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BILAG 

Model for risikoberedskabsplan 

Følgende modeller udfyldes på engelsk. 

GENERELLE OPLYSNINGER 

– Navn på den kompetente myndighed med ansvar for udarbejdelsen af denne plan 

– Medlemsstater i regionen 

1. SAMMENDRAG AF ELKRISESCENARIER 

Beskriv kort de risikoscenarier, der er opstillet på regionalt og nationalt plan i 

overensstemmelse med artikel 6 og 7, herunder beskrivelsen af de anvendte 

forudsætninger. 

2. DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER 

Definér den kompetente myndigheds roller og ansvarsområder og de organer, som 

opgaverne er uddelegeret til. 

3. PROCEDURER OG FORANSTALTNINGER UNDER ELKRISEN 

3.1. Nationale procedurer og foranstaltninger 

a) Beskriv de procedurer, som skal følges i tilfælde af en elkrise, herunder de 

tilknyttede ordninger for informationsstrømme. 

b) Beskriv de forebyggende og forberedende foranstaltninger. 

c) Beskriv de foranstaltninger, der skal afbøde elkrisen, navnlig foranstaltninger 

på efterspørgsels- og udbudssiden, med angivelse af, under hvilke 

omstændigheder disse foranstaltninger kan anvendes, og især hvad der kan 

udløse iværksættelsen heraf. Hvis ikke-markedsforanstaltninger overvejes 

anvendt, skal de være behørigt begrundet, jf. kravene i artikel 15. 

d) Fremlæg en detaljeret plan for belastningsreduktion, herunder hvornår 

belastningen skal reduceres, under hvilke omstændigheder, værdien heraf og til 

hvem. Præcisér, hvilke kategorier af elkunder, der skal være særligt beskyttede 

mod afbrydelser, og forklar hvorfor en sådan beskyttelse er nødvendig for at 

bevare den personlige sikkerhed. 

e) Beskriv de mekanismer, der anvendes til at informere offentligheden om 

elskrisen. 

3.2. Regionale procedurer og foranstaltninger 

a) Beskriv de aftalte foranstaltninger til samarbejde inden for regionen og sikring 

af passende koordinering før og under elkrisen, herunder procedurerne for 

beslutningstagning vedrørende en passende respons på regionalt niveau. 

b) Beskriv de aftalte foranstaltninger, der skal anvendes i samtidige 

krisesituationer, herunder prioriteringen af kunderne og de regionale planer for 

belastningsreduktion såvel som de finansielle ordninger for bistand med 
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henblik på at forebygge eller afbøde en elkrise. Inkludér ved beskrivelse af 

sådanne ordninger bl.a. en definition af, hvad der kan udløse bistanden, 

beregningsformlen eller beløbet, de betalende og modtagende parter og 

voldgiftsreglerne. Præcisér, hvornår og hvordan de regionale planer for 

belastningsreduktion skal iværksættes. 

c) Beskriv de mekanismer, der findes til brug for samarbejde og koordinering før 

og efter elkrisen med andre medlemsstater uden for regionen såvel som 

tredjelande inden for det pågældende synkrone område. 

4. KRISELEDER ELLER KRISEHOLD 

Angiv, hvem der er kriseleder eller krisehold, og definér dennes/dettes rolle. Angiv 

kontaktoplysninger. 

5. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER 

Beskriv, jf. artikel 10, stk. 1, hvordan høringen i forbindelse med udviklingen af 

denne plan har fundet sted og med hvilke resultater, for så vidt angår: 

a) el- og gasselskaber 

b) relevante organisationer, der repræsenterer private elkunders interesser 

c) relevante organisationer, der repræsenterer industrielle elkunders interesser, 

herunder gasselskaber 

d) nationale tilsynsmyndigheder. 

6. TESTS 

a) Angiv tidsplanen for den årlige regionale (og, hvis det er relevant, den 

nationale) responssimulering af elkriser i realtid. 

b) Angiv, jf. artikel 12, stk. 1, litra d), de aftalte procedurer og de involverede 

aktører. 

Hvad angår ajourføring af planen: Beskriv kort, hvilke tests der er foretaget, siden 

den seneste plan blev vedtaget, og de vigtigste resultater heraf. Angiv de 

foranstaltninger, der er vedtaget som resultat af disse tests. 
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