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Grunder för att godkänna ansökningar om undantag (utkast)
Det kan finnas förutsättningar för att godkänna en ansökan om undantag om den
som ska anslutas inte kan uppfylla ett eller flera av de tekniska kraven i nätföreskriften och det finns vägande skäl till detta. Ansökan om undantag ska genomföras
enligt de anvisningar som ges i förordningen, och verkningarna av ansökan ska
vara förenliga med målsättningarna i artikel 1 och elmarknadslagen.
Ett eventuellt godkännande av en ansökan om undantag ska grunda sig på principerna om icke-diskriminering och öppenhet samt på principerna om kostnadsmotsvarighet och effektivitet. Att en ansökan om undantag godkänns får inte leda till
att verksamheten blir mer ineffektiv med beaktande av helheten och alla parter.
Att en ansökan om undantag godkänns får inte under några omständigheter medföra nackdelar för den systemansvariga eller nätanvändarna eller höja den systemansvarigas kostnader och priser.
Grunderna som räknas upp nedan ska användas när ansökningar om undantag bedöms. Konsekvenserna av att en ansökan om undantag godkänns ska jämföras
med normalfallet, där inget undantag beviljas. Alla kriterier ska uppfyllas.
1. Jämlikhet och icke-diskriminering
o
o
o
o

Får inte diskriminera andra som ansluts.
Får inte ge den som ska anslutas ett konkurrensmässigt övertag.
Får inte överföra investeringsbehov eller kostnader från den som an-sluts
till den systemansvariga.
Får inte höja elöverförings- eller anslutningsavgifterna för den system-ansvarigas kunder.

2. Skadeverkningar
o

o

o

o

Säkerhet
 Får inte medföra säkerhetsrisker för användningen av nätet och
andra som ansluts samt för andra enheter som är anslutna till nätet.
Störningar och kvalitet
 Får inte medföra störningar i nätet och för de övriga nätanvän-darna
samt för andra enheter som är anslutna till nätet.
Driftsäkerhet och pålitlighet
 Äventyrar inte elsystemets driftsäkerhet.
 Ska fungera friktionsfritt vid störningar och stöda elsystemets funktion.
Överföringskapacitet
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Har ingen begränsande effekt eller väsentlig inverkan på elsystemets
överföringskapacitet.
Gränsöverskridande handel
 Får inte ha negativ inverkan på den gränsöverskridande handeln.


o

3. Teknisk lönsamhet
o
o
o

Det är inte möjligt att uppfylla kraven i nätföreskriften med en existerande
skälig teknisk lösning.
Får inte försämra den totala kostnadseffektiviteten med beaktande av alla
parter.
En kostnads-nyttoanalys har genomförts i enlighet med förordningen.
 Kostnads-nyttoanalysen visar att de negativa effekterna inte är
större än fördelarna.

