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Energiföretagen Sveriges remissvar på Svenska kraftnäts 
”Balansansvarsavtal för el (AVTAL/3829)” 

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. 

I sammanhanget vill Energiföretagen också framhålla vikten av att alla aktörer 
också nås av all information vid rätt tidpunkt, något som blir allt viktigare i takt 
med att behovet av flexibilitet ökar med minskad andel planerbar elproduktion i 
elsystemet. Fundamentalt i detta är att systemoperatörerna i nära realtid 
publicerar relevant information från reglermarknaden, såsom pris, volym och 
riktning. Detta är inte bara viktigt för att aktivera den potential för flexibilitet som 
finns hos marknadens aktörer, utan även för att förebygga 
informationsasymmetrier som å ena sidan kan ge vissa aktörer en fördel på 
marknaden, men å andra sidan leder till att vissa aktörer låses in i en 
insiderposition. 

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. 
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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 

Avtal – 14 Ändringar och tillägg 

Energiföretagen ifrågasätter en generell hänvisning till ny reglering som motiv till 
kortare varseltid. Komplexiteten på elmarknaden är stor och tenderar att växa i 
takt med mer detaljerad reglering. Föreningen ser därför en risk att allt för korta 
ledtider inte ger möjlighet att tillräckligt analysera konsekvenserna av föreslagna 
förändringar. Kanske bör en diskussion föras om behovet av anpassningar i 
”överliggande” regelverk. 

Vidare kan innebörden av ”enklare förfarande” diskuteras; enklare för vem? 
Oavsett ställer en kortare varseltid än högre krav på Svk att löpande föra en aktiv 
dialog med marknadens aktörer, och inte enbart begränsat till Svk:s 
elmarknadsråd. Dialogen kan med fördel genomföras genom workshops eller 
referensgrupper.  

Avtal – 15 Avtalstid och uppsägning 

Energiföretagen stödjer förändringarna. 

Bilaga 6 - 6.2.1 Uppregleringspris 

Energiföretagen stödjer förändringen. 

Bilaga 7 - 7 Finansiering av effektreserven 

Som framhållits av branschen i historiska remissvar skulle man välkomna längre 
framförhållning och förutsägbarhet avseende Svk:s avgifter.  

Energiföretagen välkomnar förslaget till hantering av eventuella över- eller 
underskott. En implementering som minimerar den administrativa kostnaden för 
aktörer behöver eftersträvas. I ändringsförslagets remissutgåva anges 
fördelningen men den saknas i Bilaga 7. Energiföretagen föreslår att fördelningen 
även tydligt ska framgå i Bilaga 7.  
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