for å levere sammenkoplet fre-
kvensrespons. Frekvenskoplingsprosessen 
kan brukes av TSO-ene for å gjøre det mulig å 
utveksle og/eller dele FCR mellom synkron-
områder.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi 
den tekniske utformingen av frekvensko-
plingsprosessen i driftsavtalen for synkronom-
rådet. Frekvenskoplingsprosessen skal ta hen-
syn til
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a) den driftsmessige påvirkningen mellom 
synkronområdene,

b) stabiliteten for FCP-en i synkronområdet,
c) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å 

oppnå målparametrene for frekvenskvalitet 
som fastsatt i samsvar med artikkel 127, og

d) driftssikkerheten.
3. Hver operatør av HVDC-overføringsforbindel-

ser skal regulere flyten av den aktive effekten 
via HVDC-overføringsforbindelsen i samsvar 
med den gjennomførte frekvenskoplingspro-
sessen.

Artikkel 173

Utveksling av FCR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i et synkronområde som deltar i 
en frekvenskoplingsprosess, skal ha rett til å 
bruke prosessen for utveksling av FCR for å 
utveksle FCR mellom synkronområder.

2. Alle TSO-er i synkronområder som deltar i 
utvekslingen av FCR mellom synkronområder, 
skal organisere denne utvekslingen slik at 
TSO-ene i ett synkronområde mottar fra et 
annet synkronområde, en del av den samlede 
reservekapasiteten av FCR som kreves for 
deres synkronområde i samsvar med artikkel 
153.

3. Den delen av den samlede reservekapasiteten 
av FCR som kreves for det synkronområdet 
der den utveksles, skal leveres i det andre syn-
kronområdet i tillegg til den samlede reserve-
kapasiteten av FCR som kreves for dette andre 
synkronområdet i samsvar med artikkel 153.

4. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavta-
len for synkronområdet angi grensene for 
utveksling av FCR.

5. Alle TSO-er i de berørte synkronområdene 
skal utarbeide en avtale om utveksling av FCR, 
der de angir vilkårene for utvekslingen av 
FCR.

Artikkel 174

Deling av FCR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i et synkronområde som deltar i 
en frekvenskoplingsprosess, skal ha rett til å 
bruke denne prosessen til å dele FCR mellom 
synkronområder.

2. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavta-
len for synkronområdet angi grensene for 
deling av FCR i samsvar med følgende krite-
rier:
a) For synkronområdene CE og Norden skal 

alle TSO-er sikre at summen av FCR som 

leveres i synkronområdet og fra andre syn-
kronområder som en del av utvekslingen av 
FCR, minst dekker referansehendelsen.

b) For synkronområdene GB og IE/NI skal 
alle TSO-er angi en metode for å bestemme 
minste levering av reservekapasitet av FCR 
i synkronområdet.

3. Alle TSO-er i de berørte synkronområdene 
skal i sine respektive driftsavtaler for synkron-
området angi vilkårene for deling av FCR mel-
lom de berørte synkronområdene.

Artikkel 175

Generelle krav for deling av FRR og RR mellom 
synkronområder

1. Ved deling av FRR eller RR skal den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet, gjøre tilgjen-
gelig for den TSO-en som mottar regulerings-
kapasitet, en del av sin egen reservekapasitet 
av FRR og RR som er nødvendig for å oppfylle 
de kravene til reserver for FRR og/eller RR 
som følger av dimensjoneringsreglene for 
FRR/RR, nevnt i artikkel 157 og 160. Den 
TSO-en som leverer reguleringskapasitet, kan 
være enten
a) den TSO-en som rekvirerer reserver, når 

det gjelder den reservekapasiteten av FRR 
og RR som er gjenstand for deling av FRR 
eller RR, eller

b) den TSO-en som har tilgang til sin reserve-
kapasitet av FRR og RR, som er gjenstand 
for deling av FRR/RR gjennom en gjennom-
ført prosess for aktivering av FRR/RR over 
landegrensene som en del av en avtale om 
utveksling av FRR/RR.

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen 
for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområ-
dene for den TSO-en som leverer regulerings-
kapasitet, den TSO-en som mottar regulerings-
kapasitet og den berørte TSO-en med hensyn 
til delingen av FRR og RR med TSO-er i andre 
LFC-blokker i andre synkronområder.

Artikkel 176

Utveksling av FRR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi en 
metode for å fastsette grensene for utveksling 
av FRR med andre synkronområder. Denne 
metoden skal ta hensyn til
a) den driftsmessige påvirkningen mellom 

synkronområdene,
b) stabiliteten for FRP-en i synkronområdet,
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c) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å 
oppnå målparametrene for frekvenskvalitet 
som fastsatt i samsvar med artikkel 127, og 
målparametrene for FRCE som fastsatt i 
artikkel 128, og

d) driftssikkerheten.
2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i 

utvekslingen av FRR mellom synkronområder, 
skal organisere denne utvekslingen slik at 
TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkron-
området kan motta en del av den samlede 
reservekapasiteten av FRR som kreves for 
deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med 
artikkel 157 nr. 1, fra en LFC-blokk i det andre 
synkronområdet.

3. Den delen av den samlede reservekapasiteten 
av FRR som kreves for LFC-blokken i det syn-
kronområdet der den utveksles, skal leveres 
fra LFC-blokken i det andre synkronområdet i 
tillegg til den samlede reservekapasiteten av 
FRR som kreves for denne andre LFC-blokken 
i samsvar med artikkel 157 nr. 1.

4. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbin-
delse skal regulere flyten av den aktive effek-
ten via HVDC-overføringsforbindelsen i sam-
svar med instruksene fra enten den TSO-en 
som tilknytter reserver eller den TSO-en som 
mottar reserver, i samsvar med de tekniske 
minstekravene for FRR som er nevnt i artikkel 
158.

5. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-
en som tilknytter reserver eller den TSO-en 
som mottar reserver, tilhører, skal angi vilkå-
rene for utveksling av FRR i en avtale om 
utveksling av FRR.

Artikkel 177

Deling av FRR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi en 
metode for å fastsette grensene for deling av 
FRR med andre synkronområder. Denne 
metoden skal ta hensyn til
a) den driftsmessige påvirkningen mellom 

synkronområdene,
b) stabiliteten for FRP-en i synkronområdet,
c) den største reduksjonen av FRR som kan 

tas i betraktning ved dimensjoneringen av 
FRR i samsvar med artikkel 157, som følge 
av delingen av FRR,

d) synkronområdets evne til å oppnå målpara-
metrene for frekvenskvalitet som fastsatt i 
samsvar med artikkel 127, og målpara-

metrene for FRCE som fastsatt i artikkel 
128, og

e) driftssikkerheten.
2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i delin-

gen av FRR mellom synkronområder, skal 
organisere denne delingen slik at TSO-ene i en 
LFC-blokk i det første synkronområdet kan 
motta en del av den samlede reservekapasite-
ten av FRR som kreves for deres LFC-blokk, 
som fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 1, 
fra en LFC-blokk i det andre synkronområdet.

3. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbin-
delse skal regulere flyten av den aktive effek-
ten via HVDC-overføringsforbindelsen i sam-
svar med instruksene fra enten den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet eller den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet, i 
samsvar med de tekniske minstekravene for 
FRR som er fastsatt i artikkel 158 nr. 1.

4. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-
en som leverer reguleringskapasitet eller den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet, til-
hører, skal angi vilkårene for deling av FRR i 
en avtale om deling av FRR.

Artikkel 178

Utveksling av RR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi en 
metode for å fastsette grensene for utveksling 
av RR med andre synkronområder. Denne 
metoden skal ta hensyn til
a) den driftsmessige påvirkningen mellom 

synkronområdene,
b) stabiliteten for RRP-en i synkronområdet,
c) synkronområdets evne til å oppnå målpara-

metrene for frekvenskvalitet som fastsatt i 
samsvar med artikkel 127, og målpara-
metrene for FRCE som fastsatt i artikkel 
128, og

d) driftssikkerheten.
2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i 

utvekslingen av RR mellom synkronområder, 
skal organisere denne utvekslingen slik at 
TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkron-
området kan motta en del av den samlede 
reservekapasiteten av RR som kreves for 
deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med 
artikkel 160 nr. 2, fra en LFC-blokk i det andre 
synkronområdet.

3. Den delen av den samlede reservekapasiteten 
av RR som kreves for LFC-blokken i det syn-
kronområdet der den utveksles, skal leveres 
fra LFC-blokken i det andre synkronområdet, i 



196 Prop. 199 LS 2020–2021
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
tillegg til den samlede reservekapasiteten av 
RR som kreves for denne andre LFC-blokken i 
samsvar med artikkel 160 nr. 2.

4. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbin-
delse skal regulere flyten av den aktive effek-
ten via HVDC-overføringsforbindelsen i sam-
svar med instruksene fra enten den TSO-en 
som tilknytter reserver eller den TSO-en som 
mottar reserver, i samsvar med de tekniske 
minstekravene for RR som er nevnt i artikkel 
161.

5. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-
en som tilknytter reserver eller den TSO-en 
som mottar reserver, tilhører, skal angi vilkå-
rene for utveksling av RR i en avtale om 
utveksling av RR.

Artikkel 179

Deling av RR mellom synkronområder

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i 
driftsavtalen for synkronområdet angi en 
metode for å fastsette grensene for deling av 
RR med andre synkronområder. Denne meto-
den skal ta hensyn til
a) den driftsmessige påvirkningen mellom 

synkronområdene,
b) stabiliteten for RRP-en i synkronområdet,
c) den største reduksjonen av RR som kan tas 

i betraktning ved dimensjoneringen av RR i 
samsvar med artikkel 160, som følge av 
delingen av RR,

d) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å 
oppnå målparametrene for frekvenskvalitet 
som fastsatt i samsvar med artikkel 127, og 
evnen til LFC-blokkene til å oppnå målpara-
metrene for FRCE som fastsatt i artikkel 
128, og

e) driftssikkerheten.
2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i delin-

gen av RR mellom synkronområder, skal orga-
nisere denne delingen slik at TSO-ene i en 
LFC-blokk i det første synkronområdet kan 
motta en del av den samlede reservekapasite-
ten av RR som kreves for deres LFC-blokk, 
som fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 2 
fra en LFC-blokk i det andre synkronområdet.

3. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbin-
delse skal regulere flyten av den aktive effek-
ten via HVDC-overføringsforbindelsen i sam-
svar med instruksene fra enten den TSO-en 

som leverer reguleringskapasitet eller den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet, i 
samsvar med de tekniske minstekravene for 
RR som er fastsatt i artikkel 161.

4. Alle TSO-er i hver LFC-blokk som den TSO-en 
som leverer reguleringskapasitet eller den 
TSO-en som mottar reguleringskapasitet, til-
hører, skal angi vilkårene for deling av FRR i 
en avtale om deling av FRR.

Kapittel 3

Prosess for aktivering av FRR/RR over lande-
grensene

Artikkel 180

Prosess for aktivering av FRR/RR over lande-
grensene

Alle TSO-er som deltar i aktiveringen av FRR og 
RR over landegrensene i samme eller ulike syn-
kronområder, skal oppfylle kravene fastsatt i artik-
kel 147 og 148.

Avdeling 9

Prosess for tidskontroll

Artikkel 181

Prosess for tidskontroll

1. Kontrollmålet for prosessen for elektrisk tids-
kontroll skal være å regulere gjennom-
snittsverdien for systemfrekvensen til den 
nominelle frekvensen.

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal, når det 
er relevant, i driftsavtalen for synkronområdet 
fastsette metoden for å korrigere det elek-
triske tidsavviket, som skal omfatte
a) de tidsintervallene innenfor hvilke TSO-er 

skal bestrebe seg på å opprettholde det 
elektriske tidsavviket,

b) justeringer av frekvenssettpunktet for å 
nullstille det elektriske tidsavviket, og

c) tiltakene for å øke eller redusere den gjen-
nomsnittlige systemfrekvensen ved hjelp 
av reserver av aktiv effekt.

3. Overvåkeren av synkronområdet skal
a) overvåke elektriske tidsavvik,
b) beregne justeringer av frekvenssettpunk-

tet, og
c) samordne tiltakene i prosessen for tidskon-

troll.
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Avdeling 10

Samarbeid med DSO-er

Artikkel 182

Grupper eller enheter som leverer reserver og er 
tilknyttet DSO-nettet

1. TSO-ene og DSO-ene skal samarbeide for å 
forenkle og muliggjøre levering av reserver av 
aktiv effekt gjennom grupper eller enheter 
som leverer reserver, og som finnes i distribu-
sjonsnettene.

2. Når det gjelder prekvalifiseringsprosessene 
for FCR i artikkel 155, FRR i artikkel 159 og 
RR i artikkel 162, skal hver TSO i en avtale 
med sine DSO-er som tilknytter reserver og 
formidlende DSO-er, utarbeide og angi vilkå-
rene for utveksling av opplysninger som kre-
ves i disse prekvalifiseringsprosessene for 
enheter eller grupper som leverer reserver og 
som finnes i distribusjonsnettene, og for leve-
ring av reserver av aktiv effekt. Prekvalifise-
ringsprosessene for FCR i artikkel 155, FRR i 
artikkel 159 og RR i artikkel 162 skal angi 
hvilke opplysninger som skal legges fram av 
potensielle enheter eller grupper som leverer 
reserver, og skal omfatte
a) spenningsnivåer og tilknytningspunkter for 

de enhetene eller gruppene som leverer 
reserver,

b) type reserver av aktiv effekt,
c) den maksimale reservekapasiteten som 

leveres av enheter eller grupper som leve-
rer reserver på hvert tilknytningspunkt, og

d) den maksimale endringshastigheten for 
aktiv effekt for de enhetene eller gruppene 
som leverer reserver.

3. Prekvalifiseringsprosessen skal bygge på 
avtalt tidsplan og regler for utveksling av opp-
lysninger og levering av reserver av aktiv 
effekt mellom TSO-en, den DSO-en som til-
knytter reserver og de formidlende DSO-ene. 
Prekvalifiseringsprosessen skal vare i høyst 
tre måneder fra innleveringen av en fullsten-
dig, formell søknad fra den enheten eller grup-
pen som leverer reserver.

4. Under prekvalifiseringen av en enhet eller 
gruppe som leverer reserver, og som er til-
knyttet dens distribusjonsnett, skal hver DSO 
som tilknytter reserver og hver formidlende 
DSO, i samarbeid med TSO-en, ha rett til å 
fastsette grenser eller utelukke levering av 
reserver av aktiv effekt som finnes i dens dis-
tribusjonsnett, på grunnlag av tekniske fakto-

rer som f.eks. geografisk plassering av de 
enhetene og gruppene som leverer reserver.

5. Hver DSO som tilknytter reserver og hver for-
midlende DSO skal ha rett til, i samarbeid med 
TSO-en og før aktivering av reserver, å fast-
sette midlertidige grenser for levering av 
reserver av aktiv effekt som finnes i distribu-
sjonsnettet. De respektive TSO-ene skal 
komme til enighet med sine DSO-er som til-
knytter reserver og formidlende DSO-er om 
gjeldende prosedyrer.

Avdeling 11

Gjennomsiktighet med hensyn til opplysninger

Artikkel 183

Generelle krav til gjennomsiktighet

1. Alle TSO-er skal sikre at opplysningene nevnt i 
denne avdeling, offentliggjøres på et tidspunkt 
og i et format som ikke skaper en faktisk eller 
potensiell konkurransemessig fordel eller 
ulempe for en enkelt part eller kategori av par-
ter, og idet det tas behørig hensyn til følsom 
forretningsinformasjon.

2. Hver TSO skal benytte tilgjengelig kunnskap 
og verktøy for å overvinne tekniske begrens-
ninger og for å sikre tilgjengeligheten og nøy-
aktigheten av de opplysningene som gjøres til-
gjengelige for ENTSO for elektrisk kraft i sam-
svar med artikkel 16 og artikkel 185 nr. 3.

3. Hver TSO skal sikre tilgjengeligheten og nøy-
aktigheten av de opplysningene som gjøres til-
gjengelige for ENTSO for elektrisk kraft i sam-
svar med artikkel 184–190.

4. Alt det materialet som skal offentliggjøres og 
som er nevnt i artikkel 184–190, skal gjøres til-
gjengelig for ENTSO for elektrisk kraft minst 
på engelsk. ENTSO for elektrisk kraft skal 
offentliggjøre dette materialet på den plattfor-
men for offentliggjøring av informasjon som er 
opprettet i samsvar med artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 543/2013.

Artikkel 184

Opplysninger om driftsavtaler

1. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyn-
dighet om innholdet i sin driftsavtale for syn-
kronområdet, eller dersom det er relevant, en 
annen vedkommende myndighet senest én 
måned før den trer i kraft.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om innholdet i 
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sin driftsavtale for synkronområdet senest én 
uke etter avtalens ikrafttredelse.

3. Hver TSO i hver LFC-blokk skal informere sin 
reguleringsmyndighet om innholdet i sin 
driftsavtale for LFC-blokken, eller dersom det 
er relevant, en annen vedkommende myndig-
het.

Artikkel 185

Opplysninger om frekvenskvalitet

1. Dersom TSO-ene i et synkronområde foreslår 
å endre verdiene for de definerende para-
metrene for frekvenskvalitet eller målparame-
teren for frekvenskvalitet i samsvar med artik-
kel 127, skal de melde de endrede para-
metrene til ENTSO for elektrisk kraft med 
henblikk på offentliggjøring minst én måned 
før ikrafttredelsen av driftsavtalen for synkron-
området.

2. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er i 
hvert synkronområde melde verdiene for mål-
parametrene for FRCE for hver LFC-blokk og 
for hvert LFC-område til ENTSO for elektrisk 
kraft med henblikk på offentliggjøring minst 
én måned før de begynner å gjelde.

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om den meto-
den som brukes til å fastsette risikoen for 
uttømming av FCR, med henblikk på offentlig-
gjøring minst tre måneder før driftsavtalen for 
synkronområdet trer i kraft.

4. Overvåkeren av hvert synkronområde skal 
informere ENTSO for elektrisk kraft om resul-
tatene av prosessen for anvendelse av kriterier 
for deres synkronområde, med henblikk på 
offentliggjøring innen tre måneder etter den 
siste tidsstemplingen for måleperioden og 
minst fire ganger i året. Disse resultatene skal 
omfatte minst
a) verdiene for de kriteriene for evaluering av 

frekvenskvalitet som er beregnet for syn-
kronområdet og for hver LFC-blokk innen-
for synkronområdet, i samsvar med artik-
kel 133 nr. 3, og

b) måleoppløsningen, målenøyaktigheten og 
beregningsmetoden angitt i samsvar med 
artikkel 132.

5. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om den ram-
pingperioden som er angitt i samsvar med 
artikkel 136, med henblikk på offentliggjøring 
minst tre måneder før den begynner å gjelde.

Artikkel 186

Opplysninger om struktur for lastfrekvens-
regulering

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal gi føl-
gende opplysninger til ENTSO for elektrisk 
kraft, med henblikk på offentliggjøring minst 
tre måneder før driftsavtalen for synkronområ-
det trer i kraft:
a) Opplysninger om strukturen for aktive-

ringsprosess i synkronområdet, herunder 
minst opplysninger om fastsatte overvå-
kingsområder, LFC-områder og LFC-blok-
ker og deres respektive TSO-er.

b) Opplysninger om strukturen for prosessan-
svar i synkronområdet, herunder minst 
opplysninger om de prosessene som er 
utarbeidet i samsvar med artikkel 140 nr. 1 
og 2.

2. Alle TSO-er som gjennomfører en prosess for 
utligning av motsattrettede ubalanser, skal 
offentliggjøre opplysninger om denne proses-
sen, som skal inneholde minst listen over del-
takende TSO-er og startdatoen for prosessen 
for utligning av motsattrettede ubalanser.

Artikkel 187

Opplysninger om FCR

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om metoden 
for dimensjonering av FCR i deres synkronom-
råde i samsvar med artikkel 153 nr. 2, med 
henblikk på offentliggjøring minst tre måne-
der før den begynner å gjelde.

2. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er i 
hvert synkronområde informere ENTSO for 
elektrisk kraft om den samlede mengden 
reservekapasitet av FCR og de delene av 
reservekapasitet av FCR som kreves for hver 
TSO, og som er angitt i samsvar med artikkel 
153 nr. 1 som den opprinnelige FCR-forpliktel-
sen, med henblikk på offentliggjøring minst én 
måned før de begynner å gjelde.

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om de FCR-
egenskapene som er fastsatt for deres synkro-
nområder i samsvar med artikkel 154 nr. 2, og 
de tilleggskravene til grupper som leverer 
FCR i samsvar med artikkel 154 nr. 3, med 
henblikk på offentliggjøring minst tre måne-
der før de begynner å gjelde.
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Artikkel 188

Opplysninger om FRR

1. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal informere 
ENTSO for elektrisk kraft om tilgjengelig-
hetskravene for FRR og kravene til kontroll-
kvalitet som angitt i samsvar med artikkel 158 
nr. 2, samt de tekniske kravene for tilkopling 
som er angitt i samsvar med artikkel 158 nr. 3, 
for deres LFC-blokk, med henblikk på offent-
liggjøring minst tre måneder før de begynner 
å gjelde.

2. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal informere 
ENTSO for elektrisk kraft om dimensjone-
ringsreglene for FRR angitt for deres LFC-
blokk i samsvar med artikkel 157 nr. 1, med 
henblikk på offentliggjøring minst tre måne-
der før driftsavtalen for LFC-blokken trer i 
kraft.

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 
30. november hvert år informere ENTSO for 
elektrisk kraft med henblikk på offentliggjø-
ring, om en prognose for reservekapasiteten 
av FRR i hver LFC-blokk for neste år.

4. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 
30 dager etter utgangen av kvartalet informere 
ENTSO for elektrisk kraft med henblikk på 
offentliggjøring, om den faktiske reservekapa-
siteten av FRR i hver LFC-blokk for det siste 
kvartalet.

Artikkel 189

Opplysninger om RR

1. Alle TSO-er i hver LFC-blokk som gjennomfø-
rer en prosess for erstatning av reserver, skal 
informere ENTSO for elektrisk kraft om de til-
gjengelighetskravene for RR som er angitt i 
samsvar med artikkel 161 nr. 2, og de tekniske 
kravene for tilkopling som er angitt i samsvar 
med artikkel 161 nr. 3, for deres LFC-blokk, 
med henblikk på offentliggjøring minst tre 
måneder før de begynner å gjelde.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 
30. november hvert år informere ENTSO for 
elektrisk kraft med henblikk på offentliggjø-
ring, om en prognose for reservekapasiteten 
av RR i hver LFC-blokk for neste år.

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 
30 dager etter utgangen av kvartalet informere 
ENTSO for elektrisk kraft med henblikk på 
offentliggjøring, om den faktiske reservekapa-
siteten av RR i hver LFC-blokk for det siste 
kvartalet.

Artikkel 190

Opplysninger om deling og utveksling

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal infor-
mere ENTSO for elektrisk kraft om de årlige 
sammenstillingene av avtalene om deling av 
FRR og RR for hver LFC-blokk i synkronområ-
det, med henblikk på offentliggjøring i sam-
svar med artikkel 188 nr. 3 og artikkel 189 nr. 
2. Disse sammenstillingene skal omfatte føl-
gende opplysninger:
a) Identiteten av LFC-blokkene dersom det 

foreligger en avtale om deling av FRR eller 
RR.

b) Den delen av FRR og RR som er redusert 
som følge av hver avtale om deling av FRR 
eller RR.

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal gi 
ENTSO for elektrisk kraft opplysninger om 
deling av FCR mellom synkronområder, med 
henblikk på offentliggjøring i samsvar med 
artikkel 187 nr. 1. Opplysningene skal omfatte 
følgende:
a) Mengden av delt reservekapasitet av FCR 

mellom de TSO-ene som har inngått avtale 
om deling av FCR.

b) Virkningene av delingen av FCR på de 
berørte TSO-enes reservekapasitet av FCR.

3. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er 
offentliggjøre opplysninger om utveksling av 
FCR, FRR og RR.

Del V

Sluttbestemmelser

Artikkel 191

Endringer av kontrakter og alminnelige vilkår

Alle relevante bestemmelser i kontrakter og 
alminnelige vilkår for TSO-er, DSO-er og betyde-
lige nettbrukere med hensyn til systemdrift, skal 
oppfylle kravene i denne forordning. For dette for-
mål skal disse kontraktene og alminnelige vilkår 
endres tilsvarende.

Artikkel 192

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter 
at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 41–53 får anvendelse 18 måneder 
etter denne forordnings ikrafttredelse. Dersom 
andre artikler omhandler levering eller bruk av 
data som beskrevet i artikkel 41–53 i tidsrommet 
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mellom ikrafttredelsen av denne forordning og til 
artikkel 41–53 begynner å gjelde, skal de senest 
tilgjengelige tilsvarende data brukes, i et datafor-
mat som er fastsatt av den enheten som har 
ansvar for leveringen av data, med mindre annet 
er avtalt.

Artikkel 54 nr. 4 får anvendelse fra anvendel-
sesdatoen for artikkel 41 nr. 2 i forordning (EU) 
2016/631 og fra anvendelsesdatoen for artikkel 35 
nr. 2 i forordning (EU) 2016/1388.

