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Avtal om balansansvar för el (Avtal/2628-1) 
Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 
distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 
energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta 
för alla.  

Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har beretts tillfälle att avge yttrande i 
rubricerat ärende och vill härmed lämna nedanstående synpunkter: 

Generella synpunkter 
Energiföretagen anser att SvK på ett förtjänstfullt sätt presenterar föreslagna 
förändringar i ett separat dokument samt att förändringar även markeras i själva 
balansansvarsavtalet. 

Energiföretagen menar att regelverket bör präglas av långsiktighet och stabilitet då 
återkommande förändringar är förknippade med kostnader för marknadens aktörer. 
Detta minskar systemets effektivitet och skapar osäkerhet i marknaden med förhöjda 
avtalsrisker för de befintliga aktörerna. 

Vidare är det av största vikt att en prissättningsmodell tillämpas som ger styrsignaler och 
incitament till aktörerna att aktivt arbeta med planer och prognoser avseende produktion 
och förbrukning. 

Energiföretagen anser det viktigt att arbetet med en nordisk harmonisering fortsätter för 
att säkerställa en fungerande konkurrens på den nordiska marknaden. I arbetet med en 
nordisk harmonisering måste även perspektivet om en nordisk slutkundsmarknad 
beaktas. Exempelvis måste situationer med extrem last behandlas likvärdigt i 
avräkningen. 

I sammanhanget vill Energiföretagen också påtala vikten av en snabb publicering av 
priser, volymer och riktning i reglermarknaden. 

Allmänna synpunkter på avtalet 

Energiföretagen ser det som positivt med ett stärkt samarbete mellan de nordiska 
systemoperatörerna. Dock uppfattar föreningens medlemmar att införandet av det nya 
planeringssystemet Fifty lägger en oproportionell börda för anpassning på de svenska 
aktörerna, speciellt avseende produktionsförflyttningar. 
 
Energiföretagens medlemmar påpekar att det råder stor osäkerhet om de föreslagna 
reglerna om produktionsförflyttningar. Företagen lyfter fram att det dels innebär orimliga 
krav givet den tillgängliga tiden, dels avsaknad av kompensation för förluster i 
verkningsgrad. Det har också framförts att kravet på leverans av bindande plan för 
reglerobjekt 45 minuter före första påverkade timme skulle medföra att anläggningar inte 
är tillgängliga för intradagmarknaden under en timme. 
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Föreningen menar att konsekvenserna av förslagen rörande produktionsförflyttningar 
inte är tillräckligt klarlagda och därför behöver utredas vidare. 
 
I sammanhanget menar föreningen också att särreglerna för produktionsförändringar 
över 200 MW mellan två efterföljande timmar inte överensstämmer med att 
balansansvarsavtalets regler ska vara objektiva och icke diskriminerande och säkerställa 
att alla balansansvariga behandlas lika. 
 
Energiföretagen menar att i avvaktan på införandet av 15-minuters avräkning, bör 
hanteringen av produktionsförflyttningar återgå till den som tillämpades före år 2013 där 
behovet av korrigeringar runt timskarvar initierades av balanstjänsten. 
 
Energiföretagen välkomnar den harmonisering som sker i och med den gemensamma 
nordiska balansavräkningen. Systemet måste skapa förutsättningar för balansansvariga 
att bidra till en god frekvenskvalitet framåt. I detta är det centralt att aktörerna har 
tillgång till rätt data under driftskedet och det bör säkerställas att så sker även 
fortsättningsvis. I det föreslagna balansansvarsavtalet finns dock ett antal förändringar 
som skapar oro hos aktörerna. (Se detaljerade kommentarer nedan.) Det är viktigt att 
säkerställa att harmoniseringen inte leder till en försämring för aktörerna. 

Specifika synpunkter på avtalet 

Bilaga 1 Definitioner: Förbrukningsbalanskraft och Bindande plan 

Definitionen för Förbrukningsbalanskraft och Bindande plan för förbrukning har justerats 
så att vara eSett Oy är den part som beräknar den Balansansvariges Bindande plan för 
förbrukning. Energiföretagen menar att det tydligt borde framgå att eSett Oy ansvarar för 
att den bindande förbrukningsplanen görs tillgänglig inför varje drifttimme. 

Bilaga 2, 2.4.2 Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig 

Rapportering av Över- och Underbalanspriser föreslås att inte längre ske från Svenska 
kraftnät utan fortsättningsvis av eSett Oy. Energiföretagen menar att det tydligt bör 
framgår att priserna kommer att finnas tillgängliga åtminstone lika tidigt som idag. Om 
inte det är möjligt vill vi att Svenska kraftnät fortsätter att tillhandahålla värdena. 

Krav på rapportering av diverse information från Svenska kraftnät till Balansansvarig 
rörande Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörsen) har tagits bort från avtalet. 
Likaså återrapportering av Bindande plan för förbrukning. Vid differenser mellan parter 
menar Energiföretagen att differensserier skickas från eSett Oy inför varje drifttimme. I 
annat fall vill vi att Svenska kraftnät fortsätter att tillhandahålla värdena. 

Energiföretagen förespråkar kontinuerlig återrapportering av inskickade 
reglerobjektsplaner, detta för att hinna åtgärda eventuella differenser. 

Rapportering av kontrollinformation om Handel med Elbörsen har strukits ur avtalet då 
informationen inte längre kommer att användas av Svenska kraftnät och därmed inte 
heller skickas till Svenska kraftnät från Elbörsen. Informationen kommer att finnas 
tillgänglig hos eSett Oy. Energiföretagen menar att det tydligt ska framgå att 
kontrollinformationen om handel kommer att finnas tillgänglig från eSett Oy inför varje 
drifttimme. 
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5.3.1 Regler för budgivning (mFRR) 

Energiföretagen menar att bud med felaktig prissättning inte ska avvisas utan även 
fortsättningsvis justeras till referenspriset. Nuvarande hantering medför större 
budvolymer från aktörerna. 

5.5.1 Onormal frekvens 

Avslutande meningen bör justeras i enlighet med: 

”…på eget initiativ genomföra produktionsförändringar i sådan riktning som skulle öka 
frekvensavvikelsen.” 

6.8.2 Bortkopplingspris vid Kritisk effektbrist 

Energiföretagen välkomnar justeringen av Bortkopplingspriset. 

Föreningen vill dock påpeka vikten av att nivån stämmer överens med vad som gäller i 
angränsande länder och uppmanar till fortsatt harmonisering. 

 

 

 

 

Pernilla Winnhed 

VD, Energiföretagen Sverige 


