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Kommentar 

Nr.

Referens: Artikel, 

Stycke, 

Dokument, 

Övergripande

Inkommen kommentar Tillhörighet Svar från Svk

1 Övergripande Begreppen ”stamnätsansluten DSO” respektive ”icke stamnätsansluten DSO” (eller liknande 

benämningar) behöver införas för att tydliggöra skillnaderna mellan regionala 

transmissionsnätsbolag och övriga lokalnätsbolag i de artiklar där så är nödvändigt för att förtydliga 

sammanhangen. 

Energiföretagen 

Sverige

Det förklarande dokumentet har kompletterats med en begreppslista samt med några schematiska 

skisser över områdestyper, observerbarhetsområde och betydande nätanvändare.

2 Övergripande Det behövs en tydlig definition och tydliggörande av skillnaderna mellan begreppen 

observerbarhetsområde, kontrollområde och nätområde.

Energiföretagen 

Sverige

Det förklarande dokumentet har kompletterats med en begreppslista samt med några schematiska 

skisser över områdestyper, observerbarhetsområde och betydande nätanvändare.

3 Övergripande I dokumentet hänvisas ofta till Significant Grid Users (SGU) enligt förordningens artikel 2.1.a och 

2.1.e. Det behöver tydliggöras vilka anläggningar som avses i punkten 2.1.e.

Energiföretagen 

Sverige

Det förklarande dokumentet har kompletterats med en förtydligande beskrivning av vad som avses.

4 Art. 47 I artikel 47 omnämns HVDC-anläggningar och AC-sammanlänkningar. Det behöver förtydligas vilken 

typ av anläggningar som avses.

Energiföretagen 

Sverige

Det förklarande dokumentet har kompletterats med en begreppslista där begreppen förklaras.

5 Art. 50 I artikel 50 (som avser SGU:er utanför observerbarhetsområdet) skall ägaren av 

produktionsanläggningen tillhandahålla data i realtid till TSO och den DSO till vilket 

kraftproduktionsanläggningen har en anslutningspunkt. Här är det önskvärt att den berörda 

”stamnätsanslutna DSO:n” även får tillgång till denna information.

Energiföretagen 

Sverige

Det föreslagna tilläget är relevant och den föreslagna texten ändras till:

1. Om inte något annat beslutas av TSO ska varje ägare av en produktionsanläggning med en 

kraftproduktionsmodul, som är en SGU enligt artikel 2.1 a och 2.1 e och som är ansluten utanför 

observerbarhetsområdet, tillhandahålla följande data i realtid till TSO och den DSO till vilket 

kraftproduktionsanläggningen har en anslutningspunkt  samt till eventuella mellanliggande DSO:er :  

a) Flöden av aktiv och reaktiv effekt eller strömstyrka och spänning vid anslutningspunkten.

b) Om tekniskt möjligt brytar- och frånskiljarlägen i anslutningspunkten.

6 Art. 51 Artikel 51, första stycket bör lyda ”… betydande kraftproduktionsmoduler”, istället för 

”…kraftproduktionsmodeller” som nu anges.

Energiföretagen 

Sverige

Korrigerat

7 Art.51, 52 Artikel 51 och 52. Energiföretagen ifrågasätter om det är rimligt att Svk ska förses med strukturellt 

och planerat datautbyte för kraftproduktionsmoduler. Dessa borde skickas direkt från producenten. 

Idag hanterar elnätsföretagen en väldigt liten del av all data. Om artikel 51 och 52 innebär ett krav på 

att ta emot all strukturdata för produktionsanläggningar så krävs nya/uppdaterade system och 

processer för att hantera detta. Det behöver klarläggas med ansvarig myndighet hur kostnader som 

uppstår i samband med detta i så fall ska kunna täckas.

Energiföretagen 

Sverige

Processerna för hur data kommer att utbytas mellan berörda aktörer kommer att fastställas i arbetet med 

KORRR (se artikel 3 i KORRR). Grundprincipen är att alla berörda aktörer skall ha åtkomst till data som 

påverkar dess anläggningar. 
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Kommentar 

Nr.