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Brussel 2. august 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude Juncker
President

Vedlegg I

Bestemmelser som ikke gjelder for TSO-er i 
Litauen, Latvia og Estland i samsvar med artikkel 
2 nr. 4:

1) Artikkel 16 nr. 2 bokstav d), e) og f)
2) Artikkel 38 nr. 2

3) Artikkel 39 nr. 3
4) Artikkel 118
5) Artikkel 119
6) Artikkel 125
7) Artikkel 126
8) Artikkel 127 nr. 1 bokstav i) og nr. 3, 4, 5 og 9
9) Artikkel 128 nr. 4 og 7
10)Artikkel 130 nr. 1 bokstav b)
11)Artikkel 131
12)Artikkel 132 nr. 2
13)Artikkel 133–140
14)Artikkel 141 nr. 1, 2, 4 bokstav c), nr. 5, 6, 9, 10 

og 11
15)Artikkel 142
16)Artikkel 143 nr. 3
17)Artikkel 145 nr. 1, 2, 3, 4 og 6
18)Artikkel 149 nr. 3
19)Artikkel 150
20)Artikkel 151 nr. 2
21)Artikkel 152–181
22)Artikkel 184 nr. 2
23)Artikkel 185
24)Artikkel 186 nr. 1
25)Artikkel 187
26)Artikkel 188 nr. 1 og 2
27)Artikkel 189 nr. 1

Vedlegg II

Spenningsintervaller som nevnt i artikkel 27:

Tabell 7.1 Spenningsintervaller i tilknytningspunktet mellom 110 kV og 300 kV

Synkronområde Spenningsintervall

23  Det europeiske kontinentet 24  0,90 pu–1,118 pu

25  Norden 26  0,90 pu–1,05 pu

27  Storbritannia 28  0,90 pu–1,10 pu

29  Irland og Nord-Irland 30  0,90 pu–1,118 pu

31  Baltikum 32  0,90 pu–1,118 pu

Tabell 7.2 Spenningsintervaller i tilknytningspunktet mellom 300 kV og 400 kV

33  Det europeiske kontinentet 34  0,90 pu–1,05 pu

35  Norden 36  0,90 pu–1,05 pu

37  Storbritannia 38  0,90 pu–1,05 pu

39  Irland og Nord-Irland 40  0,90 pu–1,05 pu

41  Baltikum 42  0,90 pu–1,097 pu
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Vedlegg III

Definerende parametrer for frekvenskvalitet som nevnt i artikkel 127:

Målparametrer for frekvenskvalitet som nevnt i 
artikkel 127:

Vedlegg IV

Målparametrer for FRCE som nevnt i artikkel 128:

Tabell 7.3 Definerende parametrer for frekvenskvalitet for synkronområdene

CE GB IE/NI Norden

Standard frekvensintervall 43  ± 50 mHz 44  ± 200 mHz 45  ± 200 mHz 46  ± 100 mHz

Maksimalt momentant 
frekvensavvik

47  800 mHz 48  800 mHz 49  1�000 mHz 50  1�000 mHz

Maksimalt stasjonært 
frekvensavvik

51  200 mHz 52  500 mHz 53  500 mHz 54  500 mHz

Innhentingstid for frekvens 55  Brukes ikke 56  1 minutt 57  1 minutt 58  Brukes ikke

Frekvensinnhentings-
intervall

59  Brukes ikke 60  ± 500 mHz 61  ± 500 mHz 62  Brukes ikke

Gjenopprettingstid for 
frekvens

63  15 minutter 64  15 minutter 65  15 minutter 66  15 minutter

Frekvensgjenopprettings-
intervall

67  Brukes ikke 68  ± 200 mHz 69  ± 200 mHz 70  ± 100 mHz

Utløsningstid for skjerpet 
driftstilstand

71  5 minutter 72  10 minutter 73  10 minutter 74  5 minutter

Tabell 7.4 Målparametrer for frekvenskvalitet for synkronområdene

CE GB IE/NI Norden

Høyeste antall minutter  
utenfor standard frekvens-
intervall

75  15 000 76  15 000 77  15 000 78  15 000

Tabell 7.5 Målparametrer for FRCE for GB og IE/NI

GB IE/NI

Nivå 1 79  3 % 80  3 %

Nivå 2 81  1 % 82  1 %
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Vedlegg V

Tekniske minstekrav for FCR som nevnt i artikkel 154:

Tabell 7.6 FCR-egenskaper i forskjellige synkronområder

Minste nøyaktighet for frekvensmåling CE, GB, IE/NI og Norden
10 mHz eller industristandard  
dersom den er bedre

83  Største kombinerte virkning av iboende 
unøyaktighet i frekvensrespons og mulig til-
siktet dødbånd for frekvensresponsen for 
regulatoren for de enhetene eller gruppene 
som leverer FCR

84  CE 85  10 mHz

86  GB 87  15 mHz

88  IE/NI 89  15 mHz

90  Norden 91  10 mHz

92  Full aktiveringstid for FCR 93  CE 94  30 s

95  GB 96  10 s

97  IE/NI 98  15 s

99  Norden 100  30 s dersom frekvensen  
er utenfor standard frekvens-
intervall

101  Frekvensavvik for full aktivering av 
FCR

102  CE 103  ± 200 mHz

104  GB 105  ± 500 mHz

106  IE/NI 107  Dynamiske FCR ± 500 mHz

108  109  Statiske FCR ± 1�000 mHz

110  Norden 111  ± 500 mHz
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Vedlegg VI

Grenser for og krav til utveksling av FCR som nevnt i artikkel 163:

Tabell 7.7 Grenser for og krav til utveksling av FCR

Synkronområde
Utveksling av FCR  
tillatt mellom: Grenser for utveksling av FCR

112  Synkron-
området CE

113  TSO-er i tilgren-
sende LFC-blokker

– TSO-ene i en LFC-blokk skal sikre at minst 30 % av 
deres samlede kombinerte opprinnelige FCR-forpliktel-
ser leveres fysisk innenfor deres LFC-blokk, og

– den mengden reservekapasitet av FCR, som finnes 
fysisk i en LFC-blokk som følge av utvekslingen av FCR 
med andre LFC-blokker, skal være begrenset til høyst:

– 30 % av de samlede kombinerte opprinnelige FCR-for-
pliktelsene for TSO-ene i den LFC-blokken som reser-
vekapasiteten av FCR er fysisk tilkoplet, og

– 100 MW av reservekapasiteten av FCR.

114  TSO-ene i LFC-
områdene i den 
samme LFC-blokken

– TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en LFC-blokk, 
skal har rett til i driftsavtalen for LFC-blokken å angi 
interne grenser for utveksling av FCR mellom LFC-
områdene i den samme LFC-blokken, for å

– unngå interne flaskehalser ved aktivering av FCR,
– sikre en jevn fordeling av reservekapasitet av FCR der-

som nettet deles opp, og
– unngå at stabiliteten i FCP eller driftssikkerheten påvir-

kes.

115  Andre synkron-
områder

116  TSO-er i 
synkronområdet

– TSO-ene i synkronområdet skal ha rett til i driftsavtalen 
for synkronområdet å angi grensene for utveksling av 
FCR, for å

– unngå interne flaskehalser ved aktivering av FCR,
– sikre en jevn fordeling av FCR dersom nettet deles opp, 

og
– unngå at stabiliteten i FCP eller driftssikkerheten påvir-

kes.
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Vedlegg VII

Krav til og grenser for utveksling av FRR innenfor synkronområdet som nevnt i artikkel 167:

Tabell 7.8 Krav til og grenser for utveksling av FRR innenfor et synkronområde

Synkronområde
Utveksling av FRR  
tillatt mellom Grenser for utveksling av FRR

117  Alle synkron-
områder som består 
av mer enn én LFC-
blokk

118  TSO-er i  
forskjellige  
LFC-blokker

– TSO-ene i en LFC blokk skal sikre at minst 50 % av 
deres samlede kombinerte reservekapasitet av FRR 
som følger av dimensjoneringsreglene for FRR i artik-
kel 157 nr. 1 og før en eventuell reduksjon som følge av 
deling av FRR i samsvar med artikkel 157 nr. 2, fortsatt 
finnes i deres LFC-blokk.

119  TSO-ene i  
LFC-områdene i den 
samme LFC-blokken

– TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en LFC-blokk, 
skal ved behov ha rett til å angi i driftsavtalen for LFC-
blokken, interne grenser for utveksling av FRR mellom 
LFC-områdene i LFC-blokken, for å

– unngå interne flaskehalser som følge av aktivering av 
den reservekapasiteten av FRR som er gjenstand for 
utveksling av FRR,

– sikre en jevn fordeling av FRR i hele synkronområdet 
og LFC-blokkene dersom nettet deles opp, og

– unngå at stabiliteten i FRP eller driftssikkerheten påvir-
kes.
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Vedlegg VIII

Krav til og grenser for utveksling av RR innenfor synkronområdet som nevnt i artikkel 169:

Tabell 7.9 Krav til og grenser for utveksling av RR innenfor synkronområdet

Synkronområde
Utveksling av RR tillatt 
mellom Grenser for utveksling av RR

120  Alle synkron-
områder som består 
av mer enn én  
LFC-blokk

121  TSO-er i  
forskjellige LFC- 
blokker

– TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en LFC blokk, 
skal sikre at minst 50 % av deres samlede kombinerte 
reservekapasitet av RR som følger av dimensjonerings-
reglene for RR i samsvar med artikkel 160 nr. 3 og før 
en eventuell reduksjon av reservekapasiteten av RR 
som følge av deling av RR i samsvar med artikkel 160 
nr. 4 og artikkel 160 nr. 5, fortsatt finnes i deres LFC-
blokk.

122  TSO-ene i  
LFC-områdene i den 
samme LFC-blokken

– TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en LFC-blokk, 
skal ved behov ha rett til å fastsette i driftsavtalen for 
LFC-blokken, interne grenser for utveksling av RR mel-
lom LFC-områdene i LFC-blokken, for å

– unngå interne flaskehalser som følge av aktivering av 
den reservekapasiteten av RR som er gjenstand for 
utveksling av RR,

– sikre en jevn fordeling av RR i hele synkronområdet 
dersom nettet deles opp, og

– unngå at stabiliteten i RRP eller driftssikkerheten påvir-
kes.
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Vedlegg 8  

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 
av 23. november 2017 om fastsettelse av retningslinjer

for balansering av elektrisk kraft

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 
om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elek-
trisk kraft over landegrensene og om oppheving 
av forordning (EF) nr. 1228/20031, særlig artikkel 
18 nr. 3 bokstav b), artikkel 18 nr. 3 bokstav d) og 
artikkel 18 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:
1) Et velfungerende og sammenkoplet indre 

energimarked er avgjørende for å opprett-
holde sikkerheten i energiforsyningen, øke 
konkurranseevnen og sikre at alle forbrukere 
kan kjøpe energi til overkommelige priser.

2) Et velfungerende indre marked for elektrisk 
kraft bør gi produsentene insentiver til å inves-
tere i ny kraftproduksjon, herunder elektrisk 
kraft fra fornybare energikilder, og bør legge 
særlig vekt på de mest isolerte medlemssta-
tene og regionene i Unionens energimarked. 
Et velfungerende marked bør også gjennom 
hensiktsmessige tiltak fremme en mer effektiv 
energibruk hos forbrukerne, og en sikker 
energiforsyning er en forutsetning for dette.

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-
diskriminerende regler for vilkårene for til-
gang til nett for utveksling av elektrisk kraft 
over landegrensene, særlig regler for kapasi-
tetstildeling i overføringsforbindelser og trans-
misjonsnett som påvirker grensekryssende 
flyt av elektrisk kraft. For å arbeide mot et vir-
kelig integrert marked for elektrisk kraft og 
for å ivareta driftssikkerheten, bør det utarbei-
des effektive balanseregler for å gi markeds-
deltakerne insentiver til å bidra til å løse de 
systemmanglene som de er ansvarlige for. 
Særlig er det nødvendig å innføre regler for de 
tekniske og driftsmessige sidene ved balanse-
ring av system og handel med energi. Slike 

regler bør omfatte systemrelaterte regler for 
effektreserver.

4) Kommisjonsforordning (EU) 2017/14852 fast-
setter harmoniserte regler for systemdrift for 
operatører av transmisjonsnett («TSO»), regio-
nale sikkerhetskoordinatorer, operatører av 
distribusjonsnett («DSO») og betydelige nett-
brukere. Den identifiserer forskjellige kri-
tiske systemdriftstilstander (normaldriftstil-
stand, skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand, 
nettsammenbrudd og gjenopprettingstil-
stand). Den fastsetter også krav og prinsipper 
for å opprettholde driftssikkerheten i hele Uni-
onen og har som mål å fremme samordningen 
av krav og prinsipper for lastfrekvensregule-
ring og reserver i Unionen.

5) Denne forordning fastsetter et sett med tek-
niske regler, driftsregler og markedsregler for 
å styre virkemåten til balansemarkedene for 
elektrisk kraft i EU. Den fastsetter regler for 
kjøp av balansekapasitet, aktivering av balan-
seenergi og økonomisk avregning mellom 
balanseansvarlige. Den krever også at det utvi-
kles harmoniserte metoder for tildeling av 
overføringskapasitet mellom budområder for 
balanseringsformål. Slike regler vil øke likvidi-
teten i kortsiktige markeder ved å bidra til mer 
handel over landegrensene og mer effektiv 
utnyttelse av det eksisterende nettet for balan-
seenergi. Ettersom budene på balanseenergi 
vil konkurrere på balanseplattformer i EU, vil 
det også få positive virkninger for konkurran-
sen.

6) Denne forordning har som mål å sikre optimal 
forvaltning og samordnet drift av det euro-
peiske transmisjonsnettet for elektrisk kraft og 
samtidig støtte arbeidet med å nå Unionens 
mål for utbredelse av produksjonen av forny-
bar energi, samt å gi fordeler for kundene. 

1 EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.

2 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 
om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjons-
nettet for elektrisk kraft (EUT L 220 av 25.8.2017, s. 1).
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TSO-ene, eventuelt i samarbeid med DSO-er, 
bør ha ansvar for å organisere europeiske 
balansemarkeder og bør arbeide for at de inte-
greres, samtidig som de holder systemet i 
balanse på en mest mulig effektiv måte. For å 
oppnå dette bør TSO-ene samarbeide tett både 
med hverandre og med DSO-ene og samordne 
sin virksomhet i størst mulig grad for å sikre et 
effektivt elektrisitetssystem i alle regioner og 
på alle spenningsnivåer, uten at det berører 
konkurranseretten.

7) TSO-ene bør kunne delegere alle eller deler av 
oppgavene i henhold til denne forordning til 
en tredjepart. Den delegerende TSO-en bør 
fortsatt ha ansvaret for å sikre at forpliktelsene 
i denne forordning overholdes. På samme 
måte bør medlemsstatene kunne tildele opp-
gaver og forpliktelser i henhold til denne for-
ordning til en tredjepart. En slik tildeling bør 
begrenses til oppgaver og forpliktelser som 
gjennomføres på nasjonalt plan (f.eks. balanse-
avregning). Begrensningene med hensyn til 
tildeling bør ikke føre til unødvendige 
endringer av eksisterende nasjonale ordnin-
ger. Imidlertid bør TSO-ene fortsatt ha ansva-
ret for de oppgavene de er tildelt i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/
EF3 med hensyn til utviklingen av felleseuro-
peiske metoder, samt gjennomføringen og drif-
ten av en felleseuropeisk balanseplattform. 
Dersom det i en medlemsstat er slik at sak-
kunnskapen og erfaringen med balanseavreg-
ningsprosessen ligger hos en tredjepart, kan 
TSO-en i medlemsstaten be de andre TSO-ene 
og ENTSO-E om å sikre at en slik tredjepart 
kan bistå ved utarbeidingen av forslaget. Imid-
lertid ligger ansvaret for å utarbeide forslaget 
fortsatt hos TSO-en i medlemsstaten i samar-
beid med alle andre TSO-er, og dette ansvaret 
kan ikke overdras til en tredjepart.

8) De reglene som definerer rollen til leverandø-
rer av balansetjenester og rollen til de balanse-
ansvarlige, sikrer en rettferdig, åpen og ikke-
diskriminerende framgangsmåte. Dessuten 
fastsetter reglene for vilkårene knyttet til 
balansering, de prinsippene og rollene som 
balansevirksomheten som er omfattet av 
denne forordning, vil finne sted i henhold til, 
og sikrer tilstrekkelig konkurranse på grunn-
lag av like konkurransevilkår for markedsdel-

takerne, herunder aggregatorer av etterspør-
selsfleksibilitet og aktiva på distribusjonsnivå.

9) Alle leverandører av balansetjenester som har 
til hensikt å levere balanseenergi eller balanse-
kapasitet, må gjennomføre en kvalifiserings-
prosess som er definert av TSO-ene, i nært 
samarbeid med DSO-ene ved behov.

10)Integrasjonen av balanseenergimarkedene bør 
forenkles ved å opprette felleseuropeiske platt-
former for drift av prosessen for utligning av 
motsattrettede ubalanser og muliggjøre 
utveksling av balanseenergi fra frekvensgjen-
opprettingsreserver og erstatningsreserver. 
Samarbeidet mellom TSO-ene skal være 
strengt begrenset til det som er nødvendig for 
å kunne utforme, gjennomføre og drive disse 
europeiske plattformene på en effektiv og sik-
ker måte.

11)Plattformene for utveksling av balanseenergi 
fra frekvensgjenopprettingsreserver og erstat-
ningsreserver bør benytte en modell med bud-
lister for å sikre kostnadseffektiv aktivering av 
bud. Bare dersom en nytte- og kostnadsana-
lyse utført av alle TSO-er viser at modellen for 
plattformen for utveksling av balanseenergi fra 
frekvensgjenopprettingsreserver med automa-
tisk aktivering bør endres, bør det være mulig 
for TSO-ene å gjennomføre og sette i drift 
plattformen basert på en annen modell.

12)Integrasjon av balanseenergimarkedene bør 
gjøre det lettere å oppnå et velfungerende 
intradagmarked, for å gjøre det mulig for mar-
kedsdeltakerne å balansere seg så tett opptil 
sanntid som mulig. Bare de ubalansene som 
gjenstår etter utgangen av intradagmarkedet, 
bør balanseres av TSO-ene innenfor rammene 
av balansemarkedet. Harmoniseringen av 
balanseavregningsperiode til 15 minutter i 
Europa bør støtte intradaghandel og fremme 
utviklingen av en rekke handelsprodukter 
med samme leveringsperioder.

13)For å muliggjøre utveksling av balansetje-
nester, opprettelse av felles budlister og til-
strekkelig likviditet i balansemarkedet, er det 
nødvendig å regulere standardiseringen av 
balanseprodukter. Denne forordning inne-
holder en liste over det minstesettet av stan-
dardspesifikasjoner og tilleggsspesifikasjoner 
som definerer standardprodukter.

14)Prisfastsettelsesmetoden for standardproduk-
tene for balanseenergi bør gi positive insenti-
ver for markedsdeltakere til å holde og/eller 
bidra til å gjenopprette systembalansen i deres 
område for ubalansepris, redusere ubalansen i 
systemet og kostnadene for samfunnet. En slik 

3 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 
2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 
av 14.8.2009, s. 55).
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framgangsmåte for prisfastsettelse bør til-
strebe en økonomisk effektiv bruk av laststy-
ring og andre balanseressurser som er under-
lagt grenser for driftssikkerhet. Den prisfast-
settelsesmetoden som brukes ved kjøp av 
balansekapasitet, bør tilstrebe en økonomisk 
effektiv bruk av laststyring og andre balan-
seressurser som er underlagt grenser for 
driftssikkerhet.

15)For å gjøre det mulig for TSO-ene å kjøpe og 
bruke balansekapasitet på en effektiv, økono-
misk og markedsbasert måte, er det nødven-
dig å fremme markedsintegrasjonen. I den for-
bindelse fastsetter denne forordning tre meto-
der som TSO-ene kan bruke til å tildele 
utvekslingskapasitet mellom budområder for 
utveksling av balansekapasitet og deling av 
reserver, når dette underbygges av en nytte- 
og kostnadsanalyse: samoptimeringsproses-
sen, den markedsbaserte tildelingsprosessen 
og tildelingen basert på en analyse av økono-
misk effektivitet. Den samoptimerte tildelings-
prosessen bør foregå på dagen-før-basis, mens 
den markedsbaserte tildelingsprosessen kan 
foretas dersom kontrakt inngås høyst én uke 
før leveringen av balansekapasitet, og tildelin-
gen basert på en analyse av økonomisk effekti-
vitet dersom kontrakt inngås mer enn én uke 
før leveringen av balansekapasitet, på det vil-
kåret at de volumene som tildeles, er begren-
set, og at det foretas en vurdering hvert år.

16)Når en metode for tildelingsprosessen av 
utvekslingskapasitet mellom budområder er 
godkjent av relevante reguleringsmyndig-
heter, kan tidlig anvendelse av metoden av to 
eller flere TSO-er finne sted for å høste erfarin-
ger og muliggjøre en smidig anvendelse av 
flere TSO-er i framtiden. Anvendelsen av en 
slik metode, dersom en slik eksisterer, bør 
likevel harmoniseres av alle TSO-er for å 
fremme markedsintegrasjonen.

17)Det overordnede målet for balanseavregning 
er å sikre at de balanseansvarlige støtter balan-
sen i systemet på en effektiv måte og å stimu-
lere markedsdeltakerne til å holde og/eller 
bidra til å gjenopprette systembalansen. 
Denne forordning fastsetter regler for balanse-
avregning som sikrer at dette skjer på ikke-dis-
kriminerende, rettferdig, objektivt og åpent 
grunnlag. For å gjøre balansemarkedene og 
det samlede energisystemet egnet for integra-
sjon av stadig større andeler av variable forny-
bare energikilder, bør ubalanseprisene gjen-
speile energiens sanntidsverdi.

18)Det bør i denne forordning fastsettes en pro-
sess for midlertidig å gi TSO-ene unntak fra 
anvendelsen av visse regler for å ta hensyn til 
bestemte omstendigheter, for eksempel i tilfel-
ler der overholdelse av disse reglene i ekstra-
ordinære tilfeller kan medføre risiko for drifts-
sikkerheten eller føre til forhastet utskifting av 
smart nettinfrastruktur.

19)I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 713/20094 bør 
Byrået for samarbeid mellom energiregule-
ringsmyndigheter («Byrået») treffe en beslut-
ning dersom de relevante reguleringsmyndig-
hetene ikke kan bli enige om felles vilkår eller 
metoder.

20)Denne forordning er utarbeidet i nært samar-
beid med Byrået, ENTSO for elektrisk kraft 
(«ENTSO-E») og berørte parter med henblikk 
på å vedta effektive, balanserte og forholds-
messige regler basert på gjennomsiktighet og 
delaktighet. I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 714/2009 skal Kommisjo-
nen samrå seg med Byrået, ENTSO-E og 
andre relevante berørte parter før det frem-
mes eventuelle forslag til endringer av denne 
forordning.

21)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam-
svar med uttalelse fra komiteen nevnt i artik-
kel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Avdeling I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning fastsetter detaljerte ret-
ningslinjer for balansering av elektrisk kraft, 
herunder fastsettelse av felles prinsipper for 
kjøp og avregning av frekvensreguleringsre-
server, frekvensgjenopprettingsreserver og 
erstatningsreserver samt en felles metode for 
aktivering av frekvensgjenopprettingsreserver 
og erstatningsreserver.

2. Denne forordning får anvendelse på operatø-
rer av transmisjonsnett («TSO»), operatører av 
distribusjonsnett («DSO»), herunder lukkede 
distribusjonsnett, reguleringsmyndigheter, 

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 
13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mel-
lom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 
14.8.2009, s. 1).
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Byrået for samarbeid mellom energiregule-
ringsmyndigheter («Byrået»), det europeiske 
nettverk av operatører av transmisjonsnett for 
elektrisk kraft («ENTSO-E»), tredjeparter som 
ansvar er delegert til eller tildelt, og andre 
markedsdeltakere.

3. Denne forordning får anvendelse på alle trans-
misjonsnett og overføringsforbindelser i Unio-
nen, unntatt transmisjonsnett på øyer som 
ikke er knyttet sammen med andre transmi-
sjonsnett via overføringsforbindelser.

4. Dersom det er mer enn én TSO i en medlems-
stat, får denne forordning anvendelse på alle 
TSO-er i medlemsstaten. Dersom en TSO ikke 
har en funksjon som er relevant for én eller 
flere forpliktelser i henhold til denne forord-
ning, kan medlemsstatene bestemme at ansva-
ret for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges 
én eller flere bestemte TSO-er.

5. Dersom et kontrollområde for lastfrekvensre-
gulering («LFC») består av to eller flere TSO-
er, kan alle TSO-er i dette LFC-området 
beslutte, med forbehold for godkjenning fra 
relevante reguleringsmyndigheter, å utøve én 
eller flere forpliktelser i henhold til denne for-
ordning på en samordnet måte for alle planleg-
gingsområder i LFC-området.

6. De europeiske plattformene for utveksling av 
standardprodukter for balanseenergi kan 
åpnes for TSO-er som driver virksomhet i 
Sveits, forutsatt at nasjonal rett i landet gjen-
nomfører de viktigste bestemmelsene i Unio-
nens regelverk for markedet for elektrisk 
kraft, og at det finnes en mellomstatlig avtale 
om samarbeid om elektrisk kraft mellom Unio-
nen og Sveits, eller dersom utelukkelse av 
Sveits kan føre til ikke planlagte fysiske kraft-
strømmer via Sveits som setter systemsikker-
heten i regionen i fare.

7. Med forbehold for vilkårene i nr. 6, skal Kom-
misjonen på grunnlag av en uttalelse fra 
Byrået og alle TSO-er etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 4 nr. 3, treffe beslutning om 
hvorvidt Sveits skal få delta i de europeiske 
plattformene for utveksling av standardpro-
dukter for balanseenergi. De rettighetene og 
forpliktelsene som gjelder for Sveits’ TSO-er, 
skal være i samsvar med rettighetene og for-
pliktelsene til TSO-er som driver virksomhet i 
Unionen, for å sikre et velfungerende balanse-
marked på unionsplan og like konkurransevil-
kår for alle berørte parter.

8. Denne forordning får anvendelse på alle sys-
temdriftstilstander definert i artikkel 18 i for-
ordning (EU) 2017/1485.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 
2 i direktiv 2009/72/EF, artikkel 2 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, artikkel 2 i kommisjonsforord-
ning (EU) nr. 543/20135, artikkel 2 i kommisjons-
forordning (EU) 2015/12226, artikkel 2 i kommi-
sjonsforordning (EU) 2016/6317, artikkel 2 i kom-
misjonsforordning (EU) 2016/13888, artikkel 2 i 
kommisjonsforordning (EU) 2016/14479, artikkel 
2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/171910, 
artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 2017/
1485 og artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 
2017/2196 11.

Videre menes med
1) «balansering» alle tiltak og prosesser innenfor 

alle tidsrammer, med hvilke TSO-ene sikrer 
kontinuerlig opprettholdelse av systemfre-
kvensen innenfor et forhåndsdefinert stabili-
tetsintervall, som fastsatt i artikkel 127 i for-
ordning (EU) 2017/1485, og samsvar med den 
mengden reserver som er nødvendig med 
hensyn til den påkrevde kvaliteten, som fast-
satt i del IV avdeling V, VI og VII i forordning 
(EU) 2017/1485,

2) «balansemarked» samtlige institusjonelle, 
kommersielle og driftsmessige ordninger som 
utgjør den markedsbaserte balansehåndterin-
gen,

3) «balansetjenester» balanseenergi eller balan-
sekapasitet, eller begge deler,

5 Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 
om innsending og offentliggjøring av opplysninger på mar-
kedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 
(EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).

6 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om 
fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flas-
kehalshåndtering (EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24).

7 Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 av 14. april 2016 om 
fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling for gene-
ratorer (EUT L 112 av 27.4.2016, s. 1).

8 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388 av 17. august 2016 
om fastsettelse av nettregler for tilkopling av distribusjons-
nett og forbruksanlegg (EUT L 223 av 18.8.2016, s. 10).

9 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 av 26. august 2016 
om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling av 
systemer for høyspent likestrøm og kraftparkmoduler 
koplet til likestrøm (EUT L 241 av 8.9.2016, s. 1).

10 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 
2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasi-
tetstildeling (EUT L 259 av 27.9.2016, s. 42).

