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Energiföretagen Sveriges remissvar på Svenska kraftnäts
”Balansansvarsavtal för el (AVTAL/2628)”
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.
Generella kommentarer

Energiföretagen anser 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.
Energiföretagen inser att avgifterna i viss mån är beroende av förutsättningar som
inte är kända då Svenska kraftnät (SvK) tar fram förslag till nytt avtal. Ur ett
principiellt perspektiv är det dock olyckligt att inte kunna lämna synpunkter på ett
fullständigt förslag, men föreningen förutsätter att större förändringar aviseras
med god framförhållning för att möjliggöra en konstruktiv diskussion med
branschen.
Energiföretagen menar att SvK på ett förtjänstfullt sätt presenterar föreslagna
förändringar i ett separat dokument samt att förändringar även markeras i själva
balansansvarsavtalet.
Specifika kommentarer
EFS1001, v4.0, 2017-09-18

Rapporterad FCR-N

Vid prissättning av aktiverad energivolym FCR används både i ”Regler för
upphandling och rapportering FCR” kapitel 4.2 och i ”Balansansvarsavtalet 26282” kapitel 6.4 begreppet ”rapporterad FCR-N”. Detta är dock inte definierat och
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”rapporterad” i den övriga texten används både för ”rapporterade
planeringsvärden” och ”rapporterade mätvärden”. Det nya begreppet
”rapporterad FCR-N” borde därför ersättas med ”rapporterad uppmätt FCR-N” för
att överensstämma med tidigare versioner av texten.
Medelfrekvens i stället för tidsavvikelse

I och med att beräkningen utifrån tidsavvikelse frångås efterlyser vi ett
förtydligande att detta bara gäller beräkningen för levererad FCR och att det inte
kommer påverkas den nominella frekvensen (körningen).
Prissättning av FCR

I den nya beräkningen av energivolymen för FCR beräknas fyra 15minutersvolymer. Energiföretagen menar att varje volym borde prissättas separat
för att bättre återspegla det reglerarbete som FCR-N utför. Som det är nu
summeras de fyra volymerna, vilket kan innebära att om det i början av timmen är
överfrekvens och i slutet av timmen är underfrekvens, kan den summerade
volymen bli noll, trots att FCR-N gett reglerbidrag under timmen. En sådan
hantering skulle ju också likna hanteringen för aFRR där separata volymer för upprespektive nedreglering används.
Uppdelning av FCR

I det nya energilandskapet som växer fram bör produktdefinitionen inte utesluta
leverans från nya aktörer. FCR bör därför delas upp som två separata produkter,
upp respektive ner.
Produktionsförflyttningar

Nuvarande hantering med särregler för aktörer med produktionsförändringar
mellan två efterföljande timmar över 200 MW bör ersättas. Tillvägagångsättet
garanterar inte kostnadsminimering och utgör samtidigt en negativ särbehandling
av en grupp balansansvariga. Regelverket brister därmed i krav om objektivitet
och icke diskriminering.
Fram till dess att 15 minuters avräkning införs anser Energiföretagen att dagens
hantering av produktionsförflyttningar bör ersättas med återgång till den
hanteringen som Svenska kraftnät hade före 2013 där behovet av korrigeringar
runt timskarvar initierades av balanstjänsten.

Stockholm som ovan

Pernilla Winnhed
VD, Energiföretagen Sverige
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