Referens: Artikel, 

Stycke, 

Dokument, 

Övergripande

Inkommen kommentar Tillhörighet Svar från Svk

8 Art. 44 och 

Övergripande

Artikel 44. Det krävs förtydliganden kring artikel 44. Första stycket definierar datautbyte mellan TSO 

och DSO i kontrollområdet. Det behöver anges tydligt vad som utgör kontrollområde. Eftersom 

punkt 44.h utgår och ersätts av 44.2 är Energiföretagens tolkning att varje DSO skall förse TSO med 

uppskattad installerad produktionskapacitet per produktslag av kraftproduktionsmoduler av typen A, 

vid ett fåtal tillfällen under året, alltså inte i realtid. Dessutom skall det anges till vilken 

anslutningspunkt till observerbarhetsområde (eller per nätområde?) till vilken produktionen är 

elektriskt ansluten till. Det behöver tydliggöras med vilken periodicitet skall detta ske eller om det 

gäller vid varje förändring av installerad effekt. 

Vidare tolkar Energiföretagen det som att artikel 44.i. gällande motsvarande information för 

förbrukningsanläggningar stryks helt. Det behöver tydliggöras om så är fallet.

Kraven på aktiv och reaktiv effekt för alla linjer och transformatorer, lindningskopplarlägen, spänning 

på alla samlingsskenor, reaktiv effekt mätt på alla kondensatorer är omfattande och skulle medföra 

stora investeringar för att få till.

Gällande punkt 44.h. här anges att Svk ska förses med strukturinformation för samtlig produktion 

mindre än 1,5 MW (aggregerat per produktslag). Energiföretagen ifrågasätter rimligheten i detta krav.

Slutligen behöver det tydliggöras om det kommer ytterligare detaljerade krav i KORRR (Key 

Organisational Requirements, Roles and Responsibilities) (t.ex. rörande noggrannhet, 

tidssynkronisering, uppdateringsfrekvens och tidskrav, m.m.) som tagits fram gemensamt av alla 

TSO:er inom ENTSO-E enligt artikel 40.6 i SO.

Energiföretagen 

Sverige

Kontrollområdet kommer från rubriken för artiklarna 43 och 44 och avser här alla DSOer i Sverige. En 

formell beskrivning är tillagd i det förklarande dokument. Eftersom begreppet kontrollområde tyvärr 

används på lite olika sätt i olika sammanhang, kommer begreppetet framgent användas på ett sätt så att 

det klart framgår vad som avses.

Artikel 44 baseras på observerbarhetsområde. Punkterna h) och i) som avser bästa tillgängliga 

realtidsdata för samlad produktion och samlad förbrukning inom DSOns distributionsområde. Det 

innebär att DSO skulle behöva estimera och leverera realtidsmätvärden för de anläggningar som inte är 

realtidsmätta. Svk anser att detta är ett orimligt krav och föreslår därför att dessa punkter stryks. 

Svk anser att det är tillräckligt att få bästa möjliga uppskattning av installerad produktionskapacitet per 

produktslag och indirekta nod (station) i observerbarhetsområdet, för anläggningar som inte är 

realtidsmätta. Information om förbrukningar krävs inte.

För att underätta detta utökas kravet till att gälla alla DSOer. Dvs även DSOer som har nät utanför 

observerbarhetsområdet. Kravet gäller alltså bara produktionsanläggningar som har en anslutningspunkt 

i DSOns nät, dvs en regionnätägare behöver inte göra en uppskattning för eventuella underliggande nät 

som ägs av någon annan DSO. 

Eftersom den tillagda punkten avser strukturdata istället för realtidsdata så bör en kompletterande punkt 

läggas till som reglerar när informationen skall uppdateras. Nedanstående punkt läggs till i förslaget:

3. Varje DSO ska åtminstone var sjätte månad förse TSO med en uppdatering av den strukturella 

informationen i enlighet med punkt 2.

I KORRR har inga detaljer specificerats rörande noggrannhet, tidssynkronisering, uppdateringsfrekvens 

och tidskrav, etc.. Dessa detaljer skall specificeras på nationell nivå och skall göras i överenskommelse 

med berörda DSOer.
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Kommentar 

Nr.

Referens: Artikel, 

Stycke, 

Dokument, 

Övergripande

Inkommen kommentar Tillhörighet Svar från Svk

9 Övergripande Inledningsvis ber vi att få notera att informationen och diskussionen från samrådsmötet den 2

maj berörde flera aspekter av de berörda området än vad som formellt samråds kring här.

Vår allmänna bedömning är att det finns ett behov av att ytterligare diskutera krav och regler

för de data som ska levereras till Svenska Kraftnät.