11 Kommisjonsforordning (EU) 2017/2196 av 24. november 
2017 om fastsettelse av nettregler for nøddriftstilstand og 
gjenoppretting av kraftsystemet (EUT L 312 av 28.11.2017, 
s. 54).
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4) «balanseenergi» energi som TSO-ene bruker 
til å foreta balansering, og som leveres av en 
leverandør av balansetjenester,

5) «balansekapasitet» et volum av reservekapasi-
tet som en leverandør av balansetjenester har 
avtalt å besitte, og for hvilket leverandøren av 
balansetjenesten har avtalt å innmelde bud på 
et tilsvarende volum av balanseenergi til TSO-
en i kontraktens løpetid,

6) «leverandør av balansetjenester» en markeds-
deltaker med enheter eller grupper som leve-
rer reserver, og som kan levere balansetje-
nester til TSO-er,

7) «balanseansvarlig» en markedsdeltaker eller 
dennes valgte representant som er ansvarlig 
for markedsdeltakerens ubalanse,

8) «ubalanse» et energivolum som er beregnet 
for en balanseansvarlig, som utgjør forskjellen 
mellom det tildelte volumet som denne balan-
seansvarlige er tilskrevet, og den endelige 
posisjonen for denne balanseansvarlige, her-
under en eventuell ubalansejustering som 
denne balanseansvarlige har vært gjenstand 
for, innenfor en gitt balanseavregningsperiode,

9) «balanseavregning» en økonomisk oppgjørs-
ordning for innkreving fra eller betaling til 
balanseansvarlige for deres ubalanser,

10)«balanseavregningsperiode» den tidsenheten 
som de balanseansvarliges ubalanse beregnes 
for,

11)«ubalanseområde» det området som det 
beregnes en ubalanse innenfor,

12)«ubalansepris» prisen, uansett om den er posi-
tiv, null eller negativ, i hver balanseavregnings-
periode for en ubalanse i hver retning,

13)«område for ubalansepris» det området som 
det beregnes en ubalansepris innenfor,

14)«ubalansejustering» et energivolum som 
representerer balanseenergien fra en leveran-
dør av balansetjenester og anvendes av den til-
knyttende TSO-en i en balanseavregningsperi-
ode på de aktuelle balanseansvarlige, og som 
brukes til å beregne ubalansen til disse balan-
seansvarlige,

15)«tildelt volum» et energivolum som fysisk 
mates inn eller tas ut fra systemet og tilskrives 
en balanseansvarlig med henblikk på å 
beregne ubalansen til denne balanseansvar-
lige,

16)«posisjon» det angitte energivolumet til en 
balanseansvarlig, som brukes til å beregne 
dens ubalanse,

17)«modell for desentralisert regulering» en 
modell for planlegging og regulering der pro-
duksjons- og forbruksplaner samt regulering 

mellom kraftproduksjonsanlegg og forbruks-
anlegg bestemmes av de planleggingsansvar-
lige for disse anleggene,

18)«modell for sentralisert regulering» en modell 
for planlegging og regulering der produk-
sjons- og forbruksplaner samt regulering mel-
lom kraftproduksjonsanlegg og forbruksan-
legg, i den grad regulering er mulig på disse 
anleggene, bestemmes av en TSO i den inte-
grerte planleggingsprosessen,

19)«integrert planleggingsprosess» en løpende 
prosess som minst bruker bud på integrerte 
planleggingsprosesser som inneholder forret-
ningsdata, komplekse tekniske data fra indivi-
duelle kraftproduksjonsanlegg eller forbruks-
anlegg, og uttrykkelig omfatter oppstartsegen-
skaper, siste tilstrekkelighetsanalyse av kon-
trollområdet og grenser for driftssikkerhet, 
som inndata for prosessen,

20)«stengetid for integrert planleggingsprosess» 
tidspunktet da det ikke lenger er tillatt å inn-
melde eller oppdatere bud på integrerte plan-
leggingsprosesser for de aktuelle gjentakel-
sene av den integrerte planleggingsprosessen,

21)«TSO-TSO-modell» en modell for utveksling av 
balansetjenester der leverandøren av balanse-
tjenester leverer balansetjenester til sin tilknyt-
tende TSO, som så leverer disse balansetje-
nestene til den anmodende TSO-en,

22)«tilknyttende TSO» den TSO-en som driver 
planleggingsområdet der leverandørene av 
balansetjenester og de balanseansvarlige skal 
oppfylle vilkårene knyttet til balansering,

23)«utveksling av balansetjenester» enten utveks-
ling av balanseenergi eller utveksling av balan-
sekapasitet, eller begge deler,

24)«utveksling av balanseenergi» aktivering av 
bud på balanseenergi for levering av balanse-
energi til en TSO i et annet planleggingsom-
råde enn området der den aktiverte leverandø-
ren av balansetjenester er tilknyttet,

25)«utveksling av balansekapasitet» levering av 
balansekapasitet til en TSO i et annet planleg-
gingsområde enn området der den valgte leve-
randøren av balansetjenester er tilknyttet,

26)«overføring av balansekapasitet» overføring av 
balansekapasitet fra den leverandøren av 
balansetjenester det først var inngått en leve-
randøravtale med, til en annen leverandør av 
balansetjenester,

27)«stengetid for balanseenergi» tidspunktet da 
det ikke lenger er tillatt å innmelde eller opp-
datere bud på balanseenergi for et standard-
produkt på en felles budliste,
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28)«standardprodukt» et harmonisert balansepro-
dukt som er definert av alle TSO-er med sikte 
på utveksling av balansetjenester,

29)«forberedelsesperiode» tidsrommet mellom 
anmodningen fra tilknyttende TSO ved en 
TSO-TSO-modell, eller fra den TSO-en som 
inngår leverandøravtale ved en TSO-BSP-
modell, og starten av rampingperioden,

30)«tid for full aktivering» tidsrommet mellom 
aktiveringsanmodningen fra tilknyttende TSO 
ved en TSO-TSO-modell, eller fra den TSO-en 
som inngår leverandøravtale ved en TSO-BSP-
modell, og den tilsvarende fulle leveransen av 
det aktuelle produktet,

31)«deaktiveringsperiode» rampingperioden fra 
full leveranse til et referansepunkt, eller fra full 
tilbaketrekking til et referansepunkt,

32)«leveringsperiode» leveringsperioden der 
leverandøren av balansetjenester leverer hele 
den ønskede endringen av tilført effekt til, 
eller hele den ønskede endringen av uttak fra 
kraftsystemet,

33)«gyldighetstid» tidsrommet der det budet på 
balanseenergi som gis av leverandøren av 
balansetjenester kan aktiveres, dersom alle 
produktkjennetegn overholdes; gyldighetsti-
den er definert ved et start- og sluttidspunkt,

34)«aktiveringsmåte» aktiveringsmåten for bud 
på balanseenergi, manuell eller automatisk, 
avhengig av om balanseenergi utløses manuelt 
av en operatør, eller automatisk i et lukket 
kretsløp,

35)«delbarhet» en TSOs mulighet til å bruke bare 
en del av budene på balanseenergi eller 
budene på balansekapasitet som tilbys av leve-
randøren av balansetjenester, enten i form av 
effektaktivering eller varighet,

36)«spesifikt produkt» et produkt som skiller seg 
fra et standardprodukt,

37)«felles budliste» en liste over bud på balanse-
energi som er sortert i rekkefølge etter deres 
budpriser, og som brukes til å aktivere disse 
budene,

38)«stengetid for innmelding av energibud fra 
TSO» det siste tidspunktet en tilknyttende 
TSO kan videresende bud på balanseenergi fra 
en leverandør av balansetjenester til funksjo-
nen for aktiveringsoptimering,

39)«funksjon for aktiveringsoptimering» funksjo-
nen det innebærer å bruke den algoritmen 
som benyttes for å optimere aktiveringen av 
bud på balanseenergi,

40)«funksjon for utligning av motsattrettede uba-
lanser» rollen for å bruke den algoritmen som 

benyttes for å drive prosessen for utligning av 
motsattrettede ubalanser,

41)«funksjon for avregning mellom TSO-er» funk-
sjonen for å foreta avregning av samarbeids-
prosesser mellom TSO-ene,

42)«funksjon for optimering av kapasitetskjøp» 
funksjonen det innebærer å bruke den algorit-
men som benyttes for å optimere kjøpet av 
balansekapasitet for TSO-er som utveksler 
balansekapasitet,

43)«TSO-BSP-modell» en modell for utveksling av 
balansetjenester der leverandøren av balanse-
tjenester leverer balansetjenester direkte til 
den TSO-en som inngår leverandøravtale, som 
så leverer disse balansetjenestene til den 
anmodende TSO-en,

44)«TSO som inngår leverandøravtale» TSO som 
har inngått avtaler om balansetjenester med 
en leverandør av balansetjenester i et annet 
planleggingsområde,

45)«anmodende TSO» den TSO-en som anmoder 
om levering av balanseenergi.

Artikkel 3

Mål og regelverksaspekter

1. Formålet med denne forordning er som følger:
a) Fremme effektiv konkurranse, likebehand-

ling og åpenhet i balansemarkedene.
b) Forbedre effektiviteten ved balansering 

samt effektiviteten i europeiske og nasjo-
nale balansemarkeder.

c) Integrere balansemarkeder, fremme mulig-
hetene for å utveksle balansetjenester og 
samtidig bidra til driftssikkerheten.

d) Bidra til effektiv og langsiktig drift og utvik-
ling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft 
og elektrisitetssektoren i Unionen og samti-
dig legge til rette for at dagen-før-, intradag- 
og balansemarkedene fungerer effektivt og 
konsekvent.

e) Sikre at kjøpet av balansetjenester er rett-
ferdig, objektivt, åpent og markedsbasert, 
unngår urimelige hindringer for inntreden 
på markedet for nye aktører, fremmer likvi-
diteten i balansemarkedene og samtidig 
forhindrer utilbørlig konkurransevridning 
på det indre marked for elektrisk kraft.

f) Tilrettelegge for deltakelse av laststyring, 
herunder aggregering av anlegg og ener-
gilagring, og samtidig sikre at de konkurre-
rer med andre balansetjenester på like vil-
kår og om nødvendig opptrer uavhengig 
når de betjener ett enkelt forbruksanlegg.
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g) Lette deltakelsen for fornybare energikil-
der og støtte oppnåelsen av Den europeiske 
unions mål for utbredelse av produksjon av 
fornybar energi.

2. Ved anvendelse av denne forordning skal med-
lemsstatene, relevante reguleringsmyndig-
heter og nettoperatørene
a) anvende prinsippene om forholdsmessig-

het og likebehandling,
b) sikre åpenhet,
c) anvende prinsippet om optimering mellom 

høyeste samlede virkningsgrad og laveste 
samlede kostnad for alle berørte parter,

d) sikre at TSO-ene i størst mulig grad bruker 
markedsbaserte ordninger med henblikk 
på nettsikkerheten og -stabiliteten,

e) sikre at utviklingen av termin-, dagen-før- 
og intradagmarkedene ikke settes i fare,

f) overholde det ansvaret som er tildelt den 
berørte TSO-en med henblikk på system-
sikkerheten, herunder i henhold til kra-
vene i nasjonal lovgivning,

g) rådføre seg med berørte DSO-er og ta hen-
syn til mulige virkninger på deres nett,

h) ta i betraktning avtalte europeiske standar-
der og tekniske spesifikasjoner.

Artikkel 4

Vilkår eller metoder for TSO-er

1. TSO-er skal utarbeide de vilkårene eller meto-
dene som kreves i henhold til denne forord-
ning, og legge dem fram for relevante regule-
ringsmyndigheter for godkjenning i samsvar 
med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF innen 
de fristene som er fastsatt i denne forordning.

2. Dersom et forslag til vilkår eller metoder i hen-
hold til denne forordning må utarbeides og 
godkjennes av flere TSO-er, skal de delta-
kende TSO-ene samarbeide tett om dette. 
TSO-ene, med bistand fra ENTSO-E, skal 
regelmessig underrette vedkommende 
myndigheter og Byrået om framdriften med å 
utarbeide disse vilkårene eller metodene.

3. Dersom det ikke oppnås enighet blant TSO-er 
som treffer beslutning om forslag til vilkår 
eller metoder i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 
skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. 
Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2 skal kreve et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 55 % av 

medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstater 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i Unionen.

Når det gjelder beslutninger i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2, må et blokkerende mindretall 
bestå av TSO-er som representerer minst fire 
medlemsstater, i motsatt fall skal kvalifisert 
flertall anses for oppnådd.

4. Dersom de berørte regionene består av mer 
enn fem medlemsstater og det ikke oppnås 
enighet blant TSO-er som treffer beslutning 
om forslag til vilkår eller metoder i samsvar 
med artikkel 5 nr. 3, skal de treffe beslutning 
ved kvalifisert flertall. Et kvalifisert flertall for 
forslag i samsvar med artikkel 5 nr. 3 skal 
kreve et flertall av
a) TSO-er som representerer minst 72 % av de 

berørte medlemsstatene, og
b) TSO-er som representerer medlemsstater 

med til sammen minst 65 % av befolkningen 
i den berørte regionen.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med 

artikkel 5 nr. 3, må et blokkerende mindretall 
bestå av minst et antall TSO-er som represente-
rer mer enn 35 % av befolkningen i de delta-
kende medlemsstatene, pluss TSO-er som re-
presenterer minst én ytterligere berørt med-
lemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall 
anses for oppnådd.

5. TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller 
metoder i samsvar med artikkel 5 nr. 3, som 
gjelder regioner som består av fem medlems-
stater eller færre, skal treffe beslutning ved 
enstemmighet.

6. I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar 
med nr. 3 og 4, skal medlemsstatene tildeles 
én stemme hver. Dersom det er flere TSO-er i 
en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele 
stemmerettene mellom TSO-ene.

7. Dersom TSO-ene ikke legger fram et forslag til 
vilkår eller metoder for relevante regulerings-
myndigheter innen fristene fastsatt i denne for-
ordning, skal de i stedet legge fram de rele-
vante utkastene til vilkår eller metoder for rele-
vante reguleringsmyndigheter og Byrået og 
forklare hvorfor det ikke er oppnådd enighet. 
Byrået skal underrette Kommisjonen og skal i 
samarbeid med relevante reguleringsmyndig-
heter på anmodning fra Kommisjonen granske 
årsakene til at det ikke er oppnådd enighet, og 
underrette Kommisjonen om dette. Kommisjo-
nen skal treffe hensiktsmessige tiltak for at de 
nødvendige vilkårene eller metodene kan ved-
tas innen fire måneder etter mottak av Byråets 
underretning.
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Artikkel 5

Godkjenning av vilkår eller metoder for TSO-er

1. Hver relevant reguleringsmyndighet i samsvar 
med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF skal 
godkjenne de vilkårene eller metodene som er 
utarbeidet av TSO-er i henhold til nr. 2, 3 og 4.

2. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 
skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter:
a) Rammene for opprettelsen av de euro-

peiske plattformene i henhold til artikkel 20 
nr. 1, artikkel 21 nr. 1 og artikkel 22 nr. 1.

b) Endringene av rammene for opprettelsen 
av de europeiske plattformene i henhold til 
artikkel 20 nr. 5 og artikkel 21 nr. 5.

c) Standardproduktene for balansekapasitet i 
henhold til artikkel 25 nr. 2.

d) Klassifiseringsmetoden med hensyn til 
aktiveringen av bud på balanseenergi i hen-
hold til artikkel 29 nr. 3.

e) Vurderingen av den mulige økningen av 
minstevolumet av bud på balanseenergi 
som skal videresendes til de europeiske 
plattformene i henhold til artikkel 29 nr. 11.

f) Metodene for prisfastsettelse av balanse-
energi og kapasitet mellom budområder 
som brukes til utvekslingen av balanse-
energi eller drift av prosessen for utligning 
av motsattrettede ubalanser i samsvar med 
artikkel 30 nr. 1 og 5.

g) Harmoniseringen av metoden ved proses-
sen for tildeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder når det gjelder å 
utveksle balansekapasitet eller dele reser-
ver i henhold til artikkel 38 nr. 3.

h) Metoden for en samoptimert prosess for til-
deling av utvekslingskapasitet mellom bud-
områder i henhold til artikkel 40 nr. 1.

i) Reglene for avregning mellom TSO-er for 
tilsiktet utveksling av energi i henhold til 
artikkel 50 nr. 1.

j) Harmoniseringen av de viktigste kjenne-
tegnene ved balanseavregning i henhold til 
artikkel 52 nr. 2.
Til dette kan en medlemsstat avgi en ut-

talelse til relevant reguleringsmyndighet.
3. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 

skal godkjennes av alle reguleringsmyndig-
heter i den berørte regionen:
a) For det geografiske området som berører 

alle TSO-er som utfører prosessen for 
erstatning av reserver i henhold til del IV i 
forordning (EU) 2017/1485, rammen for 
opprettelsen av den europeiske plattformen 

for erstatningsreserver i henhold til artik-
kel 19 nr. 1.

b) For det geografiske området der to eller 
flere TSO-er utveksler eller gjensidig er vil-
lig til å utveksle balansekapasitet, fastsettel-
sen av felles og harmoniserte regler og pro-
sessen for utveksling og kjøp av balanseka-
pasitet i henhold til artikkel 33 nr. 1.

c) For det geografiske området som omfatter 
TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
metoden for beregning av sannsynligheten 
for tilgjengelig utvekslingskapasitet mel-
lom budområder etter stengetid for det 
områdekryssende intradagmarkedet i sam-
svar med artikkel 33 nr. 6.

d) For det geografiske området der kjøpet av 
balansekapasitet har funnet sted, unntaket 
for ikke å tillate leverandører av balansetje-
nester å overføre sine forpliktelser til å 
levere balansekapasitet i henhold til artik-
kel 34 nr. 1.

e) I et geografisk område som består av to 
eller flere TSO-er, anvendelsen av en TSO-
BSP-modell i henhold til artikkel 35 nr. 1.

f) Metoden for beregning av utvekslingskapa-
sitet mellom budområder for hver kapasi-
tetsberegningsregion i henhold til artikkel 
37 nr. 3.

g) I et geografisk område som består av to 
eller flere TSO-er, anvendelsen av proses-
sen for tildeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder for å utveksle balanse-
kapasitet eller dele reserver i henhold til 
artikkel 38 nr. 1.

h) For hver kapasitetsberegningsregion, 
metoden for en markedsbasert prosess for 
tildeling av utvekslingskapasitet mellom 
budområder i henhold til artikkel 41 nr. 1.

i) For hver kapasitetsberegningsregion, 
metoden for en prosess for tildeling av 
kapasitet mellom budområder basert på en 
analyse av økonomisk effektivitet og listen 
over hver enkelt tildeling av utvekslingska-
pasitet mellom budområder basert på en 
analyse av økonomisk effektivitet i henhold 
til artikkel 42 nr. 1 og 5.

j) For det geografiske området som omfatter 
alle TSO-er som tilsiktet utveksler energi i 
et synkronområde, reglene for avregning 
mellom TSO-er for tilsiktet utveksling av 
energi i henhold til artikkel 50 nr. 3.

k) For det geografiske området som omfatter 
alle asynkront tilkoplede TSO-er som tilsik-
tet utveksler energi, reglene for avregning 
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mellom TSO-er for tilsiktet utveksling av 
energi i henhold til artikkel 50 nr. 4.

l) For hvert synkronområde, reglene for 
avregning mellom TSO-er for utilsiktet 
utveksling av energi i henhold til artikkel 
51 nr. 1.

m) For det geografiske området som omfatter 
alle asynkront tilkoplede TSO-er, reglene 
for avregning mellom TSO-er for utilsiktet 
utveksling av energi i henhold til artikkel 
51 nr. 2.

n) På synkronområdenivå, harmoniseringen 
av balanseavregningsperiodene i henhold 
til artikkel 53 nr. 2.

o) For det geografiske området som omfatter 
to eller flere TSO-er som utveksler balanse-
kapasitet, prinsippene for balansealgorit-
mer i henhold til artikkel 58 nr. 3.
Til dette kan en medlemsstat avgi en ut-

talelse til relevant reguleringsmyndighet.
4. Forslagene til følgende vilkår eller metoder 

skal godkjennes av hver reguleringsmyndig-
het i hver berørte medlemsstat i hvert enkelt 
tilfelle:
a) Unntaket fra kravet om å offentliggjøre opp-

lysninger om tilbudte priser på balanse-
energi eller balansekapasitet på grunn av 
risiko for markedsmisbruk i henhold til 
artikkel 12 nr. 4.

b) Dersom det er relevant, metoden for kost-
nadsfordeling som følge av tiltak truffet av 
DSO-er, i henhold til artikkel 15 nr. 3.

c) Vilkår knyttet til balansering i henhold til 
artikkel 18.

d) Definisjonen og bruken av spesifikke pro-
dukter i henhold til artikkel 26 nr. 1.

e) Begrensningen av antall bud som videre-
sendes til de europeiske plattformene i hen-
hold til artikkel 29 nr. 10.

f) Unntaket fra kravet om separat kjøp av 
balansekapasitet for opp- og nedregulering 
i henhold til artikkel 32 nr. 3.

g) Eventuelt den ytterligere avregningsord-
ningen som er atskilt fra balanseavregnin-
gen, for å avregne kjøpskostnadene for 
balansekapasitet, administrasjonskostna-
der og andre kostnader knyttet til balanse-
ring med de balanseansvarlige i henhold til 
artikkel 44 nr. 3.

h) Unntakene fra én eller flere bestemmelser i 
denne forordning i henhold til artikkel 62 
nr. 2.

i) Kostnadene knyttet til de forpliktelsene 
som påhviler nettoperatører eller utpekte 

tredjeparter i samsvar med denne forord-
ning i henhold til artikkel 8 nr. 1.
Til dette kan en medlemsstat avgi en ut-

talelse til relevant reguleringsmyndighet.
5. Forslaget til vilkår eller metoder skal inne-

holde forslag til frist for gjennomføring av 
disse og en beskrivelse av deres forventede 
betydning for målene i denne forordning. Fris-
ten for gjennomføring skal ikke være lenger 
enn tolv måneder etter godkjenning fra de 
relevante reguleringsmyndighetene, med min-
dre alle relevante reguleringsmyndigheter 
avtaler å forlenge fristen for gjennomføring, 
eller dersom det er angitt andre frister i denne 
forordning. Forslag til vilkår eller metoder 
som skal godkjennes av flere av eller alle regu-
leringsmyndighetene, skal legges fram for 
Byrået samtidig som de legges fram for regu-
leringsmyndighetene. På anmodning fra rele-
vante reguleringsmyndigheter skal Byrået 
avgi en uttalelse innen tre måneder om forsla-
gene til vilkår eller metoder.

6. Dersom godkjenningen av vilkårene eller 
metodene krever at mer enn én regulerings-
myndighet treffer en beslutning, skal rele-
vante reguleringsmyndigheter samrå seg med 
hverandre, samordne sin opptreden og samar-
beide tett for å komme til enighet. Dersom 
Byrået avgir en uttalelse, skal relevante regule-
ringsmyndigheter ta hensyn til denne 
uttalelsen. Reguleringsmyndighetene skal 
treffe beslutning om de framlagte vilkårene 
eller metodene i samsvar med nr. 2 og 3 senest 
seks måneder etter at reguleringsmyndighe-
ten, eller eventuelt den siste berørte relevante 
reguleringsmyndigheten, har mottatt vilkå-
rene eller metodene.

7. Dersom relevante reguleringsmyndigheter 
ikke har klart å komme til enighet innen fris-
ten nevnt i nr. 6, eller de i fellesskap ber om 
dette, skal Byrået innen seks måneder etter 
datoen for foreleggelsen treffe beslutning om 
de framlagte forslagene til vilkår eller metoder 
i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 713/2009.

8. Enhver part kan framsette klage mot en rele-
vant nettoperatør eller TSO i forbindelse med 
nevnte nettoperatørs eller TSOs forpliktelser 
eller beslutninger i henhold til denne forord-
ning, og kan framsette en klage for relevant 
reguleringsmyndighet, som virker som tviste-
løsningsmyndighet og skal treffe en beslut-
ning innen to måneder etter at klagen er mot-
tatt. Denne fristen kan forlenges med ytterli-
gere to måneder dersom relevant regulerings-
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myndighet ønsker ytterligere opplysninger. 
Denne forlengede fristen kan forlenges ytterli-
gere med klagers samtykke. Den relevante 
reguleringsmyndighetens beslutning skal 
være bindende med mindre og inntil den opp-
heves etter klage.

Artikkel 6

Endringer av vilkår eller metoder for TSO-er

1. Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter 
i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/
EF ber om en endring for å kunne godkjenne 
de vilkårene eller metodene som er lagt fram i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2, 3 og 4, skal de 
berørte TSO-ene senest to måneder etter rele-
vante reguleringsmyndigheters anmodning, 
legge fram et forslag til endrede vilkår eller 
metoder for godkjenning. Relevante regule-
ringsmyndigheter skal treffe beslutning om de 
endrede vilkårene eller metodene innen to 
måneder etter at de er framlagt.

2. Dersom relevante reguleringsmyndigheter 
innen fristen på to måneder ikke har kunnet 
komme til enighet om vilkårene eller meto-
dene, eller de i fellesskap ber om dette, skal 
Byrået innen seks måneder treffe beslutning 
om de endrede vilkårene eller metodene i sam-
svar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
713/2009. Dersom de berørte TSO-ene ikke 
legger fram et forslag til endrede vilkår eller 
metoder, skal framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 4 gjelde.

3. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et for-
slag til vilkår eller metoder, eller regulerings-
myndigheter som har ansvaret for å vedta 
disse i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 3 og 4, 
kan be om endringer av disse vilkårene eller 
metodene. Forslagene om endringer av vilkå-
rene eller metodene skal legges fram for sam-
råd etter framgangsmåten angitt i artikkel 10 
og godkjennes etter framgangsmåten angitt i 
artikkel 4 og 5.

Artikkel 7

Offentliggjøring av vilkår eller metoder på 
internett

TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkårene 
eller metodene i samsvar med denne forordning, 
skal offentliggjøre dem på internett etter at de er 
godkjent av relevante reguleringsmyndigheter, 
eller, dersom en slik godkjenning ikke kreves, 
etter at de er fastsatt, med mindre opplysningene 
anses å være fortrolige i samsvar med artikkel 11.

Artikkel 8

Dekning av kostnader

1. Kostnadene knyttet til de forpliktelsene som 
påhviler nettoperatører eller utpekte tredjepar-
ter i samsvar med denne forordning, skal vur-
deres av relevante reguleringsmyndigheter i 
samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/
EF.

2. Kostnader som vurderes som rimelige, effek-
tive og forholdsmessige av relevante regule-
ringsmyndigheter, skal dekkes gjennom netta-
riffer eller andre egnede ordninger som fast-
satt av relevante reguleringsmyndigheter.

3. Dersom relevante reguleringsmyndigheter 
anmoder om det, skal nettoperatører eller 
utpekte enheter innen tre måneder etter 
anmodningen legge fram de opplysningene 
som er nødvendige for å gjøre det lettere å vur-
dere de påløpte kostnadene.

4. Alle kostnader som markedsdeltakerne pådrar 
seg for å oppfylle kravene i denne forordning, 
skal dekkes av disse markedsdeltakerne.

Artikkel 9

Deltakelse fra berørte parter

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO-E 
legge til rette for at berørte parter deltar med hen-
syn til balansemarkedet og andre aspekter ved 
gjennomføringen av denne forordning. Denne del-
takelsen skal omfatte regelmessige møter med 
berørte parter for å kartlegge problemer og fore-
slå forbedringer knyttet til integrasjonen av balan-
semarkedet.

Artikkel 10

Offentlig høring

1. TSO-er som har ansvaret for å legge fram for-
slag til vilkår eller metoder eller til endring av 
disse i samsvar med denne forordning, skal 
samrå seg med berørte parter, herunder rele-
vante myndigheter i hver medlemsstat, om 
utkastene til forslag til vilkår eller metoder og 
andre gjennomføringstiltak i et tidsrom på 
minst én måned.

2. Høringen skal vare i minst én måned, med 
unntak for utkastene til forslag i henhold til 
artikkel 5 nr. 2 bokstav a), b), c), d), e), f), g), 
h) og j), som skal være gjenstand for høring i 
et tidsrom på minst to måneder.

3. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 2 
bokstav a), b), c), d), e), f), g), h) og j), skal 
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være gjenstand for offentlig høring på euro-
peisk plan.

4. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 3 
bokstav a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) og o), 
skal være gjenstand for offentlig høring på det 
berørte regionale plan.

5. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 4 
bokstav a), b), c), d), e), f), g) og i) skal være 
gjenstand for offentlig høring i hver berørt 
medlemsstat.

6. De TSO-ene som har ansvaret for forslaget til 
vilkår eller metoder, skal ta behørig hensyn til 
de berørte partenes synspunkter som følge av 
de høringene som er gjennomført i samsvar 
med nr. 2–5, før forslaget legges fram for god-
kjenning av reguleringsmyndighetene. I alle 
tilfeller skal det gis en grundig begrunnelse 
for at de synspunktene som er framkommet i 
høringen, er innarbeidet i forslaget eller ikke, 
som skal offentliggjøres samtidig eller i god 
tid før forslaget til vilkår eller metoder offent-
liggjøres.

Artikkel 11

Taushetsplikt

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, 
utveksles eller overføres i henhold til denne 
forordning, skal være underlagt de vilkårene 
for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer 
som omfattes av bestemmelsene i denne for-
ordning.

3. Fortrolige opplysninger som personene eller 
reguleringsmyndighetene nevnt i nr. 2 mottar i 
embets medfør, kan ikke gis videre til noen 
annen person eller myndighet, med forbehold 
for saker som hører inn under nasjonal rett, 
denne forordnings øvrige bestemmelser og 
annet relevant unionsregelverk.

4. Med forbehold for saker som omfattes av 
nasjonal rett eller unionsregelverket, kan 
reguleringsmyndigheter, organer eller perso-
ner som mottar fortrolige opplysninger i hen-
hold til denne forordning, bruke dem bare når 
de utfører sine plikter i henhold til denne for-
ordning, unntatt dersom den primære dataei-
eren har gitt skriftlig samtykke.

Artikkel 12

Offentliggjøring av opplysninger

1. Alle enheter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal gi 
TSO-ene alle relevante opplysninger for at de 
skal oppfylle sine forpliktelser fastsatt i nr. 3–5.