Med en förhoppning att få till bästa möjliga lösning för alla parter efterfrågar Vattenfall därför

ett gemensamt forum med Svenska Kraftnät för att diskutera möjliga alternativa tekniska

lösningar. Vår bedömning är att det skulle kunna påskynda och minska kostnader för ett

genomförande av eventuellt kompletterande utrustning för datautbyte.

Vi föreslår därför att det startas en arbetsgrupp med representanter från båda parter och

som träffas så snart som möjligt för att, redogöra för befintlig insamling och se över vilka

lösningsalternativ som är möjliga avseende kommunikation och insamlingssätt. Vi ser en risk

med att låsa sig vid en teknisk lösning i ett dokument, om vi t.ex. skulle behöva diskutera

alternativ till kommunikation via ICCP eller andra förslag på lösningar som datainsamling via

separat insamlingssystem.

Beträffande kraven i artikel 40.6 (KORRR) så ser vi även här ett behov att så snart som möjligt

inleda en dialog kring regler för datautbyte, format, mallar, format och tekniska krav för

realtidsdata. Den tidplan för detta arbete som presenterades den 2:e maj med endast ett

samråd först i september 2019 upplevdes alltför snäv för att möjliggöra en konstruktiv dialog

kring möjligheter.

Vattenfall AB Svk håller med om att planen kan vara lite begränsad för att säkerställa att alla aspekter beaktas. Svk 

återkommer med ett förslag på hur arbetet kan organiseras för att uppnå bästa resultat.    

10 Övergripande Förtydligande av den förändrade kravställningen

En generell efterfrågan om förtydligande är att det inte framgår vilken tidsupplösning och

mätnoggrannhet som data ska hålla. Det är viktigt att kraven på tidsupplösning och

mätnoggrannhet sätts i samråd med branschen då alltför höga krav kan innebära stora

kostnader för byte av mätutrustning och dataöverföringssystem i befintliga anläggningar.

Kraven bör vara möjliga att uppfylla med standardutrustning.

Vattenfall understryker behovet av förtydliga i tillhörande förklarande dokument vad som gäller

om Svenska kraftnät avser att använda sig av kontextbaserade definitioner i förslaget till EI

avseende artikel 40.5. Kontextbaserade definitioner avser olika definitioner för vilka

producenter som är anslutna till överföringssystemet för olika artiklar i olika nätkoder. Som

aktör i branschen vilka träffas av dessa definitioner och krav i olika EU-förordningar saknar vi

ett helhetsgrepp kring kontextuella definitioner. För att inte skapa osäkerhet som riskerar leda

till felaktiga beslut anser vi att Svenska kraftnät så långt som möjligt bör använda de

definitioner som ges av EU-reglerna. Se också inskickade remisskommentarer från Vattenfall

eldistribution om definitioner.

Det framgick på samrådet den 2 maj att SvK gjort egna ”fria” tolkningar. Vår syn är att

föreslagen kravställningen enligt artikel 40.5 bör tydligt utgå från just själva artikeln för att

skapa en entydighet för användarna.

De tillägg i omfattning och tillämplighet som Svk på ett fördjupat sätt presenterade på

samrådet bör beskrivas tydligare i det förklarande dokumentet.

Vattenfall AB Tidsupplösning, mätnoggrannhet, etc. kommer att hanteras i arbetet med KORRR.

I förslaget följs definitionerna i SO. De frågor som har kommit upp handlar ofta om de begrepp som finns 

i nätkoderna och som inte används i de vardagliga diskussionerna inom energibranschen. Därtill kommer 

att de svenska översättningarna av nätkoderna i vissa fall är undermåliga och ibland dessutom direkt 

felaktiga. Det händer också att användningen av samma begrepp i olika nätkoder förutsätter skilda 

definitioner av begreppen.

Därför gjordes ett försök att i presentationerna på samrådsmötet förklara frågorna med mer kända 

begrepp för att förmedla grundfrågeställningarna och inte låsa diskussioner vid definitioner. 

För tydlighetens skull bör understykas att "fritt översatt" enbart gjordes i presentationerna för att 

förtydliga syftet och inte för att förorda Svks tolkningar i förslaget. Det som avsågs var fria översättningar 

av de engelska lydelserna av artiklarna.

Det förklarande dokumentet har kompletterats för att bättre beskriva syftet med de tillägg och ändringar 

som Svk har föreslagit.
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Kommentar 

Nr.

Referens: Artikel, 

Stycke, 

Dokument, 

Övergripande

Inkommen kommentar Tillhörighet Svar från Svk

11 Art. 47, 50 Vi noterar en formulering, bl. a i artikel 47 samt artikel 50 som ger SvK (TSO) frihet att välja

vilka anläggningar som ska vara med eller ej samt vilka data som kan undantas. Ett sådant

regelverk skapar en naturlig osäkerhet varför förslaget lämpligen bör kompletteras/förtydligas

med kriterier för undantag.

Definitionerna av vilken data Svk önskar komplettera artikel 47 med är inte tillräckligt tydligt

beskrivet. Svaret som gavs på samrådet 2 maj var att dessa detaljer följer i arbetet med

KORRRen. För att ge det kommande arbetet rimliga förutsättningar uppmanar Vattenfall SvK

att så snart som möjligt komplettera det förklarande dokumentet ett förtydligande av

omfattningen. Ett konkret exempel: Vad avses med börvärde för generatorer (art 47.1.h)?

Enligt förslaget på tillämpbarhet gäller det alla SGU anslutna till observerbarhetsområdet. På

samrådet presenterades som gällande bara för några specifika reglermoder för reaktiv

reglering. Vattenfall vill återigen påtala vikten av att samrådet avseende KORRR inleds så

snart som möjlig för att hinna värdera och utveckla bra lösningar för alla parter.

Vi noterar en utökning av tillämpligheten för artikel 47, så att kraven inte bara gäller SGU

anslutna till överföringssystemet(stamnät) utan nu alla anläggningar anslutna till

observerbarhetsområdet. Detta uppfattar vi som en utökning för produktionsanläggningar

anslutna till 70kV och 130kV, vilka idag inte är anslutna till stamnätet/överföringssystemet. Vi

anser att motivering till denna utökning av tillämpligheten saknas i det förklarande dokumentet.

Vattenfall vill i det här avseendet påtala att det är viktigt att en dialog om hantering av

tillkommande anläggningar initieras för att ge alla parter bästa förutsättningar att hantera

kraven på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Vattenfall AB Ordvalet är som originalartikel i SO och detaljeringsgraden har redan utökats från originaltexten och 

punkterna bör ses som informationsmängder snarare än detaljerade listor. 

Mer detaljerade listor förväntas i KORRR där det anges i artikel 10 pragraf 2 att  "Varje systemansvarig för 

överföringssystem ska i samordning med betydande nätanvändare och systemansvariga för 

distributionssystem precisera det detaljerade innehållet i och publicera formatet för realtidsdata när det 

gäller betydande nätanvändare inom sitt kontrollområde."

Det som avses i arikel 47.h är att det finns flera olika reglermod för reglering av reaktiv effekt som en 

generator kan befinna sig i. I det ena fallet så kan reglering ske mot en spänningsbörvärde, i det andra ett 

värde i MVAR. Därför valdes det mer generella begreppet "tillhörande börvärde". "Tillhörande 

inställningar" hade också kuna användas då inställningen kanske inte alltid kan betraktas som just ett 

börvärde. 

Det förklarande dokumentet har kompletterats med en del som beskriver Svks behov av data, vilket ligger 

till grund för de förändringar och tillägg som är föreslagna.

12 Krav dokument, 

Sida 4

Förslag på krav för datautbyte.

Vi efterfrågar ett förtydligande: Vad av detta är NSI klassat. Finns det begränsningar på vad vi

kan överföra?

Vattenfall AB Varje företag måste göra sin egen informationsklassning och säkerställ att erfoderlig säkerhetslösningar 

och rutiner finns hos mottagende part innan delning av data påbörjas om det skulle röra sig om data av 

en viss säkerhetsklassning. 

13 Förklarande 

dokumentet, 

sida 4

Det behöver förtydligas vad som avses med att ägare av en produktionsanläggning utöver

kraven i artikel 48 ska förse Svk och DSO med data för full modellering.

Förslaget behöver tydliggöras för att användarna ska kunna bedöma resursbehoven för att

tillmötesgå kraven, exempelvis: ”och Svenska kraftnät med data som behövs för full

modellering av produktionsanläggningarna samt den information som behövs för övervakning

av tillhandhållna balanstjänster”. I den vidaste tolkningen av detta så kan det innebära väldigt

mycket data som finns i SCADA system (vattennivåer, effekter, pådragslägen, tabeller m.m.)