2. Alle enheter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal sikre 
at opplysningene i nr. 3–5 offentliggjøres på et 
tidspunkt og i et format som ikke skaper en 
faktisk eller potensiell konkurransemessig for-
del eller ulempe for en enkelt part eller et 
enkelt selskap.

3. Hver TSO skal offentliggjøre følgende opplys-
ninger så snart de foreligger:
a) Opplysninger om den aktuelle systemba-

lansen i sitt eller sine planleggingsområder 
så snart som mulig, men senest 30 minutter 
etter sanntid.

b) Opplysninger om alle bud på balanseenergi 
fra sitt eller sine planleggingsområder, ano-
nymisert dersom det er nødvendig, senest 
30 minutter etter avslutningen av den rele-
vante tidsenheten for markedet. Opplysnin-
gene skal omfatte
i) produkttype,
ii) gyldighetstid,
iii) tilbudte volumer,
iv) tilbudte priser,
v) opplysninger om hvorvidt budet ble 

erklært utilgjengelig.
c) Opplysninger om hvorvidt budet på balan-

seenergi ble konvertert fra et spesifikt pro-
dukt eller fra en integrert planleggingspro-
sess, senest 30 minutter etter avslutningen 
av den relevante tidsenheten for markedet.

d) Opplysninger om hvordan bud på balanse-
energi fra spesifikke produkter eller fra 
integrerte planleggingsprosesser er kon-
vertert til bud på balanseenergi fra stan-
dardprodukter, senest 30 minutter etter 
avslutningen av den relevante tidsenheten 
for markedet.

e) Aggregerte opplysninger om bud på balan-
seenergi, senest 30 minutter etter avslut-
ningen av den relevante tidsenheten for 
markedet, som skal inneholde
i) samlet volum av tilbudte bud på balan-

seenergi,
ii) samlet volum av tilbudte bud på balan-

seenergi, delt inn etter type reserver,
iii) samlet volum av tilbudte og aktiverte 

bud på balanseenergi, delt inn etter 
standardprodukter og spesifikke pro-
dukter,

iv) volumet av utilgjengelige bud, delt inn 
etter type reserver.

f) Opplysninger om tilbudte volumer samt til-
budte priser på kjøpt balansekapasitet, ano-
nymisert dersom det er nødvendig, senest 
én time etter at resultatene for kjøpet er 
meddelt budgiverne.
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g) De opprinnelige vilkårene knyttet til balan-
sering nevnt i artikkel 18, minst én måned 
før søknaden, og eventuelle endringer av 
vilkårene umiddelbart etter godkjenning 
fra relevant reguleringsmyndighet i sam-
svar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF.

h) Følgende opplysninger om tildeling av 
utvekslingskapasitet mellom budområder 
for å utveksle balansekapasitet eller dele 
reserver i henhold til artikkel 38, senest 24 
timer etter tildelingen og senest seks timer 
før bruk av tildelt utvekslingskapasitet mel-
lom budområder:
i) Dato og klokkeslett for beslutningen 

om tildeling.
ii) Tildelingsperioden.
iii) Tildelte volumer.
iv) Markedsverdier brukt som grunnlag 

for tildelingsprosessen i samsvar med 
artikkel 39.

i) Følgende opplysninger om bruk av tildelt 
utvekslingskapasitet mellom budområder 
for å utveksle balansekapasitet eller dele 
reserver i henhold til artikkel 38, senest én 
uke etter bruk av tildelt utvekslingskapasi-
tet mellom budområder:
i) Volumet av tildelt og brukt utvekslings-

kapasitet mellom budområder per tids-
enhet for markedet.

ii) Volumet av frigitt utvekslingskapasitet 
mellom budområder for etterfølgende 
tidsrammer per tidsenhet for markedet.

iii) Anslått realiserte kostnader og fordeler 
fra tildelingsprosessen.

j) Godkjente metoder nevnt i artikkel 40, 41 
og 42, minst én måned før søknaden.

k) Beskrivelse av en eventuell utviklet algorit-
mes krav, og endringer av den nevnt i artik-
kel 58, minst én måned før søknaden.

l) Felles årsrapport nevnt i artikkel 59.
4. Med forbehold for godkjenning i henhold til 

artikkel 18, kan en TSO holde tilbake offentlig-
gjøring av opplysninger om tilbudte priser og 
volumer for balansekapasitet eller balanse-
energi, dersom dette er berettiget av hensyn 
til markedsmisbruk, og dersom det ikke er til 
skade for at markedet for elektrisk kraft kan 
fungere effektivt. En TSO skal minst én gang i 
året rapportere slik tilbakeholdelse til relevant 
reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 
37 i direktiv 2009/72/EF.

5. Senest to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal hver TSO offentliggjøre opplys-
ningene i henhold til nr. 3 i et felles avtalt har-
monisert format minst gjennom den plattfor-

men for offentliggjøring av informasjon som er 
opprettet i henhold til artikkel 3 i forordning 
(EU) nr. 543/2013. Senest fire måneder etter 
ikrafttredelsen av denne forordning skal 
ENTSO-E ajourføre prosedyrehåndboken 
nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 543/
2013, og framlegge den for Byrået til uttalelse, 
som Byrået skal avgi innen to måneder.

Artikkel 13

Delegering og tildeling av oppgaver

1. En TSO kan delegere alle eller deler av opp-
gavene den er tildelt i henhold til denne for-
ordning, til én eller flere tredjeparter dersom 
tredjeparten kan utføre den aktuelle oppgaven 
minst like effektivt som den delegerende TSO-
en. Den delegerende TSO-en skal beholde 
ansvaret for at forpliktelsene i henhold til 
denne forordning overholdes, herunder sikre 
at relevante reguleringsmyndigheter har til-
gang til de opplysningene de trenger for å 
kunne utføre sine overvåkingsoppgaver i sam-
svar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF.

2. Før delegeringen skal vedkommende tredje-
part vise sin evne til å utføre alle oppgaver som 
skal delegeres, overfor den delegerende TSO-
en.

3. Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i 
denne forordning delegeres til en tredjepart, 
skal den delegerende TSO-en sikre at det er 
inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolig-
het i samsvar med den delegerende TSO-ens 
taushetsplikt, før delegeringen finner sted. 
Etter å ha delegert alle eller deler av opp-
gavene til en tredjepart, skal den delegerende 
TSO-en underrette relevant reguleringsmyn-
dighet og offentliggjøre denne beslutningen 
på internett.

4. Med forbehold for de oppgavene som tildeles 
TSO-er i henhold til direktiv 2009/72/EF, kan 
en medlemsstat, eller eventuelt en relevant 
reguleringsmyndighet, tildele oppgaver eller 
forpliktelser som er tildelt TSO-er i henhold til 
denne forordning, til én eller flere tredjeparter. 
Den berørte medlemsstaten, eller eventuelt 
den relevante reguleringsmyndigheten, kan 
bare tildele TSO-ers oppgaver og forpliktelser 
som ikke krever direkte samarbeid, felles 
beslutningstaking eller inngåelse av kontrakts-
forhold med TSO-er fra andre medlemsstater. 
Før tildelingen skal vedkommende tredjepart 
vise sin evne til å utføre den oppgaven som 
skal tildeles, overfor medlemsstaten eller rele-
vant reguleringsmyndighet.
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5. Dersom oppgaver og forpliktelser tildeles en 
tredjepart av en medlemsstat eller en regule-
ringsmyndighet, skal henvisninger til TSO i 
denne forordning forstås som henvisninger til 
den enheten som er tildelt oppgaver og forplik-
telser. Den relevante reguleringsmyndigheten 
skal sikre regelverksbasert tilsyn av den enhe-
ten som er tildelt oppgaver og forpliktelser 
med hensyn til gjennomføringen av de tildelte 
oppgavene og forpliktelsene.

Avdeling II

Balansemarked for elektrisk kraft

Kapittel 1

Funksjoner og ansvarsområder

Artikkel 14

TSO-enes rolle

1. Hver TSO skal ha ansvar for å kjøpe balanse-
tjenester fra leverandører av balansetjenester 
med henblikk på å ivareta driftssikkerheten.

2. Hver TSO skal benytte en modell for desentra-
lisert regulering for å bestemme produksjons- 
og forbruksplaner. TSO-er som benytter en 
modell for sentralisert regulering på det tids-
punktet denne forordning trer i kraft, skal 
underrette relevant reguleringsmyndighet i 
samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/
EF for å fortsette å benytte en modell for sen-
tralisert regulering for å bestemme produk-
sjons- og forbruksplaner. Den relevante regu-
leringsmyndigheten skal kontrollere om TSO-
enes oppgaver og ansvarsområder er i sam-
svar med definisjonen i artikkel 2 nr. 18.

Artikkel 15

Samarbeid med DSO-er

1. DSO-er, TSO-er, leverandører av balansetje-
nester og balanseansvarlige skal samarbeide 
for å sikre effektiv og formålstjenlig balanse-
ring.

2. Hver DSO skal i god tid framlegge all nødven-
dig informasjon for å utføre balanseavregnin-
gen til den tilknyttende TSO-en i samsvar med 
vilkårene knyttet til balansering i henhold til 
artikkel 18.

3. Hver TSO kan sammen med de DSO-ene som 
tilknytter reserver i TSO-ens kontrollområde, i 
fellesskap utarbeide en metode for fordeling 
av kostnader fra tiltak truffet av DSO-er i hen-
hold til artikkel 182 nr. 4 og 5 i forordning 
(EU) 2017/1485. Metoden skal gi en rimelig 

fordeling av kostnader, idet det tas hensyn til 
de berørte partenes ansvarsområder.

4. DSO-er skal rapportere til den tilknyttende 
TSO-en om eventuelle begrensninger som er 
definert i henhold til artikkel 182 nr. 4 og 5 i 
forordning (EU) 2017/1485 som kan påvirke 
kravene fastsatt i denne forordning.

Artikkel 16

Rollen til leverandører av balansetjenester

1. En leverandør av balansetjenester skal kvalifi-
sere seg til å gi bud på balanseenergi eller 
balansekapasitet som aktiveres eller kjøpes av 
den tilknyttende TSO-en, eller i en TSO-BSP-
modell, den TSO-en som inngår leverandørav-
tale. Vellykket gjennomføring av prekvalifise-
ring, sikret av tilknyttende TSO og behandlet i 
samsvar med artikkel 159 og 162 i forordning 
(EU) 2017/1485, skal anses som en forutset-
ning for en vellykket gjennomføring av kvalifi-
kasjonsprosessen for å bli leverandør av balan-
setjenester i henhold til denne forordning.

2. Hver leverandør av balansetjenester skal til 
den tilknyttende TSO-en innmelde sine bud på 
balansekapasitet som påvirker én eller flere 
balanseansvarlige.

3. Hver leverandør av balansetjenester som del-
tar i kjøpsprosessen for balansekapasitet, skal 
innmelde og ha rett til å oppdatere sine bud på 
balansekapasitet før stengetiden i kjøpsproses-
sen.

4. Hver leverandør av balansetjenester med en 
avtale om balansekapasitet skal til sin tilknyt-
tende TSO innmelde de budene på balanse-
energi eller på integrert planleggingsprosess 
som tilsvarer volumet, produktene og andre 
krav fastsatt i avtalen om balansekapasitet.

5. Alle leverandører av balansetjenester skal ha 
rett til å innmelde til sin tilknyttende TSO de 
budene på balanseenergi fra standardproduk-
ter eller spesifikke produkter eller budene på 
integrert planleggingsprosess som de har 
bestått prekvalifiseringsprosessen for, i sam-
svar med artikkel 159 og 162 i forordning 
(EU) 2017/1485.

6. Prisen for bud på balanseenergi eller bud på 
integrert planleggingsprosess fra standardpro-
dukter og spesifikke produkter i henhold til nr. 
4, skal ikke være forhåndsbestemt i en avtale 
om balansekapasitet. En TSO kan foreslå et 
unntak fra denne regelen i forslaget til vilkår 
knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til 
artikkel 18. Et slikt unntak skal gjelde bare for 
spesifikke produkter i henhold til artikkel 26 
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nr. 3 bokstav b) og ha en begrunnelse som 
viser høyere økonomisk effektivitet.

7. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling 
mellom bud på balanseenergi eller bud på inte-
grert planleggingsprosess som innmeldes i 
henhold til nr. 4, og bud på balanseenergi eller 
bud på integrert planleggingsprosess som inn-
meldes i henhold til nr. 5.

8. For hvert produkt for balanseenergi eller 
balansekapasitet, skal enheten som leverer 
reserver, gruppen som leverer reserver, for-
bruksanlegget eller tredjeparten og de tilknyt-
tede balanseansvarlige i henhold til artikkel 18 
nr. 4 bokstav d), tilhøre samme planleggings-
område.

Artikkel 17

Rollen til balanseansvarlige

1. Hver balanseansvarlig skal i sanntid arbeide 
for å være balansert eller bidra til at kraftsys-
temet blir balansert. De detaljerte kravene 
med hensyn til denne forpliktelsen skal define-
res i forslaget til vilkår knyttet til balanserings-
strukturen i henhold til artikkel 18.

2. Hver balanseansvarlig skal være økonomisk 
ansvarlig for de ubalansene som skal avregnes 
med tilknyttende TSO.

3. Før stengetid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet, kan hver balanseansvarlig 
endre de planene som kreves for å beregne sin 
posisjon i henhold til artikkel 54. De TSO-ene 
som benytter en modell for sentralisert regule-
ring, kan fastsette særlige vilkår og regler for å 
endre planene til en balanseansvarlig i vilkå-
rene knyttet til balanseringsstrukturen i hen-
hold til artikkel 18.

4. Etter stengetid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet, kan hver balanseansvarlig 
endre de interne kommersielle planene som 
kreves for å beregne sin posisjon i henhold til 
artikkel 54, i samsvar med reglene fastsatt i vil-
kårene knyttet til balanseringsstrukturen i 
henhold til artikkel 18.

Artikkel 18

Vilkår knyttet til balansering

1. Senest seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning og for alle planleggingsom-
råder i en medlemsstat skal TSO-ene i denne 
medlemsstaten utarbeide et forslag om
a) vilkårene for leverandører av balansetje-

nester,

b) vilkårene for balanseansvarlige.
Dersom et LFC-område består av to eller 

flere TSO-er, kan alle TSO-er i dette LFC-områ-
det utarbeide et felles forslag som er underlagt 
godkjenning av relevante reguleringsmyndig-
heter.

2. Vilkårene i henhold til nr. 1 skal også omfatte 
regler for midlertidig innstilling og gjenoppta-
kelse av markedsvirksomhet i henhold til 
artikkel 36 i forordning (EU) 2017/2196 og 
regler for avregning ved midlertidig innstilling 
av markedsvirksomhet i henhold til artikkel 39 
i forordning (EU) 2017/2196, når de er god-
kjent i samsvar med artikkel 4 i forordning 
(EU) 2017/2196.

3. Ved utarbeiding av forslag til vilkår for leveran-
dører av balansetjenester og balanseansvar-
lige, skal hver TSO
a) samordne med de TSO-ene og DSO-ene 

som kan bli berørt av disse vilkårene,
b) overholde rammene for opprettelsen av 

europeiske plattformer for utveksling av 
balanseenergi og for prosessen for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser i henhold 
til artikkel 19, 20, 21 og 22,

c) involvere andre DSO-er og andre berørte 
parter ved utarbeidingen av forslaget og ta 
hensyn til deres synspunkter, uten at det 
berører offentlig høring som fastsatt i artik-
kel 10.

4. Vilkårene for leverandører av balansetje-
nester skal
a) definere rimelige og begrunnede krav til 

levering av balansetjenester,
b) tillate aggregering av forbruksanlegg, ener-

gilagringsanlegg og kraftproduksjonsan-
legg i et planleggingsområde for å tilby 
balansetjenester som er underlagt vilkå-
rene nevnt i nr. 5 bokstav c),

c) tillate at eiere av forbruksanlegg, tredjepar-
ter og eiere av kraftproduksjonsanlegg som 
bruker konvensjonelle og fornybare ener-
gikilder, samt eiere av energilagringsenhe-
ter, blir leverandører av balansetjenester,

d) kreve at alle bud på balanseenergi fra en 
leverandør av balansetjenester tildeles én 
eller flere balanseansvarlige slik at en uba-
lansejustering kan beregnes i henhold til 
artikkel 49.

5. Vilkårene for leverandører av balansetje-
nester skal inneholde
a) reglene for kvalifiseringsprosessen for å bli 

en leverandør av balansetjenester i henhold 
til artikkel 16,



220 Prop. 199 LS 2020–2021
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
b) reglene, kravene og fristene for kjøp og 
overføring av balansekapasitet i henhold til 
artikkel 32, 33 og 34,

c) reglene og vilkårene for aggregering av for-
bruksanlegg, energilagringsanlegg og 
kraftproduksjonsanlegg i et planleggings-
område for å bli en leverandør av balanse-
tjenester,

d) kravene til data og opplysninger som skal 
leveres til den tilknyttende TSO-en og even-
tuelt til DSO-en som tilknytter reserver, 
under prekvalifiseringsprosessen og drif-
ten av balansemarkedet,

e) reglene og vilkårene for tildelingen av 
hvert bud på balanseenergi fra en leveran-
dør av balansetjenester til én eller flere 
balanseansvarlige i henhold til nr. 4 bokstav 
d),

f) kravene til data og opplysninger som skal 
leveres til den tilknyttende TSO-en og even-
tuelt til DSO-en som tilknytter reserver, for 
å vurdere leveringene av balansetjenester i 
henhold til artikkel 154 nr. 1, artikkel 154 
nr. 8, artikkel 158 nr. 1 bokstav e), artikkel 
158 nr. 4 bokstav b), artikkel 161 nr. 1 bok-
stav f) og artikkel 161 nr. 4 bokstav b) i for-
ordning (EU) 2017/1485,

g) definisjonen av en plassering for hvert stan-
dardprodukt og hvert spesifikke produkt, 
idet det tas hensyn til nr. 5 bokstav c),

h) reglene for bestemmelse av det volumet av 
balanseenergi som skal avregnes med leve-
randører av balansetjenester i henhold til 
artikkel 45,

i) reglene for avregning av leverandører av 
balansetjenester definert i henhold til avde-
ling V kapittel 2 og 5,

j) en siste frist for å ferdigstille avregningen 
av balanseenergi med en leverandør av 
balansetjenester i samsvar med artikkel 45, 
for en gitt balanseavregningsperiode,

k) konsekvensene ved manglende overhol-
delse av de vilkårene som gjelder for leve-
randører av balansetjenester.

6. Vilkårene for balanseansvarlige skal inneholde
a) definisjonen av balanseansvar for hvert til-

knytningspunkt på en måte som hindrer 
hull eller overlapping i balanseansvaret til 
de forskjellige markedsdeltakere som leve-
rer tjenester til tilknytningspunktet,

b) kravene for å bli en balanseansvarlig,
c) kravet om at alle balanseansvarlige skal 

være økonomisk ansvarlig for sine ubalan-
ser, og at ubalanser skal avregnes med den 
tilknyttende TSO-en,

d) kravene til data og opplysninger som skal 
leveres til den tilknyttende TSO-en for å 
beregne ubalansene,

e) reglene for balanseansvarlige med hensyn 
til å endre planer før og etter stengetiden 
for intradagmarkedet i henhold til artikkel 
17 nr. 3 og 4,

f) reglene for avregning av balanseansvarlige 
definert i henhold til avdeling V kapittel 4,

g) avgrensning av et ubalanseområde i hen-
hold til artikkel 54 nr. 2 og et område for 
ubalansepris,

h) en siste frist for å ferdigstille avregningen 
av ubalanser med balanseansvarlige for en 
gitt balanseavregningsperiode i henhold til 
artikkel 54,

i) konsekvensene ved manglende overhol-
delse av de vilkårene som gjelder for balan-
seansvarlige,

j) en forpliktelse for balanseansvarlige til å 
innmelde til den tilknyttende TSO-en even-
tuelle endringer av posisjonen,

k) avregningsreglene i henhold til artikkel 52, 
53, 54 og 55,

l) dersom slike forekommer, bestemmelsene 
om utelukkelse av ubalanser fra balanseav-
regningen dersom de er knyttet til innførin-
gen av rampingrestriksjoner for å minske 
deterministiske frekvensavvik i henhold til 
artikkel 137 nr. 4 i forordning (EU) 2017/
1485.

7. Hver tilknyttende TSO kan ha med følgende 
elementer i forslaget til vilkårene for leveran-
dører av balansetjenester eller i vilkårene for 
balanseansvarlige:
a) Et krav til leverandører av balansetjenester 

om å gi informasjon om uutnyttet produk-
sjonskapasitet og andre balanseressurser 
fra leverandører av balansetjenester, etter 
stengetid for dagen-før-markedet og etter 
stengetid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet.

b) Dersom det er berettiget, et krav til leveran-
dører av balansetjenester om å tilby uutnyt-
tet produksjonskapasitet eller andre balan-
seressurser gjennom bud på balanseenergi 
eller bud på integrert planleggingsprosess i 
balansemarkedene etter stengetid for 
dagen-før-markedet, uten at det berører 
leverandørene av balansetjenester sin 
mulighet til å endre sine bud på balanse-
energi før stengetiden for balanseenergi 
eller stengetiden for integrert planleggings-
prosess på grunn av handel på intradagmar-
kedet.
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c) Dersom det er berettiget, et krav til leveran-
dører av balansetjenester om å tilby uutnyt-
tet produksjonskapasitet eller andre balan-
seressurser gjennom bud på balanseenergi 
eller bud på integrert planleggingsprosess i 
balansemarkedene etter stengetid for det 
områdekryssende intradagmarkedet.

d) Særlige krav med hensyn til posisjonen til 
balanseansvarlige framlagt etter tidsram-
men for dagen-før-markedet for å sikre at 
summen av deres interne og eksterne kom-
mersielle handelsplaner er lik summen av 
planene for fysisk produksjon og forbruk, 
idet det tas hensyn til kompensasjon for tap 
av elektrisk kraft, dersom det er relevant.

e) Et unntak fra kravet om å offentliggjøre 
opplysninger om tilbudte priser på balanse-
energi eller balansekapasitet på grunn av 
risiko for markedsmisbruk i henhold til 
artikkel 12 nr. 4.

f) Et unntak for spesifikke produkter definert 
i artikkel 26 nr. 3 bokstav b) om å forhånds-
fastsette bud på balanseenergi fra en avtale 
om balansekapasitet i henhold til artikkel 
16 nr. 6.

g) En søknad om bruk av dobbel prisfastset-
telse for alle ubalanser basert på vilkårene 
fastsatt i henhold til artikkel 52 nr. 2 bok-
stav d) i), og metoden for dobbel prisfast-
settelse i henhold til artikkel 52 nr. 2 bok-
stav d) ii).

8. De TSO-ene som benytter en modell for sen-
tralisert regulering, skal også ta med følgende 
elementer i vilkårene knyttet til balansering:
a) Stengetiden for integrert planleggingspro-

sess i henhold til artikkel 24 nr. 5.
b) Reglene for oppdatering av budene på inte-

grert planleggingsprosess etter hver sten-
getid for integrert planleggingsprosess i 
henhold til artikkel 24 nr. 6.

c) Reglene for bruk av bud på integrert plan-
leggingsprosess før stengetiden for balan-
seenergi i henhold til artikkel 24 nr. 7.

d) Reglene for konvertering av bud på inte-
grert planleggingsprosess i henhold til 
artikkel 27.

9. Hver TSO skal overvåke at alle parter oppfyl-
ler kravene fastsatt i vilkårene for balansering i 
sitt eller sine planleggingsområder.

Kapittel 2

Europeiske plattformer for utveksling av 
balanseenergi

Artikkel 19

Europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra erstatningsreserver

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er som utfører 
prosessen for erstatning av reserver i henhold 
til del IV i forordning (EU) 2017/1485, utar-
beide et forslag til gjennomføringsrammen for 
en europeisk plattform for utveksling av balan-
seenergi fra erstatningsreserver.

2. Den europeiske plattformen for utveksling av 
balanseenergi fra erstatningsreserver, som 
drives av TSO-er eller ved hjelp av en enhet 
som TSO-ene oppretter selv, skal baseres på 
felles styringsprinsipper og forretningsproses-
ser og skal bestå av minst funksjonen for akti-
veringsoptimering og funksjonen for avreg-
ning mellom TSO-er. Denne europeiske platt-
formen skal benytte en multilateral TSO-TSO-
modell med felles budlister for utveksling av 
alle bud på balanseenergi fra alle standardpro-
dukter for erstatningsreserver, unntatt util-
gjengelige bud i henhold til artikkel 29 nr. 14.

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte
a) høynivåutforming av den europeiske platt-

formen,
b) veikartet og tidsrammene for gjennomfø-

ring av den europeiske plattformen,
c) definisjonene av de funksjonene som kre-

ves for å drive den europeiske plattformen,
d) de foreslåtte reglene for styring og drift av 

den europeiske plattformen, basert på prin-
sippet om likebehandling, og skal sikre rett-
ferdig behandling av alle deltakende TSO-
er, og at ingen TSO-er uberettiget kan 
oppnå økonomiske fordeler ved å utøve 
funksjonene i den europeiske plattformen,

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de 
enhetene som skal utføre de funksjonene 
som er definert i forslaget. Dersom TSO-
ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, 
skal forslaget vise og sikre
i) en konsekvent fordeling av funksjonene 

til de enhetene som driver den euro-
peiske plattformen. Forslaget skal fullt 
ut ta hensyn til behovet for å samordne 
de forskjellige funksjonene som tildeles 
de enhetene som driver den europeiske 
plattformen,



222 Prop. 199 LS 2020–2021
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
ii) at den foreslåtte strukturen for den 
europeiske plattformen og fordelingen 
av funksjoner sikrer effektiv og formål-
stjenlig styring, drift og regelverksba-
sert tilsyn av den europeiske plattfor-
men, og at den støtter målene for denne 
forordning,

iii) en effektiv samordnings- og beslut-
ningsprosess for å løse konflikter mel-
lom enheter som driver den europeiske 
plattformen,

f) rammen for harmonisering av vilkårene 
knyttet til balanseringsstrukturen i hen-
hold til artikkel 18,

g) de detaljerte prinsippene for deling av felle-
skostnadene, herunder detaljert kategori-
sering av felleskostnader, i samsvar med 
artikkel 23,

h) stengetiden for balanseenergi for alle stan-
dardprodukter for erstatningsreserver i 
samsvar med artikkel 24,

i) definisjonen av standardprodukter for 
balanseenergi fra erstatningsreserver i 
samsvar med artikkel 25,

j) stengetiden for innmelding av energibud 
fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13,

k) de felles budlistene som skal opprettes ved 
hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsop-
timering i henhold til artikkel 31,

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funk-
sjonen for aktiveringsoptimering av bud på 
balanseenergi fra alle standardprodukter 
for erstatningsreserver i samsvar med 
artikkel 58.

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av 
forslaget til gjennomføringsrammen for en 
europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra erstatningsreserver, skal alle TSO-
er som utfører prosessen for erstatning av 
reserver i henhold til del IV i forordning (EU) 
2017/1485, utpeke den eller de foreslåtte 
enhetene som får i oppgave å drive den euro-
peiske plattformen i henhold til nr. 3 bokstav 
e).

5. Innen ett år etter godkjenningen av forslaget 
til gjennomføringsrammen for en europeisk 
plattform for utveksling av balanseenergi fra 
erstatningsreserver, skal alle TSO-er som utfø-
rer prosessen for erstatning av reserver i hen-
hold til del IV i forordning (EU) 2017/1485, og 
som har minst én sammenkoplet tilgrensende 
TSO som utfører prosessen for erstatning av 
reserver, gjennomføre og sette i drift den euro-
peiske plattformen for utveksling av balanse-

energi fra erstatningsreserver. De skal bruke 
den europeiske plattformen til å
a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle 

standardprodukter for erstatningsreserver,
b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle 

standardprodukter for erstatningsreserver, 
unntatt utilgjengelige bud i henhold til 
artikkel 29 nr. 14,

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for 
balanseenergi fra erstatningsreserver.

Artikkel 20

Europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver med 
manuell aktivering

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
gjennomføringsrammen for en europeisk platt-
form for utveksling av balanseenergi fra fre-
kvensgjenopprettingsreserver med manuell 
aktivering.