Vattenfall AB Det som avses med "full modellering" i det förklarande dokumentet är de tilllägg som är gjorda till artikel 

48.

Detaljer kan inte behandlas inom ramen för 40.5  men mer detaljerade beskrivningar kommer inom 

KORRR.

Detaljer när det gäller datautbyte för balanstjänster kommer att regleras inom den periodiska 

förkvalificeringsprocess som kravställs i andra artiklar inom SO.
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14 Förklarande 

dokumentet, 

sida 6

Första stycket omnämner att anläggningar ”kan undantas under en begränsad tid”. För att

skapa utrymme för aktörernas nödvändiga planering bör kriterier och bedömningskriterierna

för dylika undantag tydliggöras.

Vattenfall AB Undantag kommer att avgöras från fall till fall just för att anledning, varaktighet, inverkan och kostnader 

relaterad till ickeleverans kan variera och det skulle vara omöjligt att ha uttömande relevanta och rättvisa 

bedömningskriterier på förhand. 

Eftersom det kan finnas så många olika relevanta skäl till att data inte kan levereras, samt att 

möjligheterna till alternativa lösningar också är olika, riskerar ett sådant regelverk att istället bli för 

stelbent. 

De faktorer som kommer att ligga till grund för bedömningarana är

- inverkan på Svks beräkningar

- konsekvenser/kostnader för åtgärdande av tekniska förutsättningar

- möjlighet till att tillhandehålla en alternativ lösning och den kvalitet som kan uppnås av denna 

alternativa lösning.

Vid dessa bedömningar har också Svk möjlighet att kommunicera vilka åtgärder som bör prioriteras, med 

hänsyn till det övergripande systemsäkerhetsmålet.

15 Övergripande Förslagsvis införs begreppen ”stamnätsansluten DSO” resp ”icke stamnätsansluten

DSO” (eller liknande benämningar) för att tydliggöra skillnaderna mellan regionala

transmissionsnätsbolag och övriga lokalnätsbolag i de artiklar där så är nödvändigt för

att förtydliga sammanhangen.

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 1

16 Övergripande Önskvärt med en tydlig definition och skillnader av begreppen

observerbarhetsområde, kontrollområde och nätområde

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 2

17 Övergripande I dokumentet hänvisas ofta till SGU:er enligt förordningens artikel 2.1.a och 2.1.e. Vilka

anläggningar avses i punkten 2.1.e?

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 3

18 Art. 47 I artikel 47 omnämns HVDC-anläggningar och AC-sammanlänkningar. Bör förtydligas

om vilken typ av anläggningar som avses.

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 4

19 Art. 50 I artikel 50 (som avser SGU:er utanför observerbarhetsområdet) skall ägaren av

produktionsanläggningen tillhandahålla data i realtid till TSO och den DSO till vilket

kraftproduktionsanläggningen har en anslutningspunkt.

Här är det önskvärt att även den berörda ”stamnätsanslutna DSO:n” även får tillgång

till denna information.

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 5

20 Art. 51 Artikel 51, första stycket bör vara ”… betydande kraftproduktionsmoduler”, inte

”…kraftproduktionsmodeller”.

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 6
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21 Art. 44 och 

Övergripande

Önskvärt om det går att förtydliga artikel 44.

Första stycket definierar datautbyte mellan TSO och DSO i kontrollområdet, Vad är

kontrollområdet). 

I och med att punkt 44.h utgår och ersätts av 44.2 är vår tolkning att varje DSO skall

förse TSO med uppskattad installerad produktionskapacitet per produktslag av

kraftproduktionsmoduler av typen A, vid ett fåtal tillfällen under året, alltså inte i realtid.

Dessutom skall det anges till vilken anlutningspunkt till observerbarhetsområde (eller per 

nätområde?) till vilken produktionen är elektriskt ansluten till.

Med vilken periodicitet skall detta ske eller gäller det vid varje förändring av installerad

effekt?

Vi tolkar det också som att artikel 44.i. gällande motsvarande information för

förbrukningsanläggningar stryks helt?

Vattenfall 

Eldistribution AB

Se svar på Kommentar nr. 8
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