2. Den europeiske plattformen for utveksling av 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsre-
server med manuell aktivering, som drives av 
TSO-er eller ved hjelp av en enhet som TSO-
ene oppretter selv, skal baseres på felles sty-
ringsprinsipper og forretningsprosesser og 
skal bestå av minst funksjonen for aktiverings-
optimering og funksjonen for avregning mel-
lom TSO-er. Denne europeiske plattformen 
skal benytte en multilateral TSO-TSO-modell 
med felles budlister for utveksling av alle bud 
på balanseenergi fra alle standardprodukter 
for frekvensgjenopprettingsreserver med 
manuell aktivering, unntatt utilgjengelige bud i 
henhold til artikkel 29 nr. 14.

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte
a) høynivåutforming av den europeiske platt-

formen,
b) veikartet og tidsrammene for gjennomfø-

ring av den europeiske plattformen,
c) definisjonene av de funksjonene som kre-

ves for å drive den europeiske plattformen,
d) de foreslåtte reglene for styring og drift av 

den europeiske plattformen, basert på prin-
sippet om likebehandling, og skal sikre rett-
ferdig behandling av alle deltakende TSO-
er, og at ingen TSO-er uberettiget kan 
oppnå økonomiske fordeler ved å utøve 
funksjonene i den europeiske plattformen,

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de 
enhetene som skal utføre de funksjonene 
som er definert i forslaget. Dersom TSO-
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ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, 
skal forslaget vise og sikre
i) en konsekvent fordeling av funksjonene 

til de enhetene som driver den euro-
peiske plattformen. Forslaget skal fullt 
ut ta hensyn til behovet for å samordne 
de forskjellige funksjonene som tildeles 
de enhetene som driver den europeiske 
plattformen,

ii) at den foreslåtte strukturen for den 
europeiske plattformen og fordelingen 
av funksjoner sikrer effektiv og formål-
stjenlig styring, drift og regelverksba-
sert tilsyn av den europeiske plattfor-
men, og at den støtter målene for denne 
forordning,

iii) en effektiv samordnings- og beslut-
ningsprosess for å løse konflikter mel-
lom enheter som driver den europeiske 
plattformen,

f) rammen for harmonisering av vilkårene 
knyttet til balanseringsstrukturen i hen-
hold til artikkel 18,

g) de detaljerte prinsippene for deling av felle-
skostnadene, herunder detaljert kategori-
sering av felleskostnader, i samsvar med 
artikkel 23,

h) stengetiden for balanseenergi for alle stan-
dardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med manuell aktivering i 
samsvar med artikkel 24,

i) definisjonen av standardprodukter for 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettings-
reserver med manuell aktivering i samsvar 
med artikkel 25,

j) stengetiden for innmelding av energibud 
fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13,

k) de felles budlistene som skal opprettes ved 
hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsop-
timering i henhold til artikkel 31,

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funk-
sjonen for aktiveringsoptimering av bud på 
balanseenergi fra alle standardprodukter 
for frekvensgjenopprettingsreserver med 
manuell aktivering i samsvar med artikkel 
58.

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av 
forslaget til gjennomføringsrammen for en 
europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med manuell aktivering, skal alle TSO-er 
utpeke den eller de foreslåtte enhetene som 
får i oppgave å drive den europeiske plattfor-
men i henhold til nr. 3 bokstav e).

5. Innen 18 måneder etter godkjenningen av for-
slaget til gjennomføringsrammen for en euro-
peisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med manuell aktivering, kan alle TSO-er utar-
beide et forslag om endring av den europeiske 
plattformen for utveksling av balanseenergi fra 
frekvensgjenopprettingsreserver med manuell 
aktivering i henhold til nr. 1. Foreslåtte 
endringer skal underbygges av en nytte- og 
kostnadsanalyse som utføres av alle TSO-er i 
henhold til artikkel 61. Forslaget skal meldes 
til Kommisjonen.

6. Innen 30 måneder etter godkjenningen av for-
slaget til gjennomføringsrammen for en euro-
peisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med manuell aktivering, eller dersom alle 
TSO-er framlegger et forslag om endring av 
den europeiske plattformen i henhold til nr. 5, 
innen tolv måneder etter godkjenningen av for-
slaget om endring av den europeiske plattfor-
men, skal alle TSO-er gjennomføre og sette i 
drift den europeiske plattformen for utveksling 
av balanseenergi fra frekvensgjenopprettings-
reserver med manuell aktivering, og de skal 
bruke den europeiske plattformen til å
a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle 

standardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med manuell aktivering,

b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle 
standardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med manuell aktivering, unn-
tatt utilgjengelige bud i henhold til artikkel 
29 nr. 14,

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettings-
reserver med manuell aktivering.

Artikkel 21

Europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver med 
automatisk aktivering

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
gjennomføringsrammen for en europeisk platt-
form for utveksling av balanseenergi fra fre-
kvensgjenopprettingsreserver med automa-
tisk aktivering.

2. Den europeiske plattformen for utveksling av 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsre-
server med automatisk aktivering, som drives 
av TSO-er eller ved hjelp av en enhet som 
TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles 
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styringsprinsipper og forretningsprosesser og 
skal bestå av minst funksjonen for aktiverings-
optimering og funksjonen for avregning mel-
lom TSO-er. Denne europeiske plattformen 
skal benytte en multilateral TSO-TSO-modell 
med felles budlister for utveksling av alle bud 
på balanseenergi fra alle standardprodukter 
for frekvensgjenopprettingsreserver med 
automatisk aktivering, unntatt utilgjengelige 
bud i henhold til artikkel 29 nr. 14.

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte
a) høynivåutforming av den europeiske platt-

formen,
b) veikartet og tidsrammene for gjennomfø-

ring av den europeiske plattformen,
c) definisjonene av de funksjonene som kre-

ves for å drive den europeiske plattformen,
d) de foreslåtte reglene for styring og drift av 

den europeiske plattformen, basert på prin-
sippet om likebehandling, og skal sikre rett-
ferdig behandling av alle deltakende TSO-
er, og at ingen TSO-er uberettiget kan 
oppnå økonomiske fordeler ved å utøve 
funksjonene i den europeiske plattformen,

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de 
enhetene som skal utføre de funksjonene 
som er definert i forslaget. Dersom TSO-
ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, 
skal forslaget vise og sikre
i) en konsekvent fordeling av funksjonene 

til de enhetene som driver den euro-
peiske plattformen. Forslaget skal fullt 
ut ta hensyn til behovet for å samordne 
de forskjellige funksjonene som tildeles 
de enhetene som driver den europeiske 
plattformen,

ii) at den foreslåtte strukturen for den 
europeiske plattformen og fordelingen 
av funksjoner sikrer effektiv og formål-
stjenlig styring, drift og regelverksba-
sert tilsyn av den europeiske plattfor-
men, og at den støtter målene for denne 
forordning,

iii) en effektiv samordnings- og beslut-
ningsprosess for å løse konflikter mel-
lom enheter som driver den europeiske 
plattformen,

f) rammen for harmonisering av vilkårene 
knyttet til balanseringsstrukturen i hen-
hold til artikkel 18,

g) de detaljerte prinsippene for deling av felle-
skostnadene, herunder detaljert kategori-
sering av felleskostnader, i samsvar med 
artikkel 23,

h) stengetiden for balanseenergi for alle stan-
dardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med automatisk aktivering i 
samsvar med artikkel 24,

i) definisjonen av standardprodukter for 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettings-
reserver med automatisk aktivering i sam-
svar med artikkel 25,

j) stengetiden for innmelding av energibud 
fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13,

k) de felles budlistene som skal opprettes ved 
hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsop-
timering i henhold til artikkel 31,

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funk-
sjonen for aktiveringsoptimering av bud på 
balanseenergi fra alle standardprodukter 
for frekvensgjenopprettingsreserver med 
automatisk aktivering i samsvar med artik-
kel 58.

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av 
forslaget til gjennomføringsrammen for en 
europeisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med automatisk aktivering, skal alle TSO-er 
utpeke den eller de foreslåtte enhetene som 
får i oppgave å drive den europeiske plattfor-
men i henhold til nr. 3 bokstav e).

5. Innen 18 måneder etter godkjenningen av for-
slaget til gjennomføringsrammen for en euro-
peisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med automatisk aktivering, kan alle TSO-er 
utarbeide et forslag om endring av den euro-
peiske plattformen for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med automatisk aktivering i henhold til nr. 1 
og av de prinsippene som er fastsatt i nr. 2. 
Foreslåtte endringer skal underbygges av en 
nytte- og kostnadsanalyse som utføres av alle 
TSO-er i henhold til artikkel 61. Forslaget skal 
meldes til Kommisjonen.

6. Innen 30 måneder etter godkjenningen av for-
slaget til gjennomføringsrammen for en euro-
peisk plattform for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
med automatisk aktivering, eller dersom alle 
TSO-er framlegger et forslag om endring av 
den europeiske plattformen i henhold til nr. 5, 
innen tolv måneder etter godkjenningen av for-
slaget om endring av den europeiske plattfor-
men, skal alle TSO-er som utfører prosessen 
for automatisk frekvensgjenoppretting i hen-
hold til del IV i forordning 2017/1485, gjen-
nomføre og sette i drift den europeiske platt-
formen for utveksling av balanseenergi fra fre-
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kvensgjenopprettingsreserver med automa-
tisk aktivering, og de skal bruke den euro-
peiske plattformen til å
a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle 

standardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med automatisk aktivering,

b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle 
standardprodukter for frekvensgjenoppret-
tingsreserver med automatisk aktivering, 
unntatt utilgjengelige bud i henhold til 
artikkel 29 nr. 14,

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for 
balanseenergi fra frekvensgjenopprettings-
reserver med automatisk aktivering.

Artikkel 22

Europeisk plattform for prosessen for utligning 
av motsattrettede ubalanser

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er utarbeide et 
forslag til gjennomføringsrammen for en euro-
peisk plattform for prosessen for utligning av 
motsattrettede ubalanser.

2. Den europeiske plattformen for prosessen for 
utligning av motsattrettede ubalanser, som dri-
ves av TSO-er eller ved hjelp av en enhet som 
TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles 
styringsprinsipper og forretningsprosesser og 
skal bestå av minst funksjonen for utligning av 
motsattrettede ubalanser og funksjonen for 
avregning mellom TSO-er. Den europeiske 
plattformen skal benytte en multilateral TSO-
TSO-modell for å utføre prosessen for utlig-
ning av motsattrettede ubalanser.

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte
a) høynivåutforming av den europeiske platt-

formen,
b) veikartet og tidsrammene for gjennomfø-

ring av den europeiske plattformen,
c) definisjonen av de funksjonene som kreves 

for å drive den europeiske plattformen,
d) de foreslåtte reglene for styring og drift av 

den europeiske plattformen, basert på 
prinsippet om likebehandling, og skal 
sikre rettferdig behandling av alle delta-
kende TSO-er, og at ingen TSO-er uberet-
tiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 
utøve funksjonene i den europeiske platt-
formen,

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de 
enhetene som skal utføre de funksjonene 
som er definert i forslaget. Dersom TSO-
ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, 
skal forslaget vise og sikre

i) en konsekvent fordeling av funksjonene 
til de enhetene som driver den euro-
peiske plattformen. Forslaget skal fullt 
ut ta hensyn til behovet for å samordne 
de forskjellige funksjonene som tildeles 
de enhetene som driver den europeiske 
plattformen,

ii) at den foreslåtte strukturen for den 
europeiske plattformen og fordelingen 
av funksjoner sikrer effektiv og formål-
stjenlig styring, drift og regelverksba-
sert tilsyn av den europeiske plattfor-
men, og at den støtter målene for denne 
forordning,

iii) en effektiv samordnings- og beslut-
ningsprosess for å løse konflikter mel-
lom enheter som driver den europeiske 
plattformen,

f) rammen for harmonisering av vilkårene 
knyttet til balanseringsstrukturen i hen-
hold til artikkel 18,

g) de detaljerte prinsippene for deling av felle-
skostnadene, herunder detaljert kategori-
sering av felleskostnader, i samsvar med 
artikkel 23,

h) beskrivelsen av algoritmen til drift av pro-
sessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser i samsvar med artikkel 58.

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av 
forslaget til gjennomføringsrammen for en 
europeisk plattform for prosessen for utligning 
av motsattrettede ubalanser, skal alle TSO-er 
utpeke den eller de foreslåtte enhetene som 
får i oppgave å drive den europeiske plattfor-
men i henhold til nr. 3 bokstav e).

5. Innen ett år etter godkjenningen av forslaget 
til gjennomføringsrammen for en europeisk 
plattform for prosessen for utligning av mot-
sattrettede ubalanser, skal alle TSO-er som 
utfører prosessen for automatisk frekvensgjen-
oppretting i henhold til del IV i forordning 
(EU) 2017/1485, gjennomføre og sette i drift 
den europeiske plattformen for prosessen for 
utligning av motsattrettede ubalanser. De skal 
bruke den europeiske plattformen til å utføre 
prosessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser, minst for synkronområdet for det euro-
peiske kontinent.

Artikkel 23

Kostnadsfordeling mellom TSO-er i forskjellige 
medlemsstater

1. Alle TSO-er skal legge fram en årlig rapport 
for relevante reguleringsmyndigheter i sam-
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svar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF 
som i detalj redegjør for kostnadene ved opp-
rettelse, endring og drift av de europeiske 
plattformene i samsvar med artikkel 19, 20, 21 
og 22. Denne rapporten skal offentliggjøres av 
Byrået, idet det tas behørig hensyn til følsom 
forretningsinformasjon.

2. Kostnadene nevnt i nr. 1, skal deles inn i
a) felleskostnader som følge av samordnede 

aktiviteter gjennomført av alle TSO-er som 
deltar i de respektive plattformene,

b) regionale kostnader som følge av aktivite-
ter gjennomført av flere, men ikke alle TSO-
er som deltar i de respektive plattformene,

c) nasjonale kostnader som følge av aktivite-
ter gjennomført av TSO-ene i denne med-
lemsstaten som deltar i de respektive platt-
formene.

3. Felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a), skal 
deles mellom TSO-ene i medlemsstatene og 
tredjestater som deltar i de europeiske platt-
formene. For å beregne det beløpet som skal 
betales av TSO-ene i hver medlemsstat og 
eventuelt hver tredjestat, skal én åttedel av fel-
leskostnadene fordeles likt på alle medlems-
stater og tredjestater, fem åttedeler skal forde-
les på hver medlemsstat og tredjestat i forhold 
til deres forbruk, og to åttedeler skal fordeles 
likt på deltakende TSO-er i henhold til nr. 2 
bokstav a). Medlemsstatens andel av kostna-
dene skal dekkes av den eller de TSO-ene som 
driver virksomhet på et territorium i den aktu-
elle medlemsstaten. Dersom flere TSO-er dri-
ver virksomhet i en medlemsstat, skal med-
lemsstatens andel av kostnadene fordeles mel-
lom disse TSO-ene i forhold til forbruket i 
TSO-ens kontrollområder.

4. Beregningen av felleskostnadene skal jevnlig 
tilpasses for å ta hensyn til endringer i felles-
kostnadene eller endringer blant de delta-
kende TSO-ene.

5. TSO-er som samarbeider i en bestemt region, 
skal komme til enighet om et felles forslag til 
fordeling av regionale kostnader i samsvar 
med nr. 2 bokstav b). Forslaget skal deretter 
godkjennes individuelt av relevante regule-
ringsmyndigheter i hver medlemsstat og even-
tuelt hver tredjestat i regionen. TSO-er som 
samarbeider i en bestemt region, kan alterna-
tivt bruke den formen for kostnadsfordeling 
som er fastsatt i nr. 3.

6. Prinsippene for kostnadsdeling skal gjelde kost-
nader som bidrar til opprettelse, endring og 
drift av de europeiske plattformene fra tids-
punktet for godkjenningen av forslaget til de 

aktuelle gjennomføringsrammene i henhold til 
artikkel 19 nr. 1, artikkel 20 nr. 1, artikkel 21 nr. 
1 og artikkel 22 nr. 1. Dersom det i gjennomfø-
ringsrammene foreslås at eksisterende prosjek-
ter skal utvikles til en europeisk plattform, kan 
alle TSO-er som deltar i de eksisterende pro-
sjektene, foreslå at en andel av de påløpte kost-
nadene før godkjenningen av forslaget til gjen-
nomføringsrammene som er direkte knyttet til 
utviklingen og gjennomføringen av dette pro-
sjektet, og som vurderes som rimelige, effek-
tive og forholdsmessige, skal anses som en del 
av felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a).

Artikkel 24

Stengetid for balanseenergi

1. Som en del av forslagene i henhold til artikkel 
19, 20 og 21, skal alle TSO-er harmonisere 
stengetiden for balanseenergi for standardpro-
dukter på unionsplan, minst for hver av føl-
gende prosesser:
a) Erstatningsreserver.
b) Frekvensgjenopprettingsreserver med man-

uell aktivering.
c) Frekvensgjenopprettingsreserver med auto-

matisk aktivering.
2. Stengetiden for balanseenergi skal

a) ligge så tett opptil sanntid som mulig,
b) ikke komme før stengetid for det område-

kryssende intradagmarkedet,
c) sikre tilstrekkelig tid til de nødvendige 

balanseprosessene.
3. Etter stengetiden for balanseenergi, skal leve-

randørene av balansetjenester ikke lenger ha 
tillatelse til å innmelde eller oppdatere sine 
bud på balanseenergi.

4. Etter stengetiden for balanseenergi, skal leve-
randørene av balansetjenester uten unødig 
opphold melde fra til den tilknyttende TSO-en 
om eventuelle utilgjengelige volumer av bud 
på balanseenergi i samsvar med artikkel 158 
nr. 4 bokstav b) og artikkel 161 nr. 4 bokstav 
b) i forordning (EU) 2017/1485. Dersom leve-
randører av balansetjenester har et tilknyt-
ningspunkt til en DSO, og dersom DSO-en 
krever det, skal leverandører av balansetje-
nester uten unødig opphold også melde fra til 
DSO-en om eventuelle utilgjengelige volumer 
av bud på balanseenergi.

5. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er som benytter en 
modell for sentralisert regulering, definere 
minst én stengetid for integrert planleggings-
prosess som
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a) skal gjøre leverandører av balansetjenester 
i stand til å oppdatere sine bud på integrert 
planlegging så tett opptil sanntid som 
mulig,

b) ikke skal være mer enn åtte timer før sann-
tid,

c) skal være før stengetiden for innmelding av 
energibud fra TSO.

6. Etter hver stengetid for integrert planleg-
gingsprosess, kan budet på integrert planleg-
gingsprosess bare endres i samsvar med 
reglene definert av den tilknyttende TSO-en i 
vilkårene for leverandører av balansetjenester 
fastsatt i henhold til artikkel 18. Disse reglene 
skal gjennomføres før den tilknyttende TSO-en 
slutter seg til en prosess for utveksling av 
balanseenergi, og skal gjøre det mulig for leve-
randører av balansetjenester å oppdatere sine 
bud på integrert planleggingsprosess i størst 
mulig omfang fram til stengetiden for det 
områdekryssende intradagmarkedet, samtidig 
som det sikres
a) økonomisk effektivitet i den integrerte 

planleggingsprosessen,
b) driftssikkerhet,
c) konsekvens i alle gjentakelser av den inte-

grerte planleggingsprosessen,
d) rettferdig og lik behandling av alle leveran-

dører av balansetjenester i planleggingsom-
rådet,

e) at det ikke er noen negativ virkning på den 
integrerte planleggingsprosessen.

7. Hver TSO som benytter en modell for sentrali-
sert regulering, skal fastsette reglene for bruk 
av bud på integrert planleggingsprosess før 
stengetiden for balanseenergi i samsvar med 
artikkel 18 nr. 8 bokstav c) for å sikre
a) at TSO-en oppfyller kravene til reserveka-

pasitet i sanntid,
b) tilstrekkelige ressurser til å løse interne 

flaskehalser,
c) muligheten for praktisk gjennomførbar 

regulering mellom kraftproduksjonsanlegg 
og forbruksanlegg i sanntid.

Artikkel 25

Krav til standardprodukter

1. Standardprodukter for balanseenergi skal 
utarbeides som en del av forslagene til gjen-
nomføringsrammene for de europeiske platt-
formene i henhold til artikkel 19, 20 og 21. 
Etter godkjenning av hver gjennomførings-
ramme og senest når en TSO bruker den 
respektive europeiske plattformen, skal TSO-

en bruke bare standardprodukter og, dersom 
det er berettiget, spesifikke balanseenergipro-
dukter for å opprettholde systembalansen i 
samsvar med artikkel 127, 157 og 160 i forord-
ning (EU) 2017/1485.

2. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
en liste over standardprodukter for balanseka-
pasitet for frekvensgjenopprettingsreserver og 
erstatningsreserver.

3. Minst annethvert år skal alle TSO-er gjen-
nomgå listen over standardprodukter for balan-
seenergi og balansekapasitet. Gjennomgåelsen 
av standardprodukter skal ta hensyn til
a) målene fastsatt i artikkel 3 nr. 1,
b) dersom det er relevant, foreslåtte endringer 

av listen over standardprodukter og antall 
felles budlister i henhold til artikkel 31 nr. 2,

c) ytelsesindikatorene beskrevet i artikkel 59 
nr. 4.

4. Listen over standardprodukter for balanse-
energi og balansekapasitet kan angi minst føl-
gende egenskaper ved et bud på standardpro-
dukt:
a) Forberedelsesperiode.
b) Rampingperiode.
c) Tid for full aktivering.
d) Minste og største mengde.
e) Deaktiveringsperiode.
f) Korteste og lengste varighet av leverings-

perioden.
g) Gyldighetstid.
h) Aktiveringsmåte.

5. Listen over standardprodukter for balanse-
energi og balansekapasitet skal angi minst føl-
gende variable egenskaper ved et standardpro-
dukt som skal bestemmes av leverandørene av 
balansetjenester under prekvalifiseringen eller 
ved innmelding av budet på standardprodukt:
a) Budpris.
b) Delbarhet.
c) Plassering.
d) Minste varighet mellom slutten av deaktive-

ringsperioden og etterfølgende aktivering.
6. Standardprodukter for balanseenergi og balan-

sekapasitet skal
a) sikre effektiv standardisering, fremme 

grensekryssende konkurranse og likvidi-
tet, og unngå unødig fragmentering av mar-
kedet,

b) gjøre det lettere for eiere av forbruksan-
legg, tredjeparter og eiere av kraftproduk-
sjonsanlegg fra fornybare energikilder 
samt eiere av energilagringsenheter å delta 
som leverandører av balansetjenester.
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Artikkel 26

Krav til spesifikke produkter

1. Etter godkjenningen av gjennomføringsram-
mene for de europeiske plattformene i hen-
hold til artikkel 19, 20 og 21, skal hver TSO 
utarbeide et forslag til definisjon og bruk av 
spesifikke produkter for balanseenergi og 
balansekapasitet. Dette forslaget skal minst 
omfatte
a) en definisjon av spesifikke produkter og 

den perioden de vil bli brukt,
b) en påvisning av at det ikke er tilstrekkelig 

med standardprodukter for å ivareta drifts-
sikkerheten og opprettholde systembalan-
sen på en effektiv måte, eller en påvisning 
av at enkelte balanseressurser ikke kan 
delta i balansemarkedet gjennom standard-
produkter,

c) en beskrivelse av tiltak som er foreslått for 
å minimere bruken av spesifikke produkter 
avhengig av deres økonomiske effektivitet,

d) dersom det er relevant, reglene for konver-
tering av bud på balanseenergi fra spesi-
fikke produkter til bud på balanseenergi fra 
standardprodukter,

e) dersom det er relevant, opplysninger om 
prosessen for konvertering av bud på balan-
seenergi fra spesifikke produkter til bud på 
balanseenergi fra standardprodukter, og 
opplysninger om hvilken felles budliste 
som danner grunnlaget for konverteringen,

f) en påvisning av at de spesifikke produktene 
ikke skaper vesentlig ineffektivitet og vrid-
ninger i balansemarkedet i og utenfor plan-
leggingsområdet.

2. Hver TSO som bruker spesifikke produkter, 
skal minst annethvert år vurdere behovet for å 
bruke spesifikke produkter i samsvar med kri-
teriene fastsatt i nr. 1.

3. De spesifikke produktene skal innføres paral-
lelt med innføringen av standardproduktene. 
Etter bruk av de spesifikke produktene kan 
den tilknyttende TSO-en alternativt
a) konvertere bud på balanseenergi fra spesi-

fikke produkter til bud på balanseenergi fra 
standardprodukter,

b) aktivere bud på balanseenergi fra spesi-
fikke produkter lokalt uten å utveksle dem.

4. Reglene for konvertering av bud på balanse-
energi fra spesifikke produkter til bud på 
balanseenergi fra standardprodukter i henhold 
til nr. 1 bokstav d) skal

a) være rettferdige, åpne og ikke-diskrimine-
rende,

b) ikke skape hindringer for utveksling av 
balansetjenester,

c) sikre at TSO-ene er økonomisk nøytrale.

Artikkel 27

Konvertering av bud i en modell for sentralisert 
regulering

1. Hver TSO som benytter en modell for sentrali-
sert regulering, skal bruke budene på inte-
grert planleggingsprosess til utveksling av 
balansetjenester eller til deling av reserver.

2. Hver TSO som benytter en modell for sentrali-
sert regulering, skal bruke de budene på inte-
grert planleggingsprosess som er tilgjengelig 
for sanntidsforvaltning av systemet, til å levere 
balansetjenester til andre TSO-er, samtidig 
som begrensningene med hensyn til driftssik-
kerhet overholdes.

3. Hver TSO som benytter en modell for sentrali-
sert regulering, skal i størst mulig grad kon-
vertere budene på integrert planleggingspro-
sess i henhold til nr. 2, til standardprodukter, 
idet det tas hensyn til driftssikkerheten. 
Reglene for konvertering av bud på integrert 
planleggingsprosess til standardprodukter 
skal
a) være rettferdige, åpne og ikke-diskrimine-

rende,
b) ikke skape hindringer for utveksling av 

balansetjenester,
c) sikre at TSO-ene er økonomisk nøytrale.

Artikkel 28

Alternative framgangsmåter

1. Hver TSO skal sikre at det finnes alternative 
løsninger dersom framgangsmåtene nevnt i nr. 
2 og 3 mislykkes.

2. Dersom kjøpet av balansetjenester mislykkes, 
skal de berørte TSO-ene gjenta kjøpsproses-
sen. TSO-ene skal underrette markedsdelta-
kerne om at alternative framgangsmåter vil bli 
tatt i bruk så snart som mulig.

3. Dersom den samordnede aktiveringen av 
balanseenergi mislykkes, kan hver TSO avvike 
fra aktiveringen av den felles budlisten og skal 
underrette markedsdeltakerne så snart som 
mulig.
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Avdeling III

Kjøp av balansetjenester

Kapittel 1

Balanseenergi

Artikkel 29

Aktivering av bud på balanseenergi fra felles 
budliste

1. For å opprettholde systembalansen i samsvar 
med artikkel 127, 157 og 160 i forordning (EU) 
2017/1485, skal hver TSO bruke kostnadsef-
fektive bud på balanseenergi som er tilgjenge-
lig for levering i sitt kontrollområde, basert på 
felles budlister eller en annen modell som defi-
nert etter forslaget fra alle TSO-er i henhold til 
artikkel 21 nr. 5.

2. TSO-ene skal ikke aktivere bud på balanse-
energi før den tilsvarende stengetiden for 
balanseenergi, unntatt i skjerpet driftstilstand 
eller nøddriftstilstand, dersom slik aktivering 
bidrar til å redusere alvorsgraden av disse sys-
temdriftstilstandene, og unntatt dersom 
budene tjener andre formål enn balansering i 
henhold til nr. 3.

3. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
en metode for klassifisering av aktiveringsfor-
mål for bud på balanseenergi. Denne metoden 
skal
a) beskrive alle mulige formål for aktivering 

av bud på balanseenergi,
b) definere klassifiseringskriteriene for hvert 

mulig aktiveringsformål.
4. For hvert bud på balanseenergi som aktiveres 

fra den felles budlisten, skal den TSO-en som 
aktiverer budet, definere aktiveringsformålet 
basert på metoden i henhold til nr. 3. Aktive-
ringsformålet skal meldes og være synlig for 
alle TSO-er gjennom funksjonen for aktive-
ringsoptimering.

5. Dersom aktiveringen av bud på balanseenergi 
avviker fra resultatene fra funksjonen for akti-
veringsoptimering, skal TSO-en i rimelig tid 
offentliggjøre opplysningene om årsakene til 
forekomsten av slike avvik.

6. Anmodningen om aktivering av bud på balan-
seenergi fra funksjonen for aktiveringsoptime-
ring, skal forplikte den anmodende TSO-en og 
tilknyttende TSO-en til å akseptere den kon-
krete utvekslingen av balanseenergi. Hver til-
knyttende TSO skal sikre aktivering av det 
budet på balanseenergi som er valgt av funk-
sjonen for aktiveringsoptimering. Balanse-
energien skal avregnes i henhold til artikkel 

50 og mellom den tilknyttende TSO-en og leve-
randører av balansetjenester i henhold til avde-
ling V kapittel 2.

7. Aktiveringen av bud på balanseenergi skal 
baseres på en TSO-TSO-modell med en felles 
budliste.

8. Hver TSO skal framlegge alle nødvendige data 
for driften av algoritmen i artikkel 58 nr. 1 og 2 
for funksjonen for aktiveringsoptimering i 
samsvar med reglene fastsatt i henhold til 
artikkel 31 nr. 1.

9. Hver tilknyttende TSO skal før stengetiden for 
innmelding av energibud fra TSO, innmelde 
alle bud på balanseenergi som er mottatt fra 
leverandører av balansetjenester til funksjonen 
for aktiveringsoptimering, idet det tas hensyn 
til kravene i artikkel 26 og 27. Den tilknyt-
tende TSO-en skal ikke endre eller holde til-
bake bud på balanseenergi, med unntak for
a) bud på balanseenergi omhandlet i artikkel 

26 og 27,
b) bud på balanseenergi som er åpenbart feil-

aktige og omfatter et volum som det er 
umulig å levere,

c) bud på balanseenergi som ikke videresen-
des til de europeiske plattformene i sam-
svar med nr. 10.

10. Hver TSO som bruker en modell for desentra-
lisert regulering og driver virksomhet i et 
planleggingsområde med en lokal stengetid 
for intradagmarkedet som er senere enn sten-
getiden for balanseenergi i henhold til artikkel 
24, kan utarbeide et forslag om å begrense 
antallet bud som videresendes til de euro-
peiske plattformene i henhold til artikkel 19–
21. De budene som videresendes til de euro-
peiske plattformene, skal alltid være de billig-
ste budene. Dette forslaget skal omfatte
a) definisjonen av det minstevolumet som skal 

videresendes til de europeiske plattfor-
mene. Minstevolumet av bud som innmel-
des av TSO-en, skal være lik eller større 
enn summen av kravene til reservekapasi-
tet for dens LFC-blokk i samsvar med artik-
kel 157 og 160 i forordning (EU) 2017/1485 
og de forpliktelsene som følger av utveks-
lingen av balansekapasitet eller delingen av 
reserver,

b) reglene for å frigi bud som ikke innmeldes 
til de europeiske plattformene, og definisjo-
nen av tidspunktet for når de berørte leve-
randørene av balansetjenester skal under-
rettes om frigivelsen av deres bud.

11. Minst én gang annethvert år etter at forslaget i 
nr. 10 er godkjent av de respektive regule-
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ringsmyndighetene, skal alle TSO-er vurdere 
virkningen av å begrense volumet av bud som 
sendes til de europeiske plattformene og hvor-
dan intradagmarkedet fungerer. Denne vurde-
ringen skal omfatte
a) en vurdering fra de berørte TSO-ene om 

minstevolumet av bud som skal videresen-
des til de europeiske plattformene i hen-
hold til artikkel 10 bokstav a),

b) en anbefaling til de berørte TSO-ene om 
begrensning av budene på balanseenergi.
På grunnlag av denne vurderingen skal alle 

TSO-er legge fram forslag for alle regulerings-
myndigheter om å gjennomgå minstevolumet 
av bud på balanseenergi som skal videresendes 
til de europeiske plattformene i henhold til ar-
tikkel 10 bokstav a).

12. Hver anmodende TSO kan be om aktivering av 
bud på balanseenergi fra de felles budlistene 
opp til det samlede volumet av balanseenergi. 
Det samlede volumet av balanseenergi som 
kan aktiveres av den anmodende TSO-en fra 
bud på balanseenergi fra de felles budlistene, 
beregnes som summen av volumene av
a) bud på balanseenergi innmeldt av den 

anmodende TSO-en, og som ikke stammer 
fra deling av reserver eller utveksling av 
balansekapasitet,

b) bud på balanseenergi innmeldt av andre 
TSO-er som følge av balansekapasitet som 
er kjøpt på vegne av den anmodende TSO-
en,

c) bud på balanseenergi som stammer fra 
deling av reserver, under forutsetning av at 
de andre TSO-ene som deltar i delingen av 
reserver, ikke allerede har bedt om aktive-
ring av disse delte volumene.

13. Alle TSO-er kan i forslagene til gjennomfø-
ringsrammene for de europeiske plattformene 
i henhold til artikkel 19, 20 og 21, fastsette 
hvilke vilkår eller hvilke situasjoner begrens-
ningene fastsatt i nr. 12, ikke skal gjelde for. 
Dersom en TSO ber om bud på balanseenergi 
utover begrensningen fastsatt i nr. 12, skal alle 
andre TSO-er underrettes.

14. Hver TSO kan erklære bud på balanseenergi 
som innmeldes til funksjonen for aktiverings-
optimering for utilgjengelige for aktivering av 
andre TSO-er, fordi de er begrenset på grunn 
av interne flaskehalser eller på grunn av drift-
sikkerhetsbegrensninger i den tilknyttende 
TSO-ens planleggingsområde.

Artikkel 30

Prisfastsettelse for balanseenergi og utveks-
lingskapasitet mellom budområder som brukes 
til utveksling av balanseenergi eller til drift av 
prosessen for utligning av motsattrettede 
ubalanser

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
en metode for å bestemme priser for balanse-
energi som følger av aktivering av bud på 
balanseenergi for frekvensgjenopprettingpro-
sessen i henhold til artikkel 143 og 147 i for-
ordning (EU) 2017/1485, og prosessen for 
erstatning av reserver i henhold til artikkel 
144 og 148 i forordning (EU) 2017/1485. En 
slik metode skal
a) bygge på marginalprising («pay-as-clea-

red»),
b) definere hvordan aktivering av bud på 

balanseenergi som er aktivert for andre for-
mål enn balansering, påvirker prisen på 
balanseenergi, samtidig som det sikres at 
som minimum bud på balanseenergi som er 
aktivert for intern flaskehalshåndtering, 
ikke skal fastsette marginalprisen på balan-
seenergi,

c) fastsette minst én pris på balanseenergi for 
hver balanseavregningsperiode,

d) gi korrekte prissignaler og insentiver til 
markedsdeltakerne,

e) ta hensyn til metoden for prisfastsettelse i 
tidsrammene for dagen-før- og intradag-
markedet.

2. Dersom TSO-er finner at det er behov for tek-
niske prisbegrensninger for at markedet skal 
fungere godt, kan de som en del av forslaget i 
henhold til nr. 1, i fellesskap utarbeide et for-
slag til harmoniserte høyeste og laveste priser 
på balanseenergi, herunder budpriser og like-
vektspriser, som skal benyttes i alle planleg-
gingsområder. I slike tilfeller skal harmoni-
serte høyeste og laveste priser på balanse-
energi ta hensyn til høyeste og laveste like-
vektspris for tidsrammene for dagen-før- og 
intradagmarkedet i henhold til forordning 
(EU) 2015/1222.

3. Forslaget i henhold til nr. 1 skal også definere 
en metode for prisfastsettelse for utvekslings-
kapasitet mellom budområder som brukes til 
utveksling av balanseenergi eller til drift av 
prosessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser. En slik metode skal være i samsvar 
med kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/
1222, og
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a) gjenspeile markedsrelaterte flaskehalser,
b) bygge på prisene for balanseenergi fra akti-

verte bud på balanseenergi, bestemt i sam-
svar med prisfastsettelsesmetoden i hen-
hold til nr. 1 bokstav a), eller eventuelt pris-
fastsettelsesmetoden i henhold til nr. 5,

c) ikke pålegge ytterligere gebyrer for utveks-
ling av balanseenergi eller for drift av pro-
sessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser, bortsett fra et gebyr for å kompen-
sere for tap dersom dette gebyret også tas i 
betraktning i andre tidsrammer.

4. Den harmoniserte metoden for prisfastsettelse 
definert i nr. 1, skal gjelde for balanseenergi 
fra alle standardprodukter og spesifikke pro-
dukter i henhold til artikkel 26 nr. 3 bokstav a). 
Når det gjelder spesifikke produkter i henhold 
til artikkel 26 nr. 3 bokstav b), kan den berørte 
TSO-en foreslå en annen prisfastsettelsesme-
tode i forslaget for spesifikke produkter i hen-
hold til artikkel 26.

5. Dersom alle TSO-er finner kilder til ineffektivi-
tet ved bruk av metoden foreslått i henhold til 
nr. 1 bokstav a), kan de be om en endring og 
foreslå en annen prisfastsettelsesmetode enn 
metoden i nr. 1 bokstav a). I så fall skal alle 
TSO-er foreta en grundig analyse som viser at 
den alternative prisfastsettelsesmetoden er 
mer effektiv.

Artikkel 31

Funksjon for aktiveringsoptimering

1. Alle TSO-er skal etablere en funksjon for akti-
veringsoptimering i samsvar med artikkel 29 
og denne artikkel for å optimere aktiveringen 
av bud på balanseenergi fra forskjellige felles 
budlister. Denne funksjonen skal minst ta hen-
syn til
a) aktiveringsprosesser og tekniske begrens-

ninger fra forskjellige balanseenergipro-
dukter,

b) driftssikkerhet,
c) alle bud på balanseenergi som inngår i 

kompatible felles budlister,
d) muligheten til å utligne motsattrettede 

anmodninger om motvirkende aktiveringer 
fra TSO-er,

e) framlagte aktiveringsanmodninger fra alle 
TSO-er,

f) tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom 
budområder.

2. Felles budlister skal bestå av bud på balanse-
energi fra standardprodukter. Alle TSO-er skal 

opprette de nødvendige felles budlistene for 
standardproduktene. Budene på balanse-
energi for opp- og nedregulering skal være 
atskilt i forskjellige felles budlister.

3. Hver funksjon for aktiveringsoptimering skal 
bruke minst én felles budliste for bud på balan-
seenergi for oppregulering, og én felles bud-
liste for bud på balanseenergi for nedregule-
ring.

4. TSO-ene skal sikre at bud på balanseenergi 
som innmeldes til de felles budlistene, angis i 
euro og viser til tidsenheten for markedet.

5. Avhengig av kravet om standardprodukter for 
balanseenergi, kan TSO-ene opprette flere fel-
les budlister.

6. Hver TSO skal framlegge sine aktiveringsan-
modninger for bud på balanseenergi til funk-
sjonen for aktiveringsoptimering.

7. Funksjonen for aktiveringsoptimering skal 
velge bud på balanseenergi og be om aktive-
ring av utvalgte bud på balanseenergi fra de til-
knyttende TSO-ene som den leverandøren av 
balansetjenester som er forbundet med det 
utvalgte budet på balanseenergi, er tilknyttet.

8. Funksjonen for aktiveringsoptimering skal 
sende bekreftelsen på de aktiverte budene på 
balanseenergi til den TSO-en som ber om akti-
vering av bud på balanseenergi. De aktiverte 
leverandørene av balansetjenester skal være 
ansvarlige for å levere det anmodede volumet 
fram til utløpet av leveringsperioden.

9. Alle TSO-er som driver prosessen for fre-
kvensgjenoppretting og erstatning av reserver 
for å balansere sitt LFC-område, skal bestrebe 
seg på å bruke alle bud på balanseenergi fra 
relevante felles budlister til å balansere 
systemet så effektivt som mulig, idet det tas 
hensyn til driftssikkerheten.

10. TSO-er som ikke bruker prosessen for erstat-
ning av reserver til å balansere sitt LFC-
område, skal bestrebe seg på å bruke alle bud 
på balanseenergi fra relevante felles budlister 
for frekvensgjenopprettingsreserver til å 
balansere systemet så effektivt som mulig, idet 
det tas hensyn til driftssikkerheten.

11. Bortsett fra i normaldriftstilstand kan TSO-ene 
beslutte å balansere systemet bare ved hjelp 
av bud på balanseenergi fra leverandører av 
balansetjenester i sitt eget kontrollområde, 
dersom en slik beslutning bidrar til å redusere 
alvorlighetsgraden av den nåværende system-
driftstilstanden. TSO-en skal uten unødig opp-
hold offentliggjøre en begrunnelse for en slik 
beslutning.
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Kapittel 2

Balansekapasitet

Artikkel 32

Kjøpsregler

1. Alle TSO-er i LFC-blokken skal regelmessig 
og minst en gang i året gjennomgå og definere 
kravene til reservekapasitet for LFC-blokken 
eller planleggingsområdene i LFC-blokken i 
henhold til dimensjoneringsreglene nevnt i 
artikkel 127, 157 og 160 i forordning (EU) 
2017/1485. Hver TSO skal utføre en analyse av 
optimal levering av reservekapasitet med sikte 
på å redusere kostnadene i forbindelse med 
levering av reservekapasitet så mye som 
mulig. Denne analysen skal ta hensyn til føl-
gende alternativer for levering av reservekapa-
sitet:
a) Kjøp av balansekapasitet innenfor kontroll-

området og utveksling av balansekapasitet 
med tilgrensende TSO-er, når det er rele-
vant.

b) Deling av reserver, når det er relevant.
c) Volumet av ikke-avtalte bud på balanse-

energi som forventes å være tilgjengelige 
både innenfor deres kontrollområde og 
innenfor de europeiske plattformene, idet 
det tas hensyn til tilgjengelig utvekslingska-
pasitet mellom budområder.

2. Hver TSO som kjøper balansekapasitet, skal 
definere reglene for kjøp av balansekapasitet i 
forslaget til vilkår knyttet til leverandører av 
balansetjenester som er utarbeidet i henhold 
til artikkel 18. Reglene for kjøp av balanseka-
pasitet skal være i samsvar med følgende prin-
sipper:
a) Kjøpsmetoden skal være markedsbasert 

for minst frekvensgjenopprettingsreser-
vene og erstatningsreservene.

b) Kjøpsprosessen skal utføres på kortsiktig 
basis i den grad det er mulig og dersom det 
er økonomisk effektivt.

c) Det avtalte volumet kan deles inn i flere 
kontraktsperioder.

3. Kjøp av balansekapasitet for opp- og nedregu-
lering skal for minst frekvensgjenopprettings-
reservene og erstatningsreservene utføres 
separat. Hver TSO kan framlegge et forslag for 
relevant reguleringsmyndighet i samsvar med 
artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF der de ber 
om unntak fra dette kravet. Forslaget om unn-
tak skal omfatte
a) spesifikasjon av det tidsrommet som unnta-

ket skal gjelde,

b) spesifikasjon av det volumet av balanseka-
pasitet som unntaket skal gjelde,

c) analyse av virkningen av et slikt unntak for 
deltakelsen av balanseressurser i henhold 
til artikkel 25 nr. 6 bokstav b),

d) begrunnelse for unntaket som viser at et 
slikt unntak vil medføre økt økonomisk 
effektivitet.

Artikkel 33

Utveksling av balansekapasitet

1. To eller flere TSO-er som utveksler eller gjen-
sidig er villig til å utveksle balansekapasitet, 
skal utarbeide et forslag til opprettelse av fel-
les og harmoniserte regler samt prosesser for 
utveksling og kjøp av balansekapasitet, samti-
dig som kravene fastsatt i artikkel 32, oppfyl-
les.

2. Unntatt i tilfeller der TSO-BSP-modellen 
benyttes i henhold til artikkel 35, skal utveks-
lingen av balansekapasitet alltid utføres på 
grunnlag av en TSO-TSO-modell der to eller 
flere TSO-er utarbeider en metode for felles 
kjøp av balansekapasitet, idet det tas hensyn til 
tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom bud-
områder og driftsbegrensningene som defi-
nert i del IV avdeling 8 kapittel 1 og 2 i forord-
ning (EU) 2017/1485.

3. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal innmelde alle bud på balansekapasitet fra 
standardprodukter til funksjonen for optime-
ring av kapasitetskjøp. TSO-ene skal ikke 
endre eller holde tilbake noen bud på balanse-
kapasitet og skal la dem inngå i kjøpsproses-
sen, bortsett fra under vilkårene fastsatt i 
artikkel 26 og 27.

4. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal sikre både tilgjengelighet av utvekslings-
kapasitet mellom budområder og at kravene til 
driftssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 
2017/1485, er oppfylt, ved hjelp av
a) metoden for beregning av sannsynligheten 

for tilgjengelig utvekslingskapasitet mel-
lom budområder etter stengetid for det 
områdekryssende intradagmarkedet i hen-
hold til nr. 6,

b) eller metodene for tildeling av utvekslings-
kapasitet mellom budområder til tidsram-
men for balansering i henhold til avdeling 
IV kapittel 2.

5. Hver TSO som bruker metoden for beregning 
av sannsynligheten for tilgjengelig utveks-
lingskapasitet mellom budområder etter sten-
getid for det områdekryssende intradagmar-
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kedet, skal underrette de andre TSO-ene i sin 
LFC-blokk om risikoen for mangel på reserve-
kapasitet i planleggingsområdet eller planleg-
gingsområdene i sitt kontrollområde som kan 
påvirke oppfyllelsen av kravene i henhold til 
artikkel 157 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 
2017/1485.

6. TSO-er som utveksler balansekapasitet for fre-
kvensgjenopprettingsreserver og erstatnings-
reserver, kan utarbeide et forslag til en metode 
for beregning av sannsynligheten for tilgjenge-
lig utvekslingskapasitet mellom budområder 
etter stengetid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet. Metoden skal minst beskrive
a) framgangsmåtene for å underrette andre 

TSO-er i LFC-blokken,
b) prosessen for å foreta vurderingen av den 

aktuelle perioden for utveksling av balanse-
kapasitet,

c) metoden for å vurdere risikoen for mangel 
på utvekslingskapasitet mellom budområ-
der som følge av planlagt og ikke-planlagt 
driftsstans og på grunn av flaskehalser,

d) metoden for å vurdere risikoen for util-
strekkelig reservekapasitet på grunn av 
mangel på utvekslingskapasitet mellom 
budområder,

e) kravene til en alternativ løsning ved mangel 
på utvekslingskapasitet mellom budområ-
der eller utilstrekkelig reservekapasitet,

f) kravene til etterfølgende gjennomgåelse og 
overvåking av risikoer,

g) reglene for å sikre avregning i henhold til 
avdeling V.

7. TSO-ene skal ikke øke pålitelighetsmarginen 
beregnet i henhold til forordning (EU) 2015/
1222 som følge av utvekslingen av balanseka-
pasitet for frekvensgjenopprettingsreserver og 
erstatningsreserver.

Artikkel 34

Overføring av balansekapasitet

1. Innenfor det geografiske området der kjøpet 
av balansekapasitet har funnet sted, skal TSO-
ene tillate leverandører av balansetjenester å 
overføre sine forpliktelser til å levere balanse-
kapasitet. Den eller de berørte TSO-ene kan 
be om unntak dersom kontraktsperiodene for 
balansekapasitet i henhold til artikkel 32 nr. 2 
bokstav b) er klart begrenset til mindre enn én 
uke.

2. Overføring av balansekapasitet skal være til-
latt fram til minst én time før starten av leve-
ringsdagen.

3. Overføring av balansekapasitet skal være til-
latt dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) Mottakende leverandør av balansetjenester 

har bestått kvalifiseringsprosessen for den 
balansekapasiteten som overføringen gjel-
der.

b) Overføringen av balansekapasitet forven-
tes ikke å sette driftssikkerheten i fare.

c) Overføringen av balansekapasitet oversti-
ger ikke driftsbegrensningene fastsatt i del 
IV avdeling 8 kapittel 1 og 2 i forordning 
(EU) 2017/1485.

4. Dersom overføringen av balansekapasitet kre-
ver bruk av utvekslingskapasitet mellom bud-
områder, skal slik overføring bare være tillatt 
dersom
a) den utvekslingskapasiteten mellom budom-

råder som kreves for å utføre overføringen, 
allerede er tilgjengelig fra tidligere tilde-
lingsprosesser i henhold til avdeling IV 
kapittel 2,

b) utvekslingskapasiteten mellom budområ-
der er tilgjengelig i henhold til metoden for 
beregning av sannsynligheten for tilgjenge-
lig utvekslingskapasitet mellom budområ-
der etter stengetid for det områdekrys-
sende intradagmarkedet i samsvar med 
artikkel 33 nr. 6.

5. Dersom en TSO ikke tillater overføringen av 
balansekapasitet, skal den berørte TSO-en for-
klare årsaken til avslaget overfor de involverte 
leverandørene av balansetjenester.

Kapittel 3

TSO-BSP-modell

Artikkel 35

Utveksling av balansetjenester

1. To eller flere TSO-er kan på eget initiativ eller 
på anmodning fra sine relevante regulerings-
myndigheter i samsvar med artikkel 37 i direk-
tiv 2009/72/EF, utarbeide et forslag til bruk av 
TSO-BSP-modellen.

2. Forslaget til bruk av en TSO-BSP-modell skal 
omfatte
a) en nytte- og kostnadsanalyse foretatt i hen-

hold til artikkel 61 som identifiserer effekti-
vitetsgevinstene ved å benytte TSO-BSP-
modellen for minst planleggingsområdet 
eller -områdene for de berørte TSO-ene,

b) den ønskede bruksperioden,
c) en beskrivelse av metoden for å sikre til-

strekkelig utvekslingskapasitet mellom 
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budområder i samsvar med artikkel 33 nr. 
6.

3. Dersom TSO-BSP-modellen benyttes, kan de 
respektive TSO-ene og leverandørene av 
balansetjenester være unntatt fra kravene i 
artikkel 16 nr. 2, artikkel 16 nr. 4, artikkel 16 
nr. 5 og artikkel 29 nr. 9 for de relevante pro-
sessene.

4. Dersom TSO-BSP-modellen benyttes, skal de 
berørte TSO-ene inngå en felles avtale om de 
tekniske og avtalefestede kravene og om infor-
masjonsutveksling for aktivering av bud på 
balanseenergi. Den TSO-en som inngår leve-
randøravtale og leverandøren av balansetje-
nester, skal inngå avtaler på grunnlag av TSO-
BSP-modellen.

5. TSO-BSP-modellen for utveksling av balanse-
energi fra frekvensgjenopprettingsreserver 
kan benyttes bare dersom TSO-BSP-modellen 
også skal benyttes for utveksling av balanseka-
pasitet for frekvensgjenopprettingsreserver.

6. TSO-BSP-modellen for utveksling av balanse-
energi fra erstatningsreserver kan benyttes 
dersom TSO-BSP-modellen benyttes for 
utveksling av balansekapasitet for erstatnings-
reserver, eller dersom én av de to berørte 
TSO-ene ikke driver prosessen for erstatning 
av reserver som en del av strukturen for last-
frekvensregulering i henhold til del IV i forord-
ning (EU) 2017/1485.

7. Innen fire år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal all utveksling av balansekapasitet 
være basert på TSO-TSO-modellen. Dette kra-
vet skal ikke gjelde TSO-BSP-modellen for 
erstatningsreserver dersom én av de to 
berørte TSO-ene ikke driver prosessen for 
erstatning av reserver som en del av struktu-
ren for lastfrekvensregulering i henhold til del 
IV i forordning (EU) 2017/1485.

Avdeling IV

Utvekslingskapasitet mellom budområder for 
balansetjenester

Kapittel 1

Utveksling av balanseenergi eller prosess for 
utligning av motsattrettede ubalanser

Artikkel 36

Bruk av utvekslingskapasitet mellom 
budområder

1. Alle TSO-er skal bruke tilgjengelig utveks-
lingskapasitet mellom budområder, beregnet i 
samsvar med artikkel 37 nr. 2 og 3, til utveks-

ling av balanseenergi eller drift av prosessen 
for utligning av motsattrettede ubalanser.

2. To eller flere TSO-er som utveksler balanseka-
pasitet, kan bruke utvekslingskapasitet mel-
lom budområder til utveksling av balanse-
energi dersom utvekslingskapasitet mellom 
budområder er
a) tilgjengelig i henhold til artikkel 33 nr. 6,
b) frigitt i henhold til artikkel 38 nr. 8 og 9,
c) tildelt i henhold til artikkel 40, 41 og 42.

Artikkel 37

Beregning av utvekslingskapasitet mellom 
budområder

1. Etter stengetid for det områdekryssende intra-
dagmarkedet skal TSO-ene løpende oppdatere 
tilgjengeligheten av utvekslingskapasitet mel-
lom budområder for utveksling av balanse-
energi eller drift av prosessen for utligning av 
motsattrettede ubalanser. Utvekslingskapasi-
teten mellom budområder skal oppdateres 
hver gang en andel av utvekslingskapasiteten 
mellom budområder er brukt, eller når utveks-
lingskapasiteten mellom budområder er 
beregnet på nytt.

2. Før gjennomføringen av metoden for kapasi-
tetsberegning nevnt i nr. 3, skal TSO-ene 
bruke den resterende utvekslingskapasiteten 
mellom budområder etter stengetiden for det 
områdekryssende intradagmarkedet.

3. Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-ene i en kapasitetsbe-
regningsregion utarbeide en metode til bereg-
ning av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der innenfor tidsrammen for balansering for 
utveksling av balanseenergi eller drift av pro-
sessen for utligning av motsattrettede ubalan-
ser. En slik metode skal unngå markedsvrid-
ning og være i samsvar med den bereg-
ningsmetoden for utvekslingskapasitet mel-
lom budområder som benyttes i tidsrammen 
for intradagmarkedet fastsatt i henhold til for-
ordning (EU) 2015/1222.

Kapittel 2

Utveksling av balansekapasitet eller deling av 
reserver

Artikkel 38

Allmenne krav

1. To eller flere TSO-er kan på eget initiativ eller 
på anmodning fra sine relevante regulerings-
myndigheter i samsvar med artikkel 37 i direk-
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tiv 2009/72/EF, utarbeide et forslag til anven-
delse av en av følgende prosesser:
a) Samoptimert tildelingsprosess i henhold til 

artikkel 40.
b) Markedsbasert tildelingsprosess i henhold 

til artikkel 41.
c) Tildelingsprosess basert på en analyse av 

økonomisk effektivitet i henhold til artikkel 
42.
Utvekslingskapasitet mellom budområder 

som tildeles for å utveksle balansekapasitet el-
ler dele reserver før ikrafttredelsen av denne 
forordning, kan fortsatt brukes for dette formå-
let fram til utløpet av kontraktsperioden.

2. Forslaget til anvendelse av tildelingsprosessen 
skal omfatte
a) budområdegrensene, tidsrammen for mar-

kedet, varigheten av anvendelsen og den 
metoden som skal brukes,

b) dersom tildelingsprosessen er basert på en 
analyse av økonomisk effektivitet, volumet 
av tildelt utvekslingskapasitet mellom bud-
områder og den faktiske analysen av øko-
nomisk effektivitet som begrunner effekti-
viteten ved en slik tildeling.

3. Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag 
om å harmonisere metoden for tildelingspro-
sessen for utvekslingskapasitet mellom bud-
områder med henblikk på å utveksle balanse-
kapasitet eller dele reserver for hver tids-
ramme i henhold til artikkel 40 og, dersom det 
er relevant, i henhold til artikkel 41 og 42.

4. Utvekslingskapasitet mellom budområder 
som tildeles for å utveksle balansekapasitet 
eller dele reserver, skal brukes utelukkende til 
frekvensgjenopprettingsreserver med manuell 
aktivering, frekvensgjenopprettingsreserver 
med automatisk aktivering og erstatningsre-
server. Den pålitelighetsmarginen som er 
beregnet i henhold til forordning (EU) 2015/
1222, skal brukes til drift og utveksling av fre-
kvensreguleringsreserver, unntatt på like-
strømbaserte (DC) overføringsforbindelser, 
som det også kan tildeles utvekslingskapasitet 
mellom budområder for drift og utveksling av 
frekvensreguleringsreserver for, i samsvar 
med nr. 1.

5. TSO-ene kan tildele utvekslingskapasitet mel-
lom budområder med henblikk på å utveksle 
balansekapasitet eller dele reserver bare der-
som utvekslingskapasiteten mellom budområ-
der beregnes i samsvar med de metodene for 
kapasitetsberegning som er utarbeidet i hen-

hold til forordning (EU) 2015/1222 og (EU) 
2016/1719.

6. TSO-ene skal inkludere utvekslingskapasitet 
mellom budområder som tildeles for å 
utveksle balansekapasitet eller dele reserver, 
som allerede tildelt utvekslingskapasitet mel-
lom budområder i beregningene av utveks-
lingskapasitet mellom budområder.

7. Dersom innehavere av fysiske transmisjons-
rettigheter bruker utvekslingskapasitet mel-
lom budområder til utveksling av balansekapa-
sitet, skal kapasiteten anses som spesifisert 
utelukkende i den hensikt å unnta den fra 
anvendelsen av prinsippet om at uutnyttet 
kapasitet må selges («UIOSI-prinsippet» («use-
it-or-sell-it»)).

8. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet 
eller deler reserver, skal regelmessig vurdere 
om utvekslingskapasitet mellom budområder 
som tildeles for å utveksle balansekapasitet 
eller dele reserver, fortsatt er nødvendig for 
dette formålet. Dersom tildelingsprosessen 
basert på en analyse av økonomisk effektivitet 
benyttes, skal denne vurderingen foretas 
minst hvert år. Dersom utvekslingskapasitet 
mellom budområder som tildeles for å 
utveksle balansekapasitet eller dele reserver 
ikke lenger er nødvendig, skal den frigis så 
snart som mulig og returneres i de etterføl-
gende tidsrammene for kapasitetstildeling. 
Slik utvekslingskapasitet mellom budområder 
skal ikke lenger inngå som allerede tildelt 
utvekslingskapasitet mellom budområder i 
beregningene av utvekslingskapasitet mellom 
budområder.

9. Dersom utvekslingskapasitet mellom budom-
råder som tildeles for å utveksle balansekapa-
sitet eller dele reserver, ikke har blitt brukt til 
den tilknyttede utvekslingen av balanseenergi, 
skal den frigis for utveksling av balanseenergi 
med kortere aktiveringstider eller for drift av 
prosessen for utligning av motsattrettede uba-
lanser.

Artikkel 39

Beregning av markedsverdi av utvekslings-
kapasitet mellom budområder

1. Markedsverdien av utvekslingskapasitet mel-
lom budområder for utveksling av energi og 
for utveksling av balansekapasitet eller deling 
av reserver som brukes i en samoptimert eller 
markedsbasert tildelingsprosess, skal bygge 
på faktiske eller forventede markedsverdier av 
utvekslingskapasitet mellom budområder.
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2. Den faktiske markedsverdien av utvekslings-
kapasitet mellom budområder for utveksling 
av energi, skal beregnes på grunnlag av bud 
fra markedsdeltakere i dagen-før-markedene, 
og dersom det er relevant og i den grad det er 
mulig, ta hensyn til forventede bud fra mar-
kedsdeltakere i intradagmarkedene.

3. Den faktiske markedsverdien av utvekslings-
kapasitet mellom budområder for utveksling 
av balansekapasitet som brukes i en samopti-
mert eller markedsbasert tildelingsprosess, 
skal beregnes på grunnlag av bud på balanse-
kapasitet som innmeldes til funksjonen for 
optimering av kapasitetskjøp i henhold til 
artikkel 33 nr. 3.

4. Den faktiske markedsverdien av utvekslings-
kapasitet mellom budområder for deling av 
reserver som brukes i en samoptimert eller 
markedsbasert tildelingsprosess, skal bereg-
nes på grunnlag av kostnadsbesparelsene ved 
kjøp av balansekapasitet.

5. Den forventede markedsverdien av utveks-
lingskapasitet mellom budområder skal bygge 
på ett av følgende alternative prinsipper:
a) Bruk av åpne markedsindikatorer som 

viser markedsverdien av utvekslingskapasi-
tet mellom budområder.

b) Bruk av en prognosemetode som gjør det 
mulig å foreta en nøyaktig og pålitelig vur-
dering av markedsverdien av utvekslings-
kapasitet mellom budområder.
Den forventede markedsverdien av utveks-

lingskapasitet mellom budområder for utveks-
ling av energi mellom budområder, skal bereg-
nes på grunnlag av forventede forskjeller i mar-
kedsprisene i dagen-før-markedene, og 
dersom det er relevant og i den grad det er mu-
lig, intradagmarkedene mellom budområder. 
Ved beregning av forventet markedsverdi skal 
det tas behørig hensyn til ytterligere relevante 
faktorer som påvirker etterspørsels- og pro-
duksjonsmønstre i de forskjellige budområ-
dene.

6. Effektiviteten til prognosemodellen i henhold 
til nr. 5 bokstav b), herunder en sammenlig-
ning av de forventede og faktiske markedsver-
diene for utvekslingskapasitet mellom budom-
råder, kan gjennomgås av de relevante regule-
ringsmyndighetene. Dersom kontraktsinngå-
elsen skjer høyst to dager før leveringen av 
balansekapasiteten, kan relevante regulerings-
myndigheter etter denne gjennomgåelsen 
sette en annen grense enn den som er angitt i 
artikkel 41 nr. 2.

Artikkel 40

Samoptimert tildelingsprosess

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
en metode for en samoptimert tildelingspro-
sess for utvekslingskapasitet mellom budom-
råder med henblikk på å utveksle balansekapa-
sitet eller dele reserver. Denne metoden skal 
gjelde for utveksling av balansekapasitet eller 
deling av reserver med en kontraktsperiode på 
høyst én dag, og dersom kontraktsinngåelsen 
skjer høyst én dag før leveringen av balanseka-
pasiteten. Metoden skal omfatte
a) meldingsprosessen for bruk av den samop-

timerte tildelingsprosessen,
b) en detaljert beskrivelse av hvordan utveks-

lingskapasitet mellom budområder skal til-
deles bud på utveksling av energi og bud på 
utveksling av balansekapasitet eller deling 
av reserver i en enkelt optimeringsprosess 
som gjennomføres for både implisitte og 
eksplisitte auksjoner,

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettel-
sesmetoden, ordningen for bindende fast-
satt kapasitet og delingen av flaskehalsinn-
tekt for den utvekslingskapasiteten mellom 
budområder som er tildelt bud på utveks-
ling av balansekapasitet eller deling av 
reserver via den samoptimerte tildelings-
prosessen,

d) prosessen med å definere største volum av 
tildelt utvekslingskapasitet mellom budom-
råder med henblikk på å utveksle balanse-
kapasitet eller dele reserver.

2. Denne metoden skal bygge på en sammenlig-
ning av den faktiske markedsverdien av 
utvekslingskapasitet mellom budområder med 
henblikk på å utveksle balansekapasitet eller 
dele reserver, og den faktiske markedsverdien 
av utvekslingskapasitet mellom budområder 
med henblikk på å utveksle energi.

3. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bin-
dende fastsatt kapasitet og delingen av flaske-
halsinntekt for den utvekslingskapasiteten 
mellom budområder som er tildelt bud på 
utveksling av balansekapasitet eller deling av 
reserver via den samoptimerte tildelingspro-
sessen, skal sikre likebehandling med den 
utvekslingskapasiteten mellom budområder 
som er tildelt bud på utveksling av energi.

4. Utvekslingskapasitet mellom budområder 
som er tildelt bud på utveksling av balanseka-
pasitet eller deling av reserver via den samop-
timerte tildelingsprosessen, skal brukes bare 
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til utveksling av balansekapasitet eller deling 
av reserver og tilhørende utveksling av balan-
seenergi.

Artikkel 41

Markedsbasert tildelingsprosess

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning kan alle TSO-er i en kapasitetsbereg-
ningsregion utarbeide et forslag til en metode 
for en markedsbasert tildelingsprosess for 
utvekslingskapasitet mellom budområder med 
henblikk på å utveksle balansekapasitet eller 
dele reserver. Denne metoden skal gjelde for 
utveksling av balansekapasitet eller deling av 
reserver med en kontraktsperiode på høyst én 
dag, og dersom kontraktsinngåelsen skjer 
høyst én uke før leveringen av balansekapasi-
teten. Metoden skal omfatte
a) meldingsprosessen for bruk av den mar-

kedsbaserte tildelingsprosessen,
b) en detaljert beskrivelse av hvordan man 

bestemmer den faktiske markedsverdien 
av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der med henblikk på å utveksle balanseka-
pasitet eller dele reserver, samt den forven-
tede markedsverdien av utvekslingskapasi-
tet mellom budområder med henblikk på å 
utveksle energi, og eventuelt den faktiske 
markedsverdien av utvekslingskapasitet 
mellom budområder med henblikk på å 
utveksle energi og den forventede mar-
kedsverdien av utvekslingskapasitet mel-
lom budområder med henblikk på å 
utveksle balansekapasitet eller dele reser-
ver,

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettel-
sesmetoden, ordningen for bindende fast-
satt kapasitet og delingen av flaskehalsinn-
tekt for utvekslingskapasiteten mellom 
budområder som er tildelt bud på utveks-
ling av balansekapasitet eller deling av 
reserver via den markedsbaserte tildelings-
prosessen,

d) prosessen med å definere største volum av 
tildelt utvekslingskapasitet mellom budom-
råder med henblikk på å utveksle balanse-
kapasitet eller dele reserver i henhold til nr. 
2.

2. Utvekslingskapasitet mellom budområder 
som tildeles ved en markedsbasert prosess, 
skal være begrenset til 10 % av tilgjengelig 
kapasitet for utvekslingen av energi fra det 
foregående relevante kalenderåret mellom de 
respektive budområdene eller, når det gjelder 

nye overføringsforbindelser, 10 % av samlet 
installert teknisk kapasitet i disse nye overfø-
ringsforbindelsene.

Denne begrensningen med hensyn til vo-
lum vil ikke nødvendigvis gjelde dersom kon-
traktsinngåelsen skjer høyst to dager før leve-
ringen av balansekapasiteten, eller for budom-
rådegrenser som er knyttet sammen gjennom 
likestrømbaserte overføringsforbindelser, 
fram til den samoptimerte tildelingsprosessen 
er harmonisert på unionsplan i henhold til ar-
tikkel 38 nr. 3.

3. Denne metoden skal baseres på en sammen-
ligning av den faktiske markedsverdien av 
utvekslingskapasitet mellom budområder med 
henblikk på å utveksle balansekapasitet eller 
dele reserver og den forventede markedsver-
dien av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der med henblikk på å utveksle energi, eller på 
en sammenligning av den forventede mar-
kedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 
budområder med henblikk på å utveksle 
balansekapasitet eller dele reserver, og den 
faktiske markedsverdien av utvekslingskapasi-
tet mellom budområder med henblikk på å 
utveksle energi.

4. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bin-
dende fastsatt kapasitet og delingen av flaske-
halsinntekt for utvekslingskapasitet mellom 
budområder som er tildelt med henblikk på å 
utveksle balansekapasitet eller dele reserver 
via den markedsbaserte tildelingsprosessen, 
skal sikre likebehandling med den utveks-
lingskapasiteten mellom budområder som er 
tildelt med henblikk på å utveksle energi.

5. Utvekslingskapasitet mellom budområder 
som er tildelt for å utveksle balansekapasitet 
eller dele reserver via den markedsbaserte til-
delingsprosessen, skal brukes bare til utveks-
ling av balansekapasitet eller deling av reser-
ver og tilhørende utveksling av balanseenergi.

Artikkel 42

Tildelingsprosess basert på analyse av økono-
misk effektivitet

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning kan alle TSO-er i en kapasitetsbereg-
ningsregion utarbeide et forslag til en metode 
for tildeling av utvekslingskapasitet mellom 
budområder basert på en analyse av økono-
misk effektivitet. En slik metode skal gjelde 
for utveksling av balansekapasitet eller deling 
av reserver med en kontraktsperiode på mer 
enn én dag, og dersom kontraktsinngåelsen 
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skjer mer enn én uke før leveringen av balan-
sekapasiteten. Metoden skal omfatte
a) reglene og prinsippene for tildeling av 

utvekslingskapasitet mellom budområder 
basert på en analyse av økonomisk effekti-
vitet,

b) en detaljert beskrivelse av hvordan man 
bestemmer den forventede markedsver-
dien av utvekslingskapasitet mellom bud-
områder med henblikk på å utveksle balan-
sekapasitet eller dele reserver, og en vurde-
ring av markedsverdien av utvekslingska-
pasitet mellom budområder med henblikk 
på å utveksle energi,

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettel-
sesmetoden, ordningen for bindende fast-
satt kapasitet og delingen av flaskehalsinn-
tekt for den utvekslingskapasiteten mellom 
budområder som er tildelt, basert på en 
analyse av økonomisk effektivitet,

d) største volum av tildelt utvekslingskapasi-
tet mellom budområder med henblikk på å 
utveksle balansekapasitet eller dele reser-
ver i henhold til nr. 2.

2. Tildelingen av utvekslingskapasitet mellom 
budområder basert på en analyse av økono-
misk effektivitet skal være begrenset til 5 % av 
tilgjengelig kapasitet for utvekslingen av 
energi fra det foregående relevante kalender-
året mellom de respektive budområdene eller, 
når det gjelder nye overføringsforbindelser, 10 
% av samlet installert teknisk kapasitet i disse 
nye overføringsforbindelsene. Denne begrens-
ningen med hensyn til volum vil ikke nødven-
digvis gjelde for budområdegrenser som er 
knyttet sammen gjennom likestrømbaserte 
overføringsforbindelser, før de samoptimerte 
eller markedsbaserte tildelingsprosessene er 
harmonisert på unionsplan i henhold til artik-
kel 38 nr. 3.

3. Metoden for tildeling av utvekslingskapasitet 
mellom budområder basert på en analyse av 
økonomisk effektivitet, skal bygge på en sam-
menligning av den forventede markedsver-
dien av utvekslingskapasitet mellom budområ-
der for utveksling av balansekapasitet eller 
deling av reserver, og den forventede mar-
kedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 
budområder for utveksling av energi.

4. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bin-
dende fastsatt kapasitet og delingen av flaske-
halsinntekt for utvekslingskapasitet mellom 
budområder som er tildelt med henblikk på å 
utveksle balansekapasitet eller dele reserver 
basert på en analyse av økonomisk effektivitet, 

skal sikre likebehandling med den utveks-
lingskapasiteten mellom budområder som er 
tildelt med henblikk på å utveksle energi.

5. TSO-ene nevnt i nr. 1, skal utarbeide et forslag 
til en liste over hver enkelt tildeling av utveks-
lingskapasitet mellom budområder basert på 
en analyse av økonomisk effektivitet. En slik 
liste skal omfatte
a) spesifikasjonen av budområdegrensene,
b) volumet av tildelt utvekslingskapasitet mel-

lom budområder,
c) perioden der utvekslingskapasiteten mel-

lom budområder vil bli tildelt med henblikk 
på å utveksle balansekapasitet eller dele 
reserver,

d) den økonomiske analysen som begrunner 
effektiviteten ved en slik tildeling.

6. TSO-ene nevnt i nr. 1, skal foreta en ny vurde-
ring av verdien av den tildelte utvekslingskapa-
siteten mellom budområder i forbindelse med 
kjøp av balansekapasitet, og skal frigi den til-
delte utvekslingskapasiteten mellom budområ-
der som ikke lenger er fordelaktig for utveks-
lingen av balansekapasitet eller delingen av 
reserver.

Artikkel 43

Bruk av utvekslingskapasitet mellom bud-
områder hos leverandører av balansetjenester

1. Leverandører av balansetjenester som har en 
avtale om balansekapasitet med en TSO på 
grunnlag av en TSO-BSP-modell i henhold til 
artikkel 35, skal ha rett til å bruke utvekslings-
kapasitet mellom budområder til utveksling av 
balansekapasitet dersom de er innehavere av 
fysiske transmisjonsrettigheter.

2. Leverandører av balansetjenester som bruker 
utvekslingskapasitet mellom budområder til 
utveksling av balansekapasitet på grunnlag av 
en TSO-BSP-modell i henhold til artikkel 35, 
skal spesifisere sine fysiske transmisjonsret-
tigheter til utveksling av balansekapasitet til de 
berørte TSO-ene. Slike fysiske transmisjons-
rettigheter skal gi innehaverne rett til å spesifi-
sere utvekslingen av balanseenergi til de 
berørte TSO-ene, og skal derfor unntas fra 
anvendelsen av UIOSI-prinsippet.

3. Utvekslingskapasitet mellom budområder 
som tildeles med henblikk på å utveksle balan-
sekapasitet i samsvar med nr. 2, skal inngå 
som allerede tildelt utvekslingskapasitet mel-
lom budområder i beregningene av utveks-
lingskapasitet mellom budområder.
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Avdeling V

Avregning

Kapittel 1

Avregningsprinsipper

Artikkel 44

Allmenne prinsipper

1. Avregningsprosessene skal
a) fastsette egnede økonomiske signaler som 

gjenspeiler ubalansesituasjonen,
b) sikre at ubalanser avregnes med en pris 

som gjenspeiler energiens sanntidsverdi,
c) gi balanseansvarlige insentiver til å være i 

balanse eller hjelpe systemet med å gjen-
opprette balansen,

d) fremme harmoniseringen av ordningene 
for balanseavregning,

e) gi TSO-ene insentiver til å oppfylle sine for-
pliktelser i henhold til artikkel 127, 153, 157 
og 160 i forordning (EU) 2017/1485,

f) unngå vridning av insentiver til balansean-
svarlige, leverandører av balansetjenester 
og TSO-er,

g) støtte konkurranse mellom markedsdelta-
kere,

h) gi leverandører av balansetjenester insenti-
ver til å tilby og levere balansetjenester til 
den tilknyttende TSO-en,

i) sikre at alle TSO-er er økonomisk nøytrale.
2. Hver relevant reguleringsmyndighet i samsvar 

med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF skal 
sikre at alle TSO-er som er underlagt deres 
myndighet, ikke får økonomiske gevinster 
eller tap med hensyn til det økonomiske resul-
tatet av avregningen i henhold til kapittel 2, 3 
og 4 i denne avdeling gjennom reguleringspe-
rioden som definert av relevant regulerings-
myndighet, og skal sikre at alle positive eller 
negative økonomiske resultater som følge av 
avregningen i henhold til kapittel 2, 3 og 4 i 
denne avdeling, skal overføres til nettbru-
kerne i samsvar med gjeldende nasjonale 
regler.

3. Hver TSO kan utarbeide et forslag til en ytterli-
gere avregningsordning atskilt fra balanseav-
regningen for å avregne kjøpskostnadene for 
balansekapasitet i henhold til kapittel 5 i denne 
avdeling, administrasjonskostnader og andre 
kostnader i forbindelse med balansering. Den 
ytterligere avregningsordningen skal gjelde 
for balanseansvarlige. Dette bør helst oppnås 

ved å innføre en funksjon for prisfastsettelse 
på grunnlag av knapphet. Dersom TSO-ene 
velger en annen ordning, bør de begrunne 
dette i forslaget. Et slikt forslag skal godkjen-
nes av relevant reguleringsmyndighet.

4. Hver innmating til eller hvert uttak fra et plan-
leggingsområde for en TSO, skal enten avreg-
nes i samsvar med avdeling V kapittel 3 eller 4.

Kapittel 2

Avregning av balanseenergi

Artikkel 45

Beregning av balanseenergi

1. Når det gjelder avregning av balanseenergi for 
minst prosessen for frekvensgjenoppretting og 
erstatning av reserver, skal hver TSO fastsette 
en framgangsmåte for
a) beregningen av aktivert volum av balanse-

energi basert på anmodet eller målt aktive-
ring,

b) krav om ny beregning av aktivert volum av 
balanseenergi.

2. Hver TSO skal beregne det aktiverte volumet 
av balanseenergi etter framgangsmåtene fast-
satt i nr. 1 bokstav a), for minst
a) hver balanseavregningsperiode,
b) dens ubalanseområder,
c) hver retning, der et negativt fortegn angir 

at leverandøren av balansetjenester for-
trinnsvis har tatt energi ut, og der et positivt 
fortegn angir at leverandøren av balansetje-
nester fortrinnsvis har matet inn energi.

3. Hver tilknyttende TSO skal avregne alle akti-
verte volumer av balanseenergi som er bereg-
net i henhold til nr. 2, med de aktuelle leveran-
dørene av balansetjenester.

Artikkel 46

Balanseenergi for frekvensreguleringsprosessen

1. Hver tilknyttende TSO kan beregne og 
avregne det aktiverte volumet av balanse-
energi for frekvensreguleringsprosessen med 
leverandører av balansetjenester i henhold til 
artikkel 45 nr. 1 og 2.

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller 
negativ, på det aktiverte volumet av balanse-
energi for frekvensreguleringsprosessen, skal 
defineres for hver retning i henhold til tabell 1.
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Artikkel 47

Balanseenergi for frekvensgjenopprettings-
prosessen

1. Hver tilknyttende TSO skal beregne og 
avregne det aktiverte volumet av balanse-
energi for frekvensgjenopprettingsprosessen 
med leverandører av balansetjenester i hen-
hold til artikkel 45 nr. 1 og 2.

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller 
negativ, på det aktiverte volumet av balanse-
energi for frekvensgjenopprettingsprosessen, 
skal defineres for hver retning i henhold til 
artikkel 30 og tabell 1.

Artikkel 48

Balanseenergi for prosessen for erstatning av 
reserver

1. Hver tilknyttende TSO skal beregne og 
avregne det aktiverte volumet av balanse-
energi for prosessen for erstatning av reserver 
med leverandører av balansetjenester i hen-
hold til artikkel 45 nr. 1 og 2.

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller 
negativ, på det aktiverte volumet av balanse-
energi for prosessen for erstatning av reser-
ver, skal defineres for hver retning i henhold 
til artikkel 30 og tabell 1.

Artikkel 49

Ubalansejustering for den balanseansvarlige

1. Hver TSO skal beregne en ubalansejustering 
som skal gjelde for de aktuelle balanseansvar-
lige for hvert aktivert bud på balanseenergi.

2. For ubalanseområder der flere endelige posi-
sjoner for en enkelt balanseansvarlig blir 
beregnet i henhold til artikkel 54 nr. 3, kan det 
beregnes en ubalansejustering for hver enkelt 
posisjon.

3. For hver ubalansejustering skal hver TSO 
bestemme det aktiverte volumet av balanse-
energi som er beregnet i henhold til artikkel 

45, og eventuelle volumer som er aktivert for 
andre formål enn balansering.

Kapittel 3

Avregning for utveksling av energi mellom  
TSO-er

Artikkel 50

Tilsiktet utveksling av energi

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag til 
felles avregningsregler som skal gjelde for all 
tilsiktet utveksling av energi som følge av én 
eller flere av følgende prosesser i henhold til 
artikkel 146, 147 og 148 i forordning (EU) 
2017/1485, for hver av følgende:
a) Prosessen for erstatning av reserver.
b) Frekvensgjenopprettingsprosessen med 

manuell aktivering.
c) Frekvensgjenopprettingsprosessen med 

automatisk aktivering.
d) Prosessen for utligning av motsattrettede 

ubalanser.
2. Hver funksjon for avregning mellom TSO-er 

skal foreta avregning i samsvar med avreg-
ningsreglene i henhold til nr. 1.

3. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er som tilsiktet 
utveksler energi i et synkronområde, utar-
beide et forslag til felles avregningsregler som 
skal gjelde for tilsiktet utveksling av energi, 
som følge av ett av eller begge følgende for-
hold:
a) Frekvensreguleringsprosessen i henhold 

til artikkel 142 i forordning (EU) 2017/
1485.

b) Rampingperioden i henhold til artikkel 136 
i forordning (EU) 2017/1485.

4. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle asynkront tilko-
plede TSO-er som tilsiktet utveksler energi 
mellom synkronområder, utarbeide et forslag 
til felles avregningsregler som skal gjelde for 
tilsiktet utveksling av energi, som følge av ett 
av eller begge følgende forhold:
a) Frekvensreguleringsprosessen for uttak av 

aktiv effekt på synkronområdenivå i hen-
hold til artikkel 172 og 173 i forordning 
(EU) 2017/1485.

b) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv 
effekt på synkronområdenivå i henhold til 
artikkel 137 i forordning (EU) 2017/1485.

5. De felles avregningsreglene i samsvar med nr. 
1 skal minst fastsette at den tilsiktede utveks-

Tabell 8.1 Betaling for balanseenergi

Positiv pris på  
balanseenergi

Negativ pris på 
balanseenergi

Positiv  
balanseenergi

Betaling fra 
TSO til BSP

Betaling fra 
BSP til TSO

Negativ  
balanseenergi

Betaling fra 
BSP til TSO

Betaling fra 
TSO til BSP
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lingen av energi skal beregnes på grunnlag av 
følgende kriterier:
a) I perioder som er avtalt mellom berørte 

TSO-er.
b) For hver retning.
c) Som integralet av den beregnede effektut-

vekslingen i periodene i henhold til nr. 5 
bokstav a).

6. De felles avregningsreglene for tilsiktet 
utveksling av energi i samsvar med nr. 1 bok-
stav a), b) og c), skal ta hensyn til
a) alle priser på balanseenergi som er fastsatt 

i henhold til artikkel 30 nr. 1,
b) metoden for prisfastsettelse av kapasitet 

mellom budområder som brukes til utveks-
lingen av balanseenergi i henhold til artik-
kel 30 nr. 3.

7. De felles avregningsreglene for tilsiktet 
utveksling av energi i samsvar med nr. 1 bok-
stav d), skal ta hensyn til metoden for prisfast-
settelse av utvekslingskapasitet mellom bud-
områder som brukes til drift av prosessen for 
utligning av motsattrettede ubalanser i hen-
hold artikkel 30 nr. 3.

8. Alle TSO-er skal opprette en samordnet meka-
nisme for justeringer av avregninger mellom 
alle TSO-ene.

Artikkel 51

Utilsiktet utveksling av energi

1. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle TSO-er i et synkro-
nområde utarbeide et forslag til felles avreg-
ningsregler som skal gjelde for all utilsiktet 
utveksling av energi. Forslaget skal inneholde 
følgende krav:
a) Prisen for utilsiktet utveksling av energi 

som tas ut fra synkronområdet, skal gjen-
speile prisene for aktivert oppregulering av 
balanseenergi for frekvensgjenopprettings-
prosessen eller prosessen for erstatning av 
reserver for dette synkronområdet.

b) Prisen for utilsiktet utveksling av energi 
som mates inn i synkronområdet, skal gjen-
speile prisene for aktivert nedregulering av 
balanseenergi for frekvensgjenopprettings-
prosessen eller prosessen for erstatning av 
reserver for dette synkronområdet.

2. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av 
denne forordning skal alle asynkront tilko-
plede TSO-er utarbeide et forslag til felles 
avregningsregler som skal gjelde for all utilsik-
tet utveksling av energi mellom asynkront til-
koplede TSO-er.

3. Forslagene til felles avregningsregler for util-
siktet utveksling av energi mellom TSO-er skal 
sikre en rettferdig og lik fordeling av kostna-
der og fordeler mellom dem.

4. Alle TSO-er skal opprette en samordnet meka-
nisme for justeringer av avregninger mellom 
dem.

Kapittel 4

Balanseavregning

Artikkel 52

Balanseavregning

1. Hver TSO eller eventuelt en tredjepart skal, 
når det er hensiktsmessig, innenfor sitt eller 
sine planleggingsområder avregne med hver 
balanseansvarlig for hver balanseavregnings-
periode i henhold til artikkel 53, alle bereg-
nede ubalanser i henhold til artikkel 49 og 54 
mot relevant ubalansepris beregnet i henhold 
til artikkel 55.

2. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er utarbeide et forslag 
for ytterligere å spesifisere og harmonisere 
minst
a) beregningen av en ubalansejustering i hen-

hold til artikkel 49, og beregningen av en 
posisjon, en ubalanse og et tildelt volum 
etter en av metodene i henhold til artikkel 
54 nr. 3,

b) de hovedkomponentene som brukes til å 
beregne ubalanseprisen for alle ubalanser i 
henhold til artikkel 55, herunder eventuelt 
definisjonen av verdien av unngått aktive-
ring av balanseenergi fra frekvensgjenopp-
rettingsreserver eller erstatningsreserver,

c) bruken av felles ubalansepris for alle uba-
lanser i henhold til artikkel 55, som define-
rer en felles pris for positive ubalanser og 
negative ubalanser for hvert område for 
ubalansepris i en balanseavregningsperi-
ode, og

d) definisjonen av vilkårene og metoden for 
bruk av dobbel ubalansepris for alle ubalan-
ser i henhold til artikkel 55, som definerer 
én pris for positive ubalanser og én pris for 
negative ubalanser for hvert område for 
ubalansepris i en balanseavregningsperi-
ode, som omfatter
i) vilkårene for når en TSO kan foreslå 

overfor sin relevante reguleringsmyn-
dighet i samsvar med artikkel 37 i direk-
tiv 2009/72/EF at det skal benyttes dob-
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bel prisfastsettelse, og hvilken begrun-
nelse som skal gis,

ii) metoden for bruk av dobbel prisfastset-
telse.

3. Forslaget i henhold til nr. 2 kan skille mellom 
modeller for desentralisert regulering og sen-
tralisert regulering.

4. Forslaget i henhold til nr. 2 skal fastsette en 
gjennomføringsdato som skal være høyst 18 
måneder etter godkjenning fra alle relevante 
reguleringsmyndigheter i samsvar med artik-
kel 5 nr. 2.

Artikkel 53

Balanseavregningsperiode

1. Innen tre år etter ikrafttredelsen av denne for-
ordning skal alle TSO-er benytte balanseavreg-
ningsperioden på 15 minutter i alle planleg-
gingsområder og sikre at alle grenser for tids-
enheter for markedet sammenfaller med gren-
sene for balanseavregningsperioden.

2. TSO-ene i et synkronområde kan i fellesskap 
be om unntak fra kravet fastsatt i nr. 1.

3. Dersom relevante reguleringsmyndigheter i et 
synkronområde gir unntak fra kravet fastsatt i 
nr. 1 etter en felles anmodning fra TSO-ene i 
det aktuelle synkronområde eller på eget initi-
ativ, skal de i samarbeid med Byrået og minst 
hvert tredje år foreta en nytte- og kostnadsana-
lyse av harmoniseringen av balanseavreg-
ningsperioden i og mellom synkronområder.

Artikkel 54

Beregning av ubalanse

1. Hver TSO skal i sitt eller sine planleggingsom-
råder når det er hensiktsmessig, beregne den 
endelige posisjonen, det tildelte volumet, uba-
lansejusteringen og ubalansen
a) for hver balanseansvarlig,
b) for hver balanseavregningsperiode,
c) i hvert ubalanseområde.

2. Ubalanseområdet skal tilsvare planleggings-
området, men ikke i en modell for sentralisert 
regulering, der ubalanseområdet kan være en 
del av planleggingsområdet.

3. Fram til gjennomføringen av forslaget i hen-
hold til artikkel 52 nr. 2, skal hver TSO 
beregne den endelige posisjonen for en balan-
seansvarlig ved hjelp av en av følgende meto-
der:
a) Den balanseansvarlige har én enkelt ende-

lig posisjon som er lik summen av dens 

eksterne kommersielle handelsplaner og 
interne kommersielle handelsplaner.

b) Den balanseansvarlige har to endelige posi-
sjoner: Den første er lik summen av dens 
eksterne kommersielle handelsplaner og 
interne kommersielle handelsplaner for 
produksjon, og den andre er lik summen av 
dens eksterne kommersielle handelsplaner 
og interne kommersielle handelsplaner for 
forbruk.

c) I en modell for sentralisert regulering kan 
en balanseansvarlig ha flere endelige posi-
sjoner per ubalanseområde som er lik pro-
duksjonsplanene for kraftproduksjonsan-
legg eller forbruksplanene for forbruksan-
legg.

4. Hver TSO skal fastsette regler for
a) beregning av endelig posisjon,
b) bestemmelse av det tildelte volumet,
c) bestemmelse av ubalansejusteringen i hen-

hold til artikkel 49,
d) beregning av ubalanse,
e) krav om ny beregning av ubalanse fra en 

balanseansvarlig.
5. Tildelt volum skal ikke beregnes for en balan-

seansvarlig som ikke dekker innmating eller 
uttak.

6. En ubalanse skal angi størrelsen og retningen 
på avregningstransaksjonen mellom den 
balanseansvarlige og TSO-en; en ubalanse kan 
alternativt ha
a) et negativt fortegn, som angir knapphet hos 

en balanseansvarlig,
b) et positivt fortegn, som angir overskudd 

hos en balanseansvarlig.

Artikkel 55

Ubalansepris

1. Hver TSO skal fastsette regler for å beregne 
ubalanseprisen, som kan være positiv, null 
eller negativ, som definert i tabell 2.

2. Reglene i henhold til nr. 1 skal omfatte en defi-
nisjon av verdien av unngått aktivering av 

Tabell 8.2 Betaling for ubalanse

Positiv  
ubalansepris

Negativ  
ubalansepris

Positiv  
ubalanse

Betaling fra  
TSO til BRP

Betaling fra 
BRP til TSO

Negativ  
ubalanse

Betaling fra  
BRP til TSO

Betaling fra 
TSO til BRP
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balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsre-
server eller erstatningsreserver.

3. Hver TSO skal bestemme ubalanseprisen for
a) hver balanseavregningsperiode,
b) dens områder for ubalansepris,
c) hver ubalanseretning.

4. Ubalanseprisen for negativ ubalanse skal ikke 
være mindre enn enten
a) den veide gjennomsnittsprisen for positiv 

aktivert balanseenergi fra frekvensgjenopp-
rettingsreserver og erstatningsreserver, 
eller

b) dersom ingen aktivering av balanseenergi i 
noen retning har skjedd i balanseavreg-
ningsperioden, verdien av unngått aktive-
ring av balanseenergi fra frekvensgjenopp-
rettingsreserver eller erstatningsreserver.

5. Ubalanseprisen for positiv ubalanse skal ikke 
være større enn enten
a) den veide gjennomsnittsprisen for negativ 

aktivert balanseenergi fra frekvensgjenopp-
rettingsreserver og erstatningsreserver, 
eller

b) dersom ingen aktivering av balanseenergi i 
noen retning har skjedd i balanseavreg-
ningsperioden, verdien av unngått aktive-
ring av balanseenergi fra frekvensgjenopp-
rettingsreserver eller erstatningsreserver.

6. Dersom både positiv og negativ balanseenergi 
fra frekvensgjenopprettingsreserver eller 
erstatningsreserver er aktivert i samme balan-
seavregningsperiode, skal balanseavregnings-
prisen bestemmes for positiv ubalanse og 
negativ ubalanse basert på minst ett av prinsip-
pene i henhold til nr. 4 og 5.

Kapittel 5

Avregning av balansekapasitet

Artikkel 56

Kjøp innenfor et planleggingsområde

1. Hver TSO i et planleggingsområde som bru-
ker bud på balansekapasitet, skal fastsette 
regler for avregning av minst frekvensgjen-
opprettingsreserver og erstatningsreserver i 
henhold til kravene angitt i artikkel 32.

2. Hver TSO i et planleggingsområde som bru-
ker bud på balansekapasitet, skal avregne 
minst alle kjøpte frekvensgjenopprettingsre-
server og erstatningsreserver i henhold til 
kravene angitt i artikkel 32.

Artikkel 57

Kjøp utenfor et planleggingsområde

1. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal fastsette regler for avregning av kjøpt 
balansekapasitet i henhold til artikkel 33 og 35.

2. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal i fellesskap avregne kjøpt balansekapasi-
tet ved hjelp av funksjonen for avregning mel-
lom TSO-er i henhold til artikkel 33. TSO-er 
som utveksler balansekapasitet basert på en 
TSO-BSP-modell, skal avregne kjøpt balanse-
kapasitet i henhold til artikkel 35.

3. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal fastsette regler for avregning av tildeling 
av utvekslingskapasitet mellom budområder i 
henhold til avdeling IV kapittel 2.

4. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
skal avregne den tildelte utvekslingskapasite-
ten mellom budområder i henhold til avdeling 
IV kapittel 2.

Avdeling VI

Algoritme

Artikkel 58

Balansealgoritmer

1. I forslagene i henhold til artikkel 19, 20 og 21 
skal alle TSO-er utarbeide algoritmer som skal 
brukes av funksjonene for aktiveringsoptime-
ring for å aktivere bud på balanseenergi. Disse 
algoritmene skal
a) overholde aktiveringsmetoden for bud på 

balanseenergi i henhold til artikkel 29,
b) overholde prisfastsettelsesmetoden for 

balanseenergi i henhold til artikkel 30,
c) ta hensyn til prosessbeskrivelsene for utlig-

ning av motsattrettede ubalanser og aktive-
ring over landegrensene i henhold til del IV 
avdeling III i forordning (EU) 2017/1485.

2. I forslaget i henhold til artikkel 22 skal alle 
TSO-er utarbeide en algoritme som skal bru-
kes av funksjonen for utligning av motsattret-
tede ubalanser. Denne algoritmen skal mini-
mere den motvirkende aktiveringen av balan-
seressurser ved å gjennomføre prosessen for 
utligning av motsattrettede ubalanser i hen-
hold til del IV i forordning (EU) 2017/1485.

3. I forslaget i henhold til artikkel 33 skal to eller 
flere TSO-er som utveksler balansekapasitet, 
utarbeide algoritmer som skal brukes av funk-
sjonene for optimering av kapasitetskjøp for 
innhenting av bud på balansekapasitet. Disse 
algoritmene skal
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a) minimere de samlede kjøpskostnadene til 
all balansekapasitet som er kjøpt i felles-
skap,

b) dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjen-
geligheten av utvekslingskapasitet mellom 
budområder, herunder eventuelle kostna-
der for levering av dette.

4. Alle algoritmer som er utarbeidet i samsvar 
med denne artikkel skal
a) overholde driftssikkerhetsbegrensninger,
b) ta hensyn til tekniske begrensninger og 

nettbegrensninger,
c) dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjen-

gelig utvekslingskapasitet mellom budom-
råder.

Avdeling VII

Rapportering

Artikkel 59

Europeisk rapport om integrasjon av balanse-
markeder

1. ENTSO-E skal offentliggjøre en europeisk rap-
port med vekt på overvåking, beskrivelse og 
analyse av gjennomføringen av denne forord-
ning, samt på rapportering om framdriften i 
integrasjonen av balansemarkedene i Europa, 
samtidig som det sikres fortrolig behandling 
av opplysninger i samsvar med artikkel 11.

2. Rapporten skal utformes på følgende måte:
a) To år etter ikrafttredelsen av denne forord-

ning og deretter hvert annet år skal det 
offentliggjøres en detaljert rapport.

b) Tre år etter ikrafttredelsen av denne forord-
ning og deretter hvert annet år skal det 
offentliggjøres en kortere versjon av rap-
porten for å gi en oversikt over framdriften 
og oppdatere ytelsesindikatorene.

3. Rapporten fastsatt i nr. 2 bokstav a), skal
a) beskrive og analysere harmoniserings- og 

integrasjonsprosessen samt framdriften 
med hensyn til harmonisering og integra-
sjon av balansemarkedene gjennom anven-
delsen av denne forordning,

b) beskrive status for gjennomføringsprosjek-
tene i henhold til denne forordning,

c) vurdere forenligheten mellom gjennomfø-
ringsprosjektene og undersøke eventuelle 
utviklingstrekk som utgjør en risiko for den 
framtidige integrasjonen,

d) analysere utviklingen i utvekslingen av 
balansekapasitet og delingen av reserver 
og beskrive mulige hindringer, forutsetnin-
ger og tiltak for ytterligere å forbedre 

utvekslingen av balansekapasitet og deling 
av reserver,

e) beskrive de eksisterende og analysere de 
mulige utvekslingene av balansetjenester,

f) analysere egnetheten til standardprodukter 
med hensyn til den siste utviklingen av for-
skjellige balanseressurser og foreslå mulige 
forbedringer av standardproduktene,

g) vurdere behovet for ytterligere harmonise-
ring av standardprodukter og mulige virk-
ninger av manglende harmonisering av 
integrasjonen av balansemarkeder,

h) vurdere forekomsten av og begrunnelsene 
for spesifikke produkter som brukes av 
TSO-ene, og deres virkning på integrasjo-
nen av balansemarkeder,

i) vurdere framdriften i harmoniseringen av 
hovedelementene i balanseavregningen 
samt følgene og mulige vridninger på 
grunn av manglende harmonisering,

j) rapportere resultatene av nytte- og kost-
nadsanalyser i henhold til artikkel 61.

4. ENTSO-E skal opprette ytelsesindikatorer for 
balansemarkeder som vil bli brukt i rappor-
tene. Disse ytelsesindikatorene skal gjenspeile
a) tilgjengeligheten av bud på balanseenergi, 

herunder bud fra balansekapasitet,
b) økonomiske gevinster og besparelser på 

grunn av utligning av motsattrettede uba-
lanser, utveksling av balansetjenester og 
deling av reserver,

c) fordelene ved bruk av standardprodukter,
d) den samlede kostnaden ved balansering,
e) økonomisk effektivitet og pålitelighet i 

balansemarkedene,
f) mulig ineffektivitet og vridning i balanse-

markedene,
g) effektivitetstap som følge av spesifikke pro-

dukter,
h) volum og pris på balanseenergi som brukes 

til balanseringsformål, både tilgjengelig og 
aktivert, fra standardprodukter og spesi-
fikke produkter,

i) ubalansepriser og ubalanse i systemet,
j) utviklingen i prisene på balansetjenester de 

foregående årene,
k) sammenligning av forventede og faktiske 

kostnader og fordeler fra alle tildelinger av 
utvekslingskapasitet mellom budområder 
for balanseringsformål.

5. Før sluttrapporten framlegges, skal ENTSO-E 
utarbeide et forslag til utkast til rapport. Dette 
forslaget skal definere rapportens struktur og 
innhold og de ytelsesindikatorene som vil bli 
brukt i rapporten. Forslaget skal leveres til 
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Byrået, som skal ha rett til å kreve endringer 
innen to måneder etter at forslaget er framlagt.

6. Rapporten fastsatt i nr. 2 bokstav a), skal også 
inneholde et sammendrag på engelsk av hver 
TSO-rapport om balansering i henhold til 
artikkel 60.

7. Rapportene skal inneholde disaggregerte opp-
lysninger og indikatorer for hvert planleg-
gingsområde, hver budområdegrense eller 
hver LFC-blokk.

8. ENTSO-E skal offentliggjøre rapportene på 
internett og framlegge dem for Byrået senest 
seks måneder etter utgangen av det året de 
viser til.

9. Etter fristene for når alle TSO-ene skal bruke 
de europeiske plattformene i henhold til artik-
kel 19 nr. 5, artikkel 20 nr. 6, artikkel 21 nr. 6 
og artikkel 22 nr. 5, skal alle TSO-er gjen-
nomgå innholdet og vilkårene for offentliggjø-
ring av rapportene. På grunnlag av resultatet 
av denne gjennomgåelsen, skal ENTSO-E utar-
beide et forslag til ny struktur og nytt tids-
punkt for offentliggjøring av rapportene og 
framlegge det for Byrået. Byrået skal ha rett til 
å kreve endringer innen tre måneder etter at 
forslaget er framlagt.

Artikkel 60

TSO-rapport om balansering

1. Hver TSO skal minst én gang annethvert år 
offentliggjøre en rapport om balansering som 
dekker de to foregående kalenderårene, samti-
dig som det sikres fortrolig behandling av opp-
lysninger i samsvar med artikkel 11.

2. Rapporten om balansering skal
a) inneholde opplysninger om volumene av til-

gjengelige, kjøpte og brukte spesifikke pro-
dukter, samt en begrunnelse for spesifikke 
produkter i henhold til vilkårene angitt i 
artikkel 26,

b) gi en kortfattet analyse av dimensjonerin-
gen av reservekapasitet, herunder begrun-
nelsen for og forklaringen på kravene til 
beregnet reservekapasitet,

c) gi en kortfattet analyse av den optimale 
leveringen av reservekapasitet, herunder 
begrunnelsen for volumet av balansekapa-
sitet,

d) analysere kostnader og fordeler samt mulig 
ineffektivitet og vridning ved å ha spesi-
fikke produkter med hensyn til konkur-
ranse og fragmentering av markedet, delta-
kelse av laststyring og fornybare energikil-
der, integrasjon av balansemarkeder og util-

siktede virkninger på andre markeder for 
elektrisk kraft,

e) analysere mulighetene for å utveksle balan-
sekapasitet og dele reserver,

f) gi en forklaring på og en begrunnelse for 
kjøp av balansekapasitet uten utveksling av 
balansekapasitet eller deling av reserver,

g) analysere effektiviteten ved funksjonen for 
aktiveringsoptimering for balanseenergi fra 
frekvensgjenopprettingsreserver og eventu-
elt for balanseenergi fra erstatningsreserver.

3. Rapporten om balansering skal enten være på 
engelsk eller minst inneholde et sammendrag 
på engelsk.

4. Basert på tidligere offentliggjorte rapporter, 
skal den relevante reguleringsmyndigheten i 
samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/
EF ha rett til å kreve endringer i strukturen og 
innholdet i neste TSO-rapport om balansering.

Avdeling VIII

Nytte- og kostnadsanalyse

Artikkel 61

Nytte- og kostnadsanalyse

1. Dersom TSO-ene pålegges å utføre en nytte- 
og kostnadsanalyse i henhold til denne forord-
ning, skal de fastsette kriterier og metode for 
nytte- og kostnadsanalysen og framlegge dem 
for relevante reguleringsmyndigheter i sam-
svar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF 
senest seks måneder før nytte- og kost-
nadsanalysen iverksettes. De relevante regule-
ringsmyndighetene skal ha rett til i fellesskap 
å kreve endringer av kriteriene og metoden.

2. Nytte- og kostnadsanalysen skal minst ta hen-
syn til
a) den tekniske gjennomførbarheten,
b) den økonomiske effektiviteten,
c) virkningen på konkurransen i og integra-

sjonen av balansemarkeder,
d) kostnadene og fordelene ved gjennomførin-

gen,
e) virkningen på europeiske og nasjonale 

balansekostnader,
f) den potensielle virkningen på prisene på 

det europeiske markedet for elektrisk kraft,
g) TSO-enes og de balanseansvarliges evne til 

å oppfylle sine forpliktelser,
h) virkningen på markedsdeltakerne med hen-

syn til ytterligere tekniske krav eller IT-krav, 
vurdert i samarbeid med berørte parter.

3. Alle berørte TSO-er skal legge fram resulta-
tene av nytte- og kostnadsanalysen til alle rele-
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vante reguleringsmyndigheter, sammen med 
et begrunnet forslag om hvordan eventuelle 
problemer som er kartlagt i nytte- og kost-
nadsanalysen, skal kunne løses.

Avdeling IX

Unntak og overvåking

Artikkel 62

Unntak

1. En reguleringsmyndighet i samsvar med artik-
kel 37 i direktiv 2009/72/EF kan på anmod-
ning fra en TSO eller på eget initiativ gi den 
berørte TSO-en unntak fra én eller flere 
bestemmelser i denne forordning i samsvar 
med nr. 2–12.

2. En TSO kan søke om unntak fra følgende krav:
a) Fristene for når en TSO skal bruke de euro-

peiske plattformene i henhold til artikkel 19 
nr. 5, artikkel 20 nr. 6, artikkel 21 nr. 6 og 
artikkel 22 nr. 5.

b) Definisjonen av stengetiden for den inte-
grerte planleggingsprosessen i en modell 
for sentralisert regulering i henhold til 
artikkel 24 nr. 5, og muligheten til å endre 
bud på den integrerte planleggingsproses-
sen i henhold til artikkel 24 nr. 6.

c) Det største volumet av utvekslingskapasitet 
mellom budområder som er tildelt i en mar-
kedsbasert prosess i samsvar med artikkel 
41 nr. 2, eller en prosess basert på en ana-
lyse av økonomisk effektivitet i samsvar 
med artikkel 42 nr. 2.

d) Harmoniseringen av balanseavregningspe-
rioden i henhold til artikkel 53 nr. 1.

e) Gjennomføringen av kravene i henhold til 
artikkel 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 
og 57.

3. Unntaksprosessen skal være åpen, ikke-diskri-
minerende, upartisk, godt dokumentert og 
være basert på en grunngitt søknad.

4. TSO-ene skal sende en skriftlig søknad om 
unntak til den relevante reguleringsmyndighe-
ten minst seks måneder før anvendelsesda-
toen for de bestemmelsene som det søkes om 
unntak fra.

5. En søknad om unntak skal inneholde følgende 
opplysninger:
a) De bestemmelsene som det søkes om unn-

tak fra.
b) Ønsket unntaksperiode.
c) En detaljert plan og tidsplan for hvordan 

man vil ivareta og sikre gjennomføringen av 

de aktuelle bestemmelsene i denne forord-
ning etter utløpet av unntaksperioden.

d) En vurdering av følgene av unntaket det 
søkes om, på tilgrensende markeder.

e) En vurdering av mulige risikoer for integra-
sjonen av balansemarkeder i hele Europa 
som unntaket det søkes om, kan gi.

6. Den relevante reguleringsmyndigheten skal 
treffe en beslutning om en søknad om unntak 
innen seks måneder regnet fra dagen etter at 
den mottar søknaden. Denne fristen kan før den 
utløper, forlenges med tre måneder dersom den 
relevante reguleringsmyndigheten krever ytter-
ligere informasjon fra den TSO-en som søker 
om unntak. Den forlengede fristen skal 
begynne å løpe når all informasjon er mottatt.

7. Den TSO-en som søker om unntak, skal innen 
to måneder etter slik søknad levere all ytterli-
gere informasjon som den relevante regule-
ringsmyndigheten ber om. Dersom TSO-en 
ikke leverer den informasjonen det bes om 
innen nevnte frist, skal søknaden om unntak 
anses å være trukket tilbake, med mindre noe 
av følgende skjer innen fristen utløper:
a) Den relevante reguleringsmyndigheten 

beslutter å gi en forlengelse.
b) TSO-en underetter, med en begrunnet inn-

stilling, den relevante reguleringsmyndig-
heten om at søknaden om unntak er full-
stendig.

8. Ved vurderingen av søknaden om unntak eller 
før det gis unntak på eget initiativ, skal den 
relevante reguleringsmyndigheten ta hensyn 
til følgende forhold:
a) Vanskelighetene knyttet til gjennomførin-

gen av den eller de aktuelle bestemmel-
sene.

b) Risikoene og følgene av den eller de aktu-
elle bestemmelsene med hensyn til drifts-
sikkerhet.

c) De tiltakene som treffes for å lette gjennom-
føringen av den eller de aktuelle bestem-
melsene.

d) Virkningene av manglende gjennomføring 
av den eller de aktuelle bestemmelsene 
med hensyn til likebehandling og konkur-
ranse med andre europeiske markedsdelta-
kere, særlig når det gjelder etterspørsels-
fleksibilitet og fornybare energikilder.

e) Virkningene på den generelle økonomiske 
effektiviteten og smart nettinfrastruktur.

f) Virkningene på andre planleggingsområder 
og de generelle følgene for integrasjonspro-
sessen for det europeiske markedet.
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9. Den relevante reguleringsmyndigheten skal 
framlegge en begrunnet beslutning om en 
søknad om unntak, eller om et unntak gitt på 
eget initiativ. Dersom den relevante regule-
ringsmyndigheten gir et unntak, skal den angi 
hvor lenge det varer. Unntaket kan gis bare én 
gang for et tidsrom på høyst to år, bortsett fra 
for unntakene i nr. 2 bokstav c) og d), som kan 
gis til 1. januar 2025.

10. Den relevante reguleringsmyndigheten skal 
meddele sin beslutning til TSO-en, Byrået og 
Europakommisjonen. Beslutningen skal også 
offentliggjøres på dens nettsted.

11. De relevante reguleringsmyndighetene skal 
føre et register over alle unntak de har gitt 
eller avslått, og skal gi Byrået et ajourført og 
konsolidert register minst hver sjette måned, 
samt at en kopi av dette skal gis til ENTSO-E.

12. Registeret skal særlig inneholde
a) de bestemmelsene som det gis eller avslås 

unntak fra,
b) innholdet i unntaket,
c) årsakene til at unntaket gis eller avslås,
d) konsekvensene av at unntaket gis.

Artikkel 63

Overvåking

1. ENTSO-E skal overvåke gjennomføringen av 
denne forordning i samsvar med artikkel 8 nr. 
8 i forordning (EF) nr. 714/2009. ENTSO-Es 
overvåking av gjennomføringen av denne for-
ordning skal minst omfatte følgende:
a) Utarbeidingen av den europeiske rappor-

ten om integrasjon av balansemarkeder i 
henhold til artikkel 59.

b) Utarbeidingen av en rapport om overvå-
king av gjennomføringen av denne forord-
ning, herunder virkningen på harmonise-
ringen av gjeldende regler som har til for-
mål å lette markedsintegrasjonen.

2. ENTSO-E skal legge fram en overvåkingsplan 
for de rapportene som skal utarbeides, samt 
eventuelle oppdateringer, for Byrået for 
uttalelse senest seks måneder etter ikrafttre-
delsen av denne forordning.

3. Byrået skal i samarbeid med ENTSO-E innen 
tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne 
forordning utarbeide en liste over de relevante 
opplysningene som ENTSO-E skal oversende 
til Byrået i samsvar med artikkel 8 nr. 9 og 

artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009. 
Listen over relevante opplysninger kan bli opp-
datert. ENTSO-E skal vedlikeholde et omfat-
tende digitalt dataarkiv i standardisert format 
med de opplysningene som Byrået krever.

4. Alle TSO-er skal oversende til ENTSO-E de 
opplysningene som er nødvendige for å kunne 
utføre oppgavene nevnt i nr. 1 og 3.

5. Markedsdeltakerne og andre organisasjoner 
som berøres av integrasjonen av balansemar-
kedene for elektrisk kraft, skal på felles 
anmodning fra Byrået og ENTSO-E legge fram 
for ENTSO-E de opplysningene som er nød-
vendige for å gjennomføre overvåkingen i 
samsvar med nr. 1 og 3, med unntak av de opp-
lysningene som de relevante reguleringsmyn-
dighetene i samsvar med artikkel 37 i direktiv 
2009/72/EF, Byrået eller ENTSO-E allerede 
har innhentet som følge av deres respektive 
overvåkingsoppgaver.

Avdeling X

Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 64

Overgangsbestemmelser for Irland og  
Nord-Irland

Med unntak av deltakelse i utviklingen av vilkå-
rene eller metodene, der de respektive fristene 
skal gjelde, skal kravene i denne forordning gjelde 
for Irland og Nord-Irland fra 31. desember 2019.

Artikkel 65

Ikrafttredelse

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 
etter at den er kunngjort i Den europeiske uni-
ons tidende.

2. Artikkel 14, 16, 17, 28, 32, 34–36, 44–49 og 54–
57 i denne forordning får anvendelse ett år 
etter ikrafttredelsen av denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle deler og kom-
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 23. november 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude Juncker
President